
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
woensdag 28 oktober 2020 12:46 
5.1.2.e 	 @minvws.n11;5.1.2.e 	 @minvws.n1); 5.1.2.e 

205 
5.1.2.e 

@minvws.n1);  5.1.2.e 
5.1.2.e  @minvws.n1) 

Onderwerp: 	 Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 

Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 
Aanwezig: 5.1.2.e 

Uitbreiding vaste deelnemers 
Op verzoek 	woneniri en 5.1.2.e dit overleg voortaan bit 
- Input buitendiensten 
Afgesproken deadline is verstreken. Discussie over AVG, anonimiseren en wijze van formuleren. Nieuwe deadline is 
le week november en oplevering 2e week van november. Op tijd voor volgend corona-overleg en tactisch overleg 
op 19/1i 
Stavaza hotspotlijsten ZBO's 

Initiatief voor opstellen hotspotlijsten en verantwoordelijkheid ligt bij de 280's zelf. ZBO's worden wel geInformeerd 
door het concern en kunnen meedoen aan de kennissessies van DG-COVID-19. 
NZa heeft inmiddels een hotspotlijst.5.1.2.e heeft contact gehad met CAK. CAK gaat daar nu mee aan de slag, maar 
het kan zijn dat de conclusie wordt dat het geen hotspot wordt. Tevens heeft 5.1.2.e contact gehad met de 
Dopingautoriteit; daar is de hotspot nog niet aan 'de orde omdat zij Qberhaupt nog niet over een selectielijst 
beschikken. 

Terugblik kennissessies COVID-19 en sjablonen afbakeningsdocument 
De organisaties met intensieve betrokkenheid bij corona, zoals VWS, hebben voorkeur voor het door VWS 
aangepaste sjabloon met de Exceltabei . Voor de overige organisaties werkt het oorspronkelijke 
afbakeningsdocument goad. Advies van 5.1.2.e is om altijd verband te leggen met de selectielijst al is dat op hoog 
niveau. VWS zal dit toevoegen. 
Met DG COVID-19 \Norden de bevindingen uit de kennissessies besproken. Het sjabloon afbakeningsdocument zal 
worden aangepast en het Exceldocument \Norden toegevoegd. Het staat VWS vrij om verder te werken met het 
format dat tot nu toe gehanteerd is. VWS gebruikt het Worddocument als verantwoordingsdocument en in Excel 
wordt alias ingevuld. VWS heeft ook een beschrijving gemaakt van de crisisorganisatie en de verhouding tot het 
concern van VWS en vindt dit van toegevoegde waarde. Doe! van de beschrijving is dat het de hotspot begrijpelijk 
rnaakt zonder hier heel veel tijd en budget aan te v/illen best den en de rol van de onderzoeker over te 
nemen. 
- SIO 1/12 en hotspotlijst MH17 
Op het eerstvolgende SIO op 1 december a.s. is de hotspotlijst corona geagendeerd. Het zou een goad moment zijn 
om tegelijkertijd de hotspot MH17 te formaliseren.5.1.2.e 	en 5.1.2.e bespreken dit in een apart overleg, 

Archiveren community-discussies ontwikkeling CoronaMelder 
VWS en Code4NL zijn hierover in gesprek. In principe wil VWS haar eigen bijdragen aan de discussies op dit platform 
voor de volledigheid zelf archiveren. VWS is niet verantwoordelijk voor de archivering van het gehele 
discussieplatform. Bij de export speelt het vraagstuk van anonimiseren/pseudonimiseren. Dit onderwerp nemen 
5.1.2.e 	 rnee in hun aparte overleg, 

Volgend overleg 19 november 
Agendapunt: de sjabionen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

....„ ... „ .... „ ....„ „ . 	... 	......... 	...... 	......... 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanaaement 
Afdeling Kennis en Advies 



Prins liVillem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5 1.2o 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	(nationaalarchief.n1  

htto://www.nationaalarchief.n1 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 | info@nationaalarchief.n1 

.... 	.......... 	 ..... 	 ..... 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief kW< dan hier 



.1.2.e 	 @minvws.nl> 
dinsdag 17 november 2020 09:47 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

207 

CC: 
Onderwerp: 
Bijiagen: 

Urgentie:  

5.1.2.e 
RE: Periodiek tactisch overleg 
hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie 1 .1).docx 

Hoog 

Beste collega's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotiijst, er bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het 
NA. Na bespreking verwerken we input van jutlie•kant, hales input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 
versie aan voor vaststeiling in het SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriend lijke groeten, 

®en 512e 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5 2 e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Beriijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

Dc  volgende tekst net 	rer of  

Wanneer het tijd is, kunt u hier deeinemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.i 
Wachtwoord voor vergadering:  5.1.2.i 

Nehmen aan vergadering 

Tik am deel to nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

5.1.2.i 
Dee nemen via telefoon 

5.1.2.1 



Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 5.1.2.i 
U kunt ook 5.1.2.i 	kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

5.1.2.i 

Als u een host bent, 	 om hostgegevens weer to geven. 

Hebt u huip nodig? Ga naar 



Van: 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 
Aan: 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl] 

@nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 

5.1 .2.e CC: 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1 .2.e 

donderdag 19 november 2020 08:50 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

RE: Periodiek tactisch overleg 
hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie 1.1) feedback NA.docx 

Hallo collega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m, . al een heel goed overzicht van de 
belangrijke en bijzonder veelzijdige rol van het VWS-concern. 

Hierbij als bijlage vinden jullie alvast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer geiijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope 
van de selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En efficient, want dan moeten we die maar 
eenmaal — op het niveau van de selectieiijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

EEG 

Dad 	dag aiiemaal, 

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeid maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 
5.1 .2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 

@minvws.nl>; 5.1.2.e 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

@minvws.nl>; 
@minvws.n1>; 

@nationaalarchief.nl> 
@minvws.nl> 

5.1 .2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 



l›; 5.1.2.e 

1_, Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaaibeeid, incl. zbo's. Voor meer detaiis.binnen VWS-kern 
en buitendiensten kan gekeken %Norden in het Organisatiebesiuit VWS 2018 -> 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040606/2019-03-06.  
2. In de scope rnisschien ook een zin opnemen over het L 	(Landeiijk Consortium Huipmiddelen; heeft ooit nog 
een biauwe maandag in een organogram van VVv"S gestaan ais onderdeel van het VWS concern). Ook zbo's buiten 
scope. 
3, 	EMA. Het ̀ project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in.Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten-van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU), 
4. © Intravacc. Vat in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook prganisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van 
MS. En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier' 
5. .leugdautoriteit. In het Organisatiebesiuit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. fTli BES-eiianden, Twee onderdeien aidaar vailen onder de verantwoordetijkheid van VWS. Hoe gaan we daar 
mee ors? 

Groeten, 

Van: .1.2.e 	 ril t 11 VAN S 11  
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan:5.1.2.e 	 a Mt IIVWS.ni>;  5.1.2.e 	 ( nationaaiarc 

m invws.nl>; 5.1.2.e 
,n1>; 5.1.2.e 	 @nation 	chief.ni> 

CC:5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Baste college's, 

5.1.2.e 

Silgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/ot periodiek overleg met het 
NA, Na bespreking verwerken we input van jullie leant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1,2 
versie aan voor vaststeliing in het.SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vrie delijke groeten, 

sic en 5. t2 e 

Oorspronkelijke afspraak 
Van:5.1.2.e 	 r•(.71.4-rtitivws.rd>  
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

c!g err,' 	 — en 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode):  5.1.2.i 
Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.i 

Deeinemen aan vergadering 
2 



Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
5.1.2.i 

Deelnemen via telefoon 
5.1.2.i 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
5.1.2.i 
U kunt ook 5.1.2.i kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kie 

Als u een host bent, 	 om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u huip nodig? Ga naar 



Van: 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 
Aan: 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

5.1.2.e 

5.1.2.e gminvws,n1] 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 19 november 2020 16:52 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
CoronaArchivering 

Onderwerp: 	 versie hotspotlijst na bespreking 19112020 
Bijlagen: 	 hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie 1.3).docx 

Beste collega's, 

Bij deze de versie van de hotspotlijst met de aanpassingen zoals vandaag besproken. 
De teksten in relatie tot de AVG worden op een later moment bijgewerkt en het CIBG ;evert nog een meer 
gedetailleerd stukje tekst aan, verder is als het goed is alles verwerkt zoals besproken. 
lk heb twee nieuwe paragrafen taegevoegd aan de inleiding, namelijk een korte verantwoording met de 
belangrijkste wijzigingen toy de 1.0 versie en een paragraaf met de toelichting zoals die aorspronkelijk in de 
vaetnoten stand. 

Met vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:50 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.n1>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.n1>; 5.1.2.e 	 @minvws.n1>; 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nk 5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Hallo coliega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m.i. at een heel goed overzicht van de 
belangrijke en bijzonder veelzijdige rot van het VWS-concern. 

Hierbij als bijlage vinden jullie avast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer gelijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope 
van de selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En effici@nt, want dan moeten we die maar 
eenmaal — op het niveau van de selectielijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

dag allemaai, 

Voor de hatspatlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 



@na6onadiarchief.ni>; 5.1.2.e 

Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 m invvvs, ri  
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan:5.1.2.e 	 ,• -a)rninvws.ni>; 

minvws.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

minvws.ni>; 
„p_  rninv\ivs.nl>; 

nationaalarchieLni> 
@minvws.nl> 

5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbo's. Voor meer details binnen VWS-kern 
en buitendiensten kan gekeken worden in het Organisatiebesluit VWS 2018 -> 
https://wetten.overheid.nl/BWBRO040606/2019-03-06.  
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het UCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen; heeft ooit nog 
een blauvve maandag in een organogram van VWS gestaan als onderdeel van het VWS concern). Ook zbo's buiten 
scope. 
3. © EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EL1). 
4. ca) Intravacc. Valt in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van 
VVVS. En, zoals het er nu uitziet, oak in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier). 
5. © Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesluit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. © BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen onder de verantwoordelijkheid van VVVS. Hoe gaan we daar 
mee om? 

Groeten, 
MIS 

Van:5.1.2.e 	 eminvvysnl>  
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan: .1.2.e 	 -iDminvws.ni>; 5.1.2.e 	 ,'.a,rnationaalarchief.r!>; 5.1.2.e 

:2-Dimnyvs,ri,>; 5.1.2.e 	 'aminvws.n1>; 
minv w s n|: ; 5.1.2.e 	 nationaalarchief,n1> 

CC:5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Baste collega's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het 
NA. Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 
versie aan voor vaststelling in het SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

mis en 5.1.2.e 

2 



	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: .1.2.e 	 (.6) in n 	11 1  > 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 

Deelnemen aan vergaderin 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

e te Si. Net v•er.,10e.rn 07 • 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.i 
Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.i 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
Netherlands Toll 

• I United States Toll 

Deelnemen via telefoon 
Netherlands Toll 
United States Toll 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 
U kunt oak kiezen en u\A,  vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 5.1.2.i 

Als u een host bent, 	 om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar 





5.1 .2.e CoronaArchivering 

212 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1 .2.e 

vrijdag 20 november 2020 16:46 
5.1.2.e 

5.1 .2.e 

CoronaArchivering 
Onderwerp: 	 RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

Dat is een terechte vraag. Maar ook een vraag die ik enkel in heel algernene bewoordingen kan 
beantwoorden: 

Vormelijk, meer als vuistregel: een toelichting die korter is dan de eigenlijke hotspotlijst; 
Inhoudelijk: een interpretatie van de AVG die recht doet aan bescherming van de privacy en 
aan 'archivering in het algemeen belang', onafhankelijk van specifieke casuIstiek. 

Hope[ijk geeft je dot toch enigszins een idee? 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 16:21 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 
Onderwerp: RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

Hallo  5.1.2.e 

Dank voor de reactie, we gaan er nnee aan de slag. Een korte voorvraag: welke aanpassingen zijn voor jou/jullie 
blokkerend voor vaststelling in het SIO van 1-12? Ik hoor graag van 1e en we komen maandag op de lijn. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 16:15 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvws.n1>; 5.12o 	 @minvws.nl> 
CC: 5.1 .2.e 	 @minvws.nk .1.2.e 	 @minvws.nk 5.1 .2.e 

@nationaalarchief.nk 5.1.2.e 	 @minvws.nk CoronaArchivering 
5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Zoals beloofd heb ik in de hierbij als bijlage 
gevoegde versie nog een aantal aanpassingen gesuggereerd. Die ogen best ingnjpend, dus sta me toe 
die per onderdeel kort toe te lichten: 

Verhouding tot andere zorgdragers 

Het was even zoeken, maar mijn voorstel zou zijn om dit onder het kopje hotspotmonitor te 
vermelden. Dit voorstel gaat er wel van uit dat VWS voor DUS-I door OCW gemandateerd zal worden 



5.1.2.e CoronaArchivering 

om een selectielijst op en vast te laten stellen en is dus in zekere zin een voorafname op de 
toekomstige scope van de concernbrede selectielijst. 

Verhouding tot de AVG 

Dit onderdeel was door de aanvullingen niet altijd even helder en gestructureerd. Bovendien vonden 
we de formulering soms wat eenzijdig ('archivering in het algemeen belang' behelst meer dan 
'cultuurhistorisch belangen') en best fors ('inbreuk op de privacy). Ook de passage omtrent 
overbrenging ging voorbij aan bestaande archiefwettelijke mogelijkheden. 

Maar we hebben uiteraard wel be grip voor de bekommernissen om de privacy. De hotspot mag geen 
alibi zijn am alle persoonsgegevens te gaan uitzonderen van vernietiging. Maar de hotspot biedt we/ de 
mogelijkheid om meer persoonsgegevens blijvend te bewaren als die voor die hotspot relevant worden 
geacht. Vandaar ons voorstel om de casus van de RIVM-onderzoeksdata te verme/den bij de 
disclaimer, waar meer ruimte is voor die nuance (zie onder). 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

Versienummer zegt buitenstaanders niet zo veel. Vandaar mijn voorstel om te verwijzen naar de 
formele vaststelling. 

Disclaimer 

De toevoeging 'door VWS' aan de eerste zin legt er meer de nadruk op dat de regie bij VWS ligt. 

De casus van de RIVM-onderzoeksdata. Die is uitgewerkt op basis van jullie tekst, maar dus als 
voorbeeld en m.i. iets genuanceerder. En met verwijzing naar de mogelijkheid tot het beperken van de 
openbaarheid bij de overbrenging naar het Nationaal Archief. 

De rode lijn doorheen dit alles was dus om tot een meer beknopte, heldere en genuanceerde tekst te 
komen, die met alle belangen rekening houdt. En ook in lijn is met de aanbevelingen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (zie: haps://autoriteitpersoonsgegevens.niVnI/ondeaverpen/overheid/archivering-
door-de-overheidj en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (zie httos://www, inspectie-
oe.nlZpnderweroeq/avq-en-de-ar: iefwet). 

1k hoop uiteraard dat ik daarin geslaagd ben, maar neem zeker contact met me op als dat niet 
(helemaal) het geval zou zijn. Oat kan bijvoorbeeld nu maandag 23 november tussen 13:00 en 14:00 
of na 15:30. 

Tot slot nog een praktisch detail: het document was beveiligd en daardoor heb ik de inhoud moeten 
kopieren en plakken naar een nieuw document. Het is mogelijk dat daarbij bepaa/de opmaakprofielen 
of -elementen verloren zijn gegaan. 

Vriende/ijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 minvvvs.nl] 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 16:52 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 
Onderwerp: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

Beste collega's, 

Bij deze de versie van de hotspotlijst met de aanpassingen zoals vandaag besproken. 
De teksten in relatie tot de AVG worden op een later moment bijgewerkt en het CIBG !evert nog een meer 
gedetailleerd stukje tekst aan, verder is als het goed is alles verwerkt zoals besproken. 
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fkinat. naa!archief.n!>; 5.1.2.e 

nvws,n1>; 5.1.2.e 
@nationaalarchief.ni>;  5.1.2.e 

	 @minvws,ni>; 
@nationaalarchief.ni> 

Pminvws.nl> 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e CC: 

lk heb twee nieuwe paragrafen toegevoegd aan de inleiding, namelijk een korte verantwoording met de 
belangrijkste wijzigingen tov de 1.0 versie en een paragraaf met de toelichting zoals die oorspronkelijk in de 
voetnoten stond. 

Met vriende!ijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 ationaalarc:jef 1> 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:5.0 
Aan: 5.1.2.e 	 minvws.n1>; 5.1.2.e 	 @minvws.ni> 
CC:5.1.2.e 	 nvws.ni>; 5.1.2.e 	 @minvwssil>; 5.1.2.e 

vws.nl> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Hallo collega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m.i. al een heel goed overzicht van de 
beiangrijke en bijzonder veelzijdige rol van het VWS-concern. 

Hierbij als bijlage vinden jullie avast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer gelijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope 
van de selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En efficient, want dan moeten we die maar 
eenmaal - op het niveau van de selectielijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

VanakEi ?Ininvwsnli 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Dag, dag allemaal, 

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Aan: 

Van:5.1.2.e 	 aminvws.ni>  
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan 5.1.2.e 	 minvws.n1>; 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
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Van 5.1.2.e 	 (c-Dminvws.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: .1.2.e 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbo's. Voor meer details binnen VWS-kern 
en buitendiensten kan gekeken vvorden in het Organisatiebesiuit VWS 2018 -> 
https:fiwetten.overheid.n1/BWBRO040606/2019-03-06. 
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen; heeft ooit nog 
een blauwe maandag in een organogram van VWS gestaan als onderdeel van het VVVS concern). Ook zbo's buiten 
scope. 
3. Ccii EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU). 
4. Intravacc. Valt in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van 
=S. En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VVVS (maar op een andere manier). 
5. © Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesluit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. 0» BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen onder de verantwoordelijkheid van VVVS. Hoe gaan we daar 
mee am? 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @rninv,Aisni> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan: .1.2.e 

@minx 	I>; 5.1.2.e 
@minvws.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@nationaalarchief.n1>; 
@minvws.n1>; 

@nationaalarchief.nI> 
@minvws.nl> 

5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overieg met het 
NA. Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 
versie aan voor vaststelling in het SIC van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten, 

agis en 5.1.2.e 

Oorspronkelijke afspraak 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

De. volgende to,kst nie!: \.!Fo..,./H.-3.ren 	wijzigen, 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.i 

Wachtwoord voor vergadering:  5.1.2.i 
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Deelnemen aan vergadering 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
IMIIIMIINetherlands Toll 

United States Toll 

Deelnemen via telefoon 

5.1.2.i 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 5.1.2.i 
U kunt ook 5.1.2.i 	kiezen en uw vergaderinanummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 5.1.2.i 

Als u een host bent, 	om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u pulp nodig? Ga naar 



Van: 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:02 
Aan: 
Onderwerp: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minvws.nl] 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 24 november 2020 16:45 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Ik zie inderdaad geen struikelpunten meer 
(voor IenW eri OCW is het vooral belangrijk dat de afbakening met hen afgetikt is, finetunen kan later 
nog), dus deze versie mag/kan zo naar het SIO. 

Nog een kanttekening. Bij de beschrijving van versie 2.0 zouden nog enkele woorden geschrapt 
moeten vvorden om de zin goed te laten lopen: "Voor de hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 de 
zijn (rollen van de) onderdelen van het concern VWS buiten het kerndepartement zijn toegevoegd". 
Maar geen probleem als die suggestie te laat komt: desnoods zetten nip of ik dat nog recht. 

Met dank voor de alweer erg prettige samenvverking en met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willern-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e anationaalarchietni  
http://www.nationaalarchief.n1  

Beste collega's, 

Na het overleg van vanmorgen zijn de laatste kleine wijzigingen m.b.t. de buitendiensten doorgevoerd. 

, ik heb je opmerkingen verwerkt maar enkelen (bewust en onderbouwd) op een iets andere manier dan je had 
gesuggereerd. 
Vanwege de tijdsdruk heb ik je die tussenversie niet vooraf gestuurd. lk vermoed dat het geen struikelpunten zijn 
maar mocht je nog een toelichting willen of een aanpassing, bel me dan even. 
(06-EMM). 

lk hoop dat jullie je in deze tekst kunnen vinden en dat hij zo door kan naar het SIO. 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 
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111=11111 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

woensdag 25 november 2020 08:10 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 CoronaArchivering 

RE: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 
VWS hotspotlijst Corona versie 1.1 (aanvulling buitendiensten).docx 

Goedemorgen 5.1.2.e, 

Dank je voor je snelle reactie, ik heb je mail gisteravond gemist. 
Fijn dat de tekst goed genoeg is voor het SIO. En inderdaad loopt die zin niet (te vaak herschreven 
In de bijgevoegde versie is dat nog aangepast. 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:45 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nk 5.1.2.e 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 

@EIEEMconsulta ncy.n1>; 5.1.2.e 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. 1k zie inderdaad geen struikelpunten meer 
(voor IenW en OCW is het vooral belangrijk dat de afbakening met hen afgetikt is, finetunen ken later 
nog), dus deze versie mag/kan zo naar het SIO. 

Nog een kanttekening. Bij de beschrijving van versie 2.0 zouden nog enkele woorden geschrapt 
moeten worden om de zin goed te laten lopen: "Voor de hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 de 
zijn (rollen van de) onderdelen van het concern VWS buiten het kerndepartement zijn toegevoegd". 
Maar geen probleem als die suggestie te laat komt: desnoods zetten mg of ik dat nog recht. 

Met dank voor de alweer erg prettige samenwerking en met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 

Prins Wiliem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

NI 06 5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1  



Van: 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:02 
Aan: 
Onderwerp: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

2_minvws. ] 

Beste collega's, 

Na het overleg van vanmorgen zijn de Iaatste kleine wijzigingen m.b.t. de buitendiensten doorgevoerd. 

ik heb je opmerkingen verwerkt maar enkelen (bewust en onderbouwd) op een lets andere manier dan je had 5.1.2.e 
gesuggereerd 
Vanwege de tijdsdruk heb ik je die tussenversie niet vooraf gestuurd. lk vermoed dat het geen struikelpunten zijn 
maar mocht je nog een toelichting willen of een aanpassing, bel me dan even. 
(06-MEM). 

lk hoop dat jullie je in deze tekst kunnen vinden en dat hij zo door kan naar het SIO 

Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 
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=MN 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
donderdag 26 november 2020 16:59 
5.1.2.e 
RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 
20201126 Hotspotlijst VWS 1.6 def.docx 

Hallo 

Hierbij als bijlage vind je een volledige versie. 1k heb wel nog: 
• De lay-out wat aangepast; 
• Op de titeipagina 

o 2014 als startjaar vermeld; 
o versienummer 1.6 toegekend; 

• Bij versiebeheer ook de toevoeging van hotspot 2 vermeld. 

Check je nog even of je geen 'gekke dingetjes' z t? 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 16:32 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 

Thxs.. 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 16:32 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 

Prima, ik doe het zo meteen! 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 15:15 
Aan 
Onderwerp: RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 

5.1.2.e 

lk wilde de laatste versies bij elkaar voegen, maar merkte dat het document van 5.1.2.e 
documenten samenvoegen op grond van jouw versies en eventueel de iaatste aa passinavan 5.1.2.e 	daarin 
doorvoeren? 

Hoor het graag. 

Groeten, 

beveiligd is. Kun jij de 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 14:25 



Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 

Hallo 512.e 

Lukt het nog om de beide stukken (Corona + MH17) samen te voegen? Of heb je graag dat ik dit doe? 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van:  .1.2.e 	 (airninvws.nil 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 13:54 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 

Buten reibeieke vermek 

Van:5.1.2.e 	 @nationaatarchief.n1> 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 13:36 
Aan:5.1.2.e 	 @minvwsmk .1.2.e 

	 @nationaalarchief.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nk .1.2.e 

	 @minvws.nk 5.1.2.e 
@minvwsml> 

Onderwerp: RE: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 
Urgentie: Hoog 

Buiten reikwuctte verzoek 

Van: .1.2.e 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:59 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: 20201126 Hotspotlijst VWS def - Consensus 

Buden re kmdte verzoek 



Buiten re kwijdte verzoek 

5.1.2.e 

. . ... . ........... ,.............,... ....... 	. . .......... 	.......... 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering 	Personeel 
Afdeling 00 Kern en 1M 
Team Informatiemanagement 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 512511VX1Den Haag1Flexplek 16e etage 
Postbus 2035012500EJ1Den Haag 
... • .. 	..... 	...... 	e,,, 	 ........ 	........ 

T: 011111= 
Aanwezig: ma, di, wo, do 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
woensdag 2 december 2020 15:54 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: VWS - publicatie hotspotlijst? 
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Hoi ins, 
fk heb zoals afgesproken en beloofd zonet de nieuwe versie van de hotspotlijst van VWS gepubliceerd 
op onze website: https://www.nationaalarchief.nliarchiveren/kennisbankihotspots-ministerie-van-
volksgezondheid-welzijn-en-sport-vws-2014.  

Bij de vorige versie van de hotspotlijst heb ik de status gewijzigd in ingetrokken en een link naar de 
nieuwe versie toegevoegd: 
https ://www .nationaa la rchief. nliarchiveren/ken nisba n k/hotspots-ministerie-van-vo ksgezondheid-
welzijn-en-sport-vws-2019. 

Licht jij de betrokken VWS-collega's in? 

Met dank en vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 2 december 2020 8:50 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: VWS - publicatie hotspotlijst? 

Ok, ik doe deze middag het nodige. 

Groeten, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 2 december 2020 8:41 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Re: VWS - publicatie hotspotlijst? 

Hoi  5.1.2.e, 

Ja, de hotspotlijst is vastgesteld. Je kunt publiceren. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Cluster Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1 .2.e 

5.1.2.e 	,gnationaalarchief.ni 
http://www.nationaalarchief.n1   

Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T OJANIMM 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n1  

http://www.nationaalarchief.n1   

Op 1 dec. 2020 om 17:59 heeft 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> het volgende geschreven: 

Hallo ags, 

Ik hoop dat het SIO met VWS goed verlopen is? Laat je me nog weten of ik de nieuwe 
versie van de hotspotlijst mag/kan publiceren? 

Dan deel ik vervolgens de nieuwe link met je. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

<image001.png> 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

woensdag 16 december 2020 16:25 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: VWS-NA hotspot corona 
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Beste collega's, 

Nat VWS betreft staan de voigende onderwerpen op de agenda: 
- 	Vooruitblik 2021 (wijze van afstemrning, frequentie etc.) 

Stand van zaken afbakeningsdocument (een 1e  versie van het excel bestand hopen we deze week ter info 
met jullie te delen) 
W.v.t.t.k. 

1k heb onze nieuwe collega gwEE gevraagd voor 1 keer aan te sluiten, in het kader van haar inwerkprogramma. 

Fijne avond en tot maandag. 

Groeten, 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 23 november 2020 14:28 
Aan: .1.2.e 

Onderwerp: VWS-NA hotspot corona 
Tijd: maandag 21 december 2020 14:00-14:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Uitnodiging Webex volgt 

Dag alien, 
5.1.2.e is de 21' al met vakantie, dus hij is er niet bij. 
Tijd is beperkt tot drie kwartier i.v.m. andere overleggen. 
Groeten, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

vrijdag 18 december 2020 13:52 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
aanvulling afbakeningsdocument 
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Hallo iNui en 5.1.2.e 

Inmiddels zijn we bij VWS aan de slag met het aangepaste afbakeningsdocument. De actualisatie van de tijdlijn is 
een mooie en bruikbare toevoeging. 

We missen nog een interdepartementale beschrijving van de opzet en structuur van de Iandelijke crisisorganisatie 
en de rol die de afzonderlijke ministeries in de crisisorganisatie spelen / hebben gespeeld, bijvoorbeeld onder welk 
ministerie de afzonderlijke overleggen vallen of vielen. Aangezien de Hotspot nog doorloopt kan ook de afschaling 
van de crisisorganisatie en de oprichting van Covid-19 directie bij JenV toegevoegd worden. 

Zien jullie dat ook als een waardevolle toevoeging voor een volgende versie? In ons afbakeningsdocument 
beschrijven we in ieder geval de vws interne crisisstructuur, maar kom je ook al snel aan de landelijke 
structuur(en) en de rol die VWS daarin gespeeld heeft en dat Iijkt ons nu juist een mooi punt voor de 
interdepartementale samenwerking. 

Ik hoor graag hoe jullie hierover denken. 

Fijn weekeinde! 

Vriendelijke groeten, 

MEI 

1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

zondag 20 december 2020 12:07 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 
Aangepast excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020.xlsx 

Dag allemaal, 

Bij deze een weer wat aangepaste versie van het afbakeningsdocument ter bespreking morgenmiddag. Excuses dat 
het wat op het laatste moment komt. 
In het eerste tabblad is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals we die intern besproken hebben n.a.v. het 
interdepartementale sjabloon. De andere tabbladen pas ik op dezelfde manier aan bespreking morgen. 

Nog t.k.: het eerste tabblad bevat heel veel informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de ministers 
gedurende de hotspot. Omdat er nogal wat wisselingen zijn geweest staat dit nu wat onoverzichtelijk in het Excel 
omdat de cellen heel groot zijn geworden. Ons idee is nu om dat te comprimeren in het Excel en een toelichting op 
te nemen in het Word document. 

Vriendelijke groeten, 



5.1.2.e 

5.1 .2.e 

Aanwezig: 
Afvvezig: 

225 

5.1.2.e 
maandag 21 december 2020 15:50 
5.1.2.e 
	 @minwis.n1); 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 @minvws.nr; 5.1.2.e 

	 @minvws.n1); 5.1.2.e 
@minvws.n1); 5.1.2.e 

Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 
bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument; RE: bijgewerkt sjabloon 
afbakaningsdocument 

=MO 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

sluit \mar iet eerst aan bij dit overl g in het kader van haar inwerkprogramma,g= s 5.1.2.e 	 en 
onderhoudt met name de contacten met de buitenthensten.5.1.2.e enalE stellen zich kort aaralEE voor. 

Twee agendapunten zijn besproken: 
1, Het aangepaste excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020 

ingekamen stukken in de bijlagen: de mail van 5.1 .2.e 	van 20 december met het excelsjabloon en de mail 
van 5.1.2.e van 21-12-2020 met een eerste reactie daarop. 
De actor is de functie, maar bij VWS is de functie minister door verschillende personen ingevuld. Binnen 
VWS is de behoefte am de vvisselingen binnen de functie te specificeren. Bij veel informatie binneneen cel 
hanteert VWS 	stelregel de informatie te comprimeren en verder op te nemen in het Worddocument. 
Voor de overzichtelijkheid is gebruik gemaakt van tabbladen i.p.v, de veelheid aan kolommen die het 
interdepartementale sjabloon bevat,5.1.2.e geeft 	suggestie om te werken met categorieen en filters in 
Excel, maar benadrukt dat de vorm werkbaar moet zijn voar VWS. 
Verder vraagt5.1.2.eaandacht voor de verwijzing naar de selectielijst proces 14.1 in kolom F. Goed am nog 
eens te kijken naar de rol van de actor en te verwijzen naar het juiste werkproces (bijvoorbeeld minister 
naar beleid). 

2. Vooruitblik 2021 (wijze van afstemming en frequentie) 
VWS heeft behoefte am regeimatig met het NA contact te hauden en af te stemmen in een maandelijkse 
frequentie. Tevens wil VWS toe ku.nnen werken naar versies die formeel kunnen warden vastgesteld. De 
hotspotlijst is een document dat op het Strategisch Informatie Overleg (S10) formed wordt vastgesteld en 
daarna op de website wordt gepubliceerd. Gemiddeld genomen vindt er 2x per jaar een SIO pleats.. Het 
afbakeningsdocument wordt niet op het SIO vastgesteld, maar zou wel op dit overleg kunnen warden 
vastgesteld en vervolgens op het eerstvolgende SIO ter informatie warden aangebaden. 
Inmiddels is een maandelijkse Webexreeks ingepland op de 3' maandag van iedere maand t/m 30 jun' 2021 
van 10:30-11:30u. Het overleg van maart en van juni is een vaststeliingsoverleg, 

Als er nog op- of aanmerking n zi n dan haor ik dat graag, 

Met v 	delijke groet, 

5.1.2.e 

................ 	....... , .... 	.... 	.. 	.. „.... 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanaaement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag 
Poet:bus 90520 | 2509 LM | Den Haag 
...... 	.... 	. . ...... 	.. 	.. 	.. 	.. 
T oe 5.1.2 e 
Niet aanwezig op woensdag, 
5.1.2.e 	nationaal a r ch ief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   



Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 1 infoOnationaa1archief,n1 

. , ....... 	...... .„„.., ....... 	. 	....... 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief kW< dan hier 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 	- BD/DGC-19 5.1.2.e 
	@minjenv.nl> 

maandag 21 december 2020 16:25 
5.1.2.e 
5.1.2.e 	 - BD/DGC-19 
RE: aanvulling afbakeningsdocument aan te vullen met crisisorganisatie 

Verzonden: maandag 21 december 2020 14:00 
Aan:MEMIMMOMMIIII 
CC: 5.1.2.e - BD/DGC-19 

226 

11113111= 	  

Beste =I en 5.1.2.e 
Dit is een goede en waardevolle suggestie. Er is inderdaad in afgelopen maanden nog we| wat 
geschoven met verantwoordelijkheden. 
Orn even af te stemmen of we met elkaar hetzelfde bedoelen geef ik onderstaande voorzet voor de 
aanvulling. 
Daar is mogelijk nog wel het een en ander op aan te vullen, maar dit is het raamvverk zoals ik het zie. 
Mocht ik - het verkeerd hebben begrepen, dan boor ik het graag. 

1k ondersch id vooralsnog drie periodes bij de interdepartementale coordinatie: 

Bij de opstart van de crisis in maart heeft de NCTV als ambtelijke coordinatie gefunctioneerd 
richting IA0(interdepartementaal afstemmingsoverleg) en MCCb (ministeriele commissie 
crisisbeheersing). 

2. Per 6 juli 2020 is de arnbtelijke crisiscoordinatie overgegaan naar het interdepartementale 
programma DG Covid-19 (DGC-19). Daarbij vverd de afstemming vervolgt in directeurenoverleg 
Covid-19 (DOC-19) met DGC-19 als voorzitter en secretaris, de Ambtelijke Coordinatie 
Commissie Covid-19 (ACC-19) onder voorzitterschap van de SG van JenV met secretariaat 
vanuit AZ en de Ministeriele Coordinatie Commissie Covid-19 (MCC-19) met voorzitterschap 
van de minister-president en secretariaat van AZ. 

1 Per 6 oktober 2020 is de ambtelijke crisisorganisatie gesplitst: het deel van de acute 
problematiek is weer teruggegaan naar NCTV en het deel van de (middel)lange crisisbeheersing 
is bij het DGC-19 gebleven. Nu onder de benaming 'programma DG Samenleving en Covid-19' 
(DGSC-19). De overleg- en besluitvormingsstructuur met DOC-19, ACC-19, MCC-19 is in stand 
gebleven. Het voorzitterschap en secretariaat is voor DOC-19 weer belegd bij NCTV. 

Op de vraag van 5.1.2.e Deze structuur komt inderdaad in het afbakeningsdocument van JenV weer 
terug. Dit afbakeningsdocument is echter nog niet gereed. 1k verwacht dat wel in januari, maar het 
voortouw ligt bij de collega's van het Dienstencentrum van JenV. DGSC-19 (waar ik aan verbonden 
ben) is een schakel in het geheel. 

G r 1111§ 

Van: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: aanvulling afbakeningsdocument 

Fijn te horen dat de nieuwe versie van het afbakeningsdocument jullie verder helpt. 

De beschrijving van landelijke crisisorgahisatie zou natuurlijk — net zoals in de vorige week donderdag 
vastgestelde hotsootliist van  - nV - ook in het afbakeningsdocument van JenV naar voor moeten 
komen. 

Misschien dat 	kan bekijken of, en zo ja, wanneer hun ve sie rnet alle betrokkenen gedeeld kan 
worden? Zou dat (ook) at helpen? 



Van: 
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 13:52 
Aan: 5.1.2.e 	 BD/DGC-19'; 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Vriendelijke groet, 

@MI 

Onderwerp: aanvulling afbakeningsdocument 

Hallo mmen 

Inmiddels zijn we bij VWS aan de slag met het aangepaste afbakeningsdocument. De actualisatie van de tijdlijn is 
een mooie en bruikbare toevoeging. 

We missen nog een interdepartementale beschrijving van de opzet en structuur van de landelijke crisisorganisatie 
en de rol die de afzonderlijke ministeries in de crisisorganisatie spelen / hebben gespeeld, bijvoorbeeld onder welk 
ministerie de afzonderlijke overleggen vallen of vielen. Aangezien de Hotspot nog doorloopt kan ook de afschaling 
van de crisisorganisatie en de oprichting van Covid-19 directie bij JenV toegevoegd worden. 

Zien jullie dat ook als een waardevolle toevoeging voor een volgende versie? In ons afbakeningsdocument 
beschrijven we in ieder geval de vws interne crisisstructuur, maar kom je ook al snel aan de landelijke 
structuur(en) en de rol die VWS daarin gespeeld heeft en dat lijkt ons nu juist een mooi punt voor de 
interdepartementale samenwerking. 

Ik hoor graag hoe jullie hierover denken. 

Fijn weekeinde! 

Vriendelijke groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
maandag 15 februari 2021 13:45 
5.1.2.e 
	 @minvws.n1); 5.1.2.e 

CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.n1) 

Kart verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

227 
5.1.2.e 

@minvws.n1); 5.1.2.e @minvws.n1); 
5.1.2.e @minvws.nli .1.2.e 

Goedemiddag aHen, 

Hieronde en kort verslag van ons overleg van vanochtend. 

Met vriencielijke groat, 

5.1.2.e 

...... „, . ..... 	 „„., ... .. „_____. ......... . .... „.. 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Aideling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus. 90520 I 2509 LM I Den Haag 
...... 	..... 	 ....... 	 ...... 
T 06 5 12.e 
Niet aanwezig op weensdag, 
1123.11funationaalarchief,ni  
http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 | info@nationaalarchief.ni  

	

.......... 	 ..... 	........ 
Wilt u zich abonnereren op de zakeiLike nieuwsbrief klik dan hier 

Vaststellingsoverieg 15 maart 
Deadline voor aanieveren afbakeningsdocument versie. 0,1 is 3 maart, Dat geldt in ieder geval voor het 
exceldocument. Mogelijk dat het :vvorddocument lets later kamt.5.1.2.e heeft 3 maart in zijn agenda geb|okten ken 
snel daarna een reactie geven.5.1.2.e adviseert vooral goed naar de onderbouwing te kijken. NA bepordeelt of het 
afbakeningsdocument voor het vaststellingsmoment goed genoeg is en welke tips gegeven kunnen warden voor het 
vervolg. 

bespreekt vast.metillEof een 510 kart na 15 rnaart gepland zou kunnen warden met voldoende agendapunten 
om daarnaast de versie van het afbakeningsdocument te agenderen. Dit kan rneegenomen \Norden op het 
eerstvolgende (nog te plannen) tactisch overleg. Alternatief zou een 510 na het Volgende vaststellingsmoment 
kunnen zijn (21 juni). |n dat gavel zou deze versie kunnen warden afgehandeld met een schriftelijke reactie van het 
NA. 

Traject met RIVM 
Er is een gesprek geweest tussen 5.1.2.e bij RIVM met archive 	- en parlementaire 
enquete in portefeuille),5.1.2.e 	 , de 5.1.2.e 	 bij RDDI en 5.1.2.e 5.1.2.e vond het een 
interessante discussie om bij te wonen. Het heeft toegevoegde waarde om met andere organisaties (en hun 
verschillende organisatieculturen) van gedachten te wisselen,5.1.2.e merkt we! dat RIVM zoekende is en aarzelt om 
knopendoortehakken.Hijhooptdatdesuggesties van het NA niet te veel leidend warden en dat RIVM zelf de 



besluiten neemt. De aarzeling bij RIVM is wel te begrijpen. Anders dan bij.de hotspot MH17 is het voor deze 
hotspot veel lastiger om de waarom-vraag te beantwoorden en de (politieke) consequenties daarvan te overzien, 
RIVM staat ook in het middelpunt van de hot'spot. Er is behoefte can externe bevestiging van een neutrale partij 
voor gemaakte keuzes,iia bespreekt intern de mogelijkheid om dit concernbreed af te stemmen, 

Frvaringen van NA bij andere departementen 
5.1.2.e geeft can dat met VWS regelmatig contact is, mede door de 'hoofdror die VWS heeft voor dez hotspot, Hij 
heeft minder zicht op vvat er zich bij andere departementen afspeelt omdat hi; daar minder contact mee heeft. 
5.1.2.e rreldt dat twee departementen bezig zijn met het opstellen van de hotspotlijst COVID-19: AZ (voornarnelijk 
burQerbrieven)enFinencien(voorname|ijkbeQrodngsaanpassingen)  

Hotspotlijsten ZBO's ender VWS 
De Iijst van Nza is vastgesteld, ZonM'A' heeft zich gemeid bij het NA. ZIN is wei bezig, maar heeft zich nog niet bij het 
NA gemeld, 

Volgend overleg 
15 rnaart 2021 (vaststellingsoverleg), 
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229 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Urgentie:  

5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
woensdag 3 maart 2021 00:14 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
afbakeningsdocument voor review 
Aangepast sjabloon afbakeningsdocument toelichting - versie voor invulling.docx; 
aangepast excelsjabloon afbakeningsdocument, versie voor invulling.xlsx 

Hoog 

Beste 5-1 .2-e en 

Zoals besproken hierbij deel 1 en deel 2 van het afbakeningsdocument ter review van jullie kant. Ik ben 
benieuwd naar jullie input. 

Vriendelijke groeten, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 4 maart 2021 10:22 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

230 
5.1.2.e 

Onderwerp: 	 RE: afbakeningsdocument voor review 

Hallo 5.1.2.e 

Dank voor jouw input en het werk wat je erin gestopt hebt. We gaan het intern doornemen en komen zo snel 
mogelijk bij je terug als er nog vragen of onduidelijkheden zijn. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 09:23 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afbakeningsdocument voor review 

Hallo Ea, 

Met een lichte vertraging volgt bier mijn reactie op jullie eerste versie van het afbakeningsdocument. Even 
terzijde: het Word-document was beveiligd, dus ik heb de inhoud naar een nieuw document gekopieerd en 
geplakt om kanttekeningen e.d. toe te kunnen voegen (zie bijlage voor meer details). 

Mijn algemene indruk is zeker positief. Het afbakeningsdocument/informatieoverzicht biedt een goed 
overzicht van de context, de belangrijkste actoren, enz. Dat is een hele prestatie gelet op de impact en 
complexiteit van de hotspot COVID-19 en op de centrale rol van het VWS-concern binnen die hotspot. Mijn 
complimenten dus. 

Wel zie ik nog enkele uitdagingen bij de verdere afbakening en uitwerking. De belangrijkste zijn: 

• De status van de landelijke coordinatiecentra. De tekst benadrukt vaak dat VWS 'mar' de 
opdrachtgever of een partner is. Maar vervolgens worden de LC's wel als actoren in het overzicht 
opgenomen. Het is dus niet duidelijk waarop dit overzicht betrekking heeft: op archief van VWS 
over de LC's, of op archief van de LC's? Dat zou je toch — eventueel in overleg met de Inspectie OE 
— moeten verduidelijken en kunnen verantwoorden. 

• De opbouw van het Excel-document. Ik zou voor elke actor een regel voor elke taak of activiteit 
voorzien en die dan koppelen aan een proces in de selectielijst. En niet alleen het procesnummer uit 
de selectielijst vermelden, maar ook de waardering. Dan wordt ook duidelijker waar en hoe van de 
selectielijst afgeweken wordt of zal worden. En zal het ook makkelijker zijn om vervolgens de link 
te leggen met de (precieze locatie van) informatieobjecten. En zo nodig maatregelen te nemen om 
deze veilig te stellen en/of uit te zonderen van vernietiging. 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M 06 5.1 .2.e 
5.1 .2.e (i):nationaalarchief ni  
http://www.nationaalarchiefnl   

Van: 5.1 .2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 f`g minv 	ni] 
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 0:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: afbakeningsdocument voor review 
Urgentie: Hoog 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

• De inhoud van het Excel-document. Kwaliteit en beschrijvingsniveau varieert van onderdeel tot 
onderdeel. Dat is ergens logisch, maar ik heb toch de indruk dat naar iets meer uniformiteit gestreefd 
zou kunnen worden. 

• Archivering van mailboxen en chatberichten. 1k veronderstel dat jullie een afzonderlijk, 
gedetailleerd overzicht hebben. Zo ja, dan zou ik ook het bestaan hiervan wijzen. En zorgen dat het 
verband met het afbakeningsdocument en vice versa gelegd kan worden. 

Hopelijk vinden jullie dit nuttige en constructieve feedback. Neem gerust contact op als jullie nog vragen 
hebben. Of hierover verder willen overleggen. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

11111611•11•111M 

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 8:23 
Aan: 
CC: 	 ) 
Onderwerp: RE: afbakeningsdocument voor review 

Hallo ME, 

1k heb je bericht en de bijlagen goed ontvangen en ga er zoals beloofd deze middag mee aan de slag. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Beste  5.1-2-e en 

2 



Zoals besproken hierbij deel 1 en deel 2 van het afbakeningsdocument ter review van jullie kant. Ik ben 
benieuwd naar jullie input. 

Vriendelijke groeten, 

3 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 4 maart 2021 13:29 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

231 
5.1.2.e 

Onderwerp: 
	

RE: afbakeningsdocument voor review 

Hallo 5.1.2.e 

Allereerst bedankt voor je uitgebreide feedback op beide documenten. Die was nuttig en waardevol! We 
hebben alle opmerkingen doorgenomen en gaan het merendeel verwerken. Een aantal opmerkingen vergt 
meer uitzoektijd of aanpassing van de documenten en zal vermoedelijk pas na 15 maart opgepakt worden. In 
/voor ons reguliere overleg op 15-3 zullen we een nieuwe versie met jou delen. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 09:23 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afbakeningsdocument voor review 

Hallo ME, 

Met een lichte vertraging volgt hier mijn reactie op jullie eerste versie van het afbakeningsdocument. Even 
terzijde: het Word-document was beveiligd, dus ik heb de inhoud naar een nieuw document gekopieerd en 
geplakt om kanttekeningen e.d. toe te kunnen voegen (zie bijlage voor meer details). 

Mijn algemene indruk is zeker positief. Het afbakeningsdocument/informatieoverzicht biedt een goed 
overzicht van de context, de belangrijkste actoren, enz. Dat is een hele prestatie gelet op de impact en 
complexiteit van de hotspot COVID-19 en op de centrale rol van het VWS-concern binnen die hotspot. Mijn 
complimenten dus. 

Wel zie ik nog enkele uitdagingen bij de verdere afbakening en uitwerking. De belangrijkste zijn: 

• De status van de landelijke coordinatiecentra. De tekst benadrukt vaak dat VWS 'mar' de 
opdrachtgever of een partner is. Maar vervolgens worden de LC's wel als actoren in het overzicht 
opgenomen. Het is dus niet duidelijk waarop dit overzicht betrekking heeft: op archief van VWS 
over de LC's, of op archief van de LC's? Dat zou je toch — eventueel in overleg met de Inspectie OE 
— moeten verduidelijken en kunnen verantwoorden. 

• De opbouw van het Excel-document. Ik zou voor elke actor een regel voor elke taak of activiteit 
voorzien en die dan koppelen aan een proces in de selectielijst. En niet alleen het procesnummer uit 
de selectielijst vermelden, maar ook de waardering. Dan wordt ook duidelijker waar en hoe van de 
selectielijst afgeweken wordt of zal worden. En zal het ook makkelijker zijn om vervolgens de link 
te leggen met de (precieze locatie van) informatieobjecten. En zo nodig maatregelen te nemen om 
deze veilig te stellen en/of uit te zonderen van vernietiging. 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 201Den Haag 
Postbus 9052012509 LM1Den Haag 

M 06 5.1 .2.e 
5.1 .2.e nationaalarc 	I 
lit 
	www.nationaalarchiefn! 

Van: 5.1 .2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 'a: I-  invws.nl] 
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 0:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: afbakeningsdocument voor review 
Urgentie: Hoog 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

• De inhoud van het Excel-document. Kwaliteit en beschrijvingsniveau varieert van onderdeel tot 
onderdeel. Dat is ergens logisch, maar ik heb toch de indruk dat naar iets meer uniformiteit gestreefd 
zou kunnen worden. 

• Archivering van mailboxen en chatberichten. 1k veronderstel dat jullie een afzonderlijk, 
gedetailleerd overzicht hebben. Zo ja, dan zou ik ook het bestaan hiervan wijzen. En zorgen dat het 
verband met het afbakeningsdocument en vice versa gelegd kan worden. 

Hopelijk vinden jullie dit nuttige en constructieve feedback. Neem gerust contact op als jullie nog vragen 
hebben. Of hierover verder willen overleggen. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 8:23 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afbakeningsdocument voor review 

Hallo gal, 

Ik heb je bericht en de bijlagen goed ontvangen en ga er zoals beloofd deze middag mee aan de slag. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Beste  5.1-2-e  en  OE, 

2 



Zoals besproken hierbij deel 1 en deel 2 van het afbakeningsdocument ter review van jullie kant. 1k ben 
benieuwd naar jullie input. 

Vriendelijke groeten, 

3 
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5.1.2.e 
donderdag 4 maart 2021 09:23 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: afbakeningsdocument voor review 
Aangepast sjabloon afbakeningsdocument toelichting - versie voor invulling 
feedback NA .docx 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hallo AM, 

Met een lichte vertraging volgt hier mijn reactie op jullie eerste versie van het afbakeningsdocument. 
Even terzijde: het Word-document was beveiligd, dus ik heb de inhoud naar een nieuw document 
gekopieerd en geplakt om kanttekeningen e.d. toe te kunnen voegen (zie bijlage voor meer details). 

Mijn algemene indruk is zeker positief. Het afbakeningsdocument/informatieoverzicht biedt een goed 
overzicht van de context, de belangrijkste actoren, enz. Dat is een hele prestatie gelet op de impact en 
complexiteit van de hotspot COVID-19 en op de centrale rol van het VWS-concern binnen die hotspot. 
Mijn complimenten dus. 

Wel zie ik nog enkele uitdagingen bij de verdere afbakening en uitwerking. De be/anghjkstezijn: 

De status van de landelijke coordinatiecentra. De tekst benadrukt vaak dat VWS 'maar' de 
opdrachtgever of een partner is. Maar vervolgens worden de LC's wel als actoren in het 
overzicht opgenomen. Het is dus niet duidelijk waarop dit overzicht betrekking heeft: op archief 
van VWS over de LC's, of op archief van de LC's? Dat zou je toch - eventueel in overleg met de 
Inspectie OE - moeten verduidelijken en kunnen verantwoorden. 

De opbouw van het Excel-document. Ik zou voor elke actor een regel voor elke taak of activiteit 
voorzien en die dan koppelen aan een proces in de selectielijst. En niet alleen het 
procesnummer uit de selectielijst vermelden, maar ook de waardering. Dan wordt ook 
duidelijker waar en hoe van de selectielijst afgeweken wordt of zal worden. En zal het ook 
makkelijker zijn om vervolgens de link te leggen met de (precieze locatie van) 
informatieobjecten. En zo nodig maatregelen te nemen am deze veilig te stellen en/of uit te 
zonderen van vernietiging. 

De inhoud van het Excel-document. Kwaliteit en beschrijvingsniveau varieert van onderdeel tot 
onderdeel. Dat is ergens logisch, maar ik heb toch de indruk dat naar lets meer uniformiteit 
gestreefd zou kunnen worden. 

Archivering van mailboxen en chatberichten. Ik veronderstei dat jullie een afzonderlijk, 
gedetailleerd overzicht hebben. Zo ja, dan zou ik ook het bestaan hiervan wijzen. En zorgen dat 
het verband met het afbakeningsdocument en vice versa gelegd kan warden. 

Hopelijk vinden jullie dit nuttige en constructieve feedback. Neem gerust contact op als jullie 
nog vragen hebben. Of hierover verder willen overleggen. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 



Van: 
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 8:23 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl] Van: 
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 0:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: afbakeningsdocument voor review 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1 
httpliwww.nationaalarchief.ni  

Onderwerp: RE: afbakeningsdocument voor review 

HaHAI& 

• Ik heb je bericht en de bijiagen goed ontvangen en ga er zoals beioofd deze middag mee aan de slag. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Besting; en II, 

Zoals besproken hierbij deel 1 en deel 2 van het afbakeningsdocument ter review van jullie kant. 1k ben 
benieuwd naar jullie input. 

Vriendelijke groeten, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 @minjenv.nl> 

maandag 15 maart 2021 16:28 
5.1.2.e 
	 Hotspot Covid-19 

5.1.2.e 

242 
5.1.2.e 

Onderwerp: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: afbakeningsdocument 

Beste 	, 
Hartelijk dank voor jullie documenten, voor de toelichting en voor jullie inspanning! 
Dit alles is in goede orde ontvangen. 

Wij zullen de documenten niet verder verspreiden, enkel doornemen om op hoofdlijnen een aantal bevindingen 
voor het totaal van de aangeleverde documenten to kunnen doen. 
Mogelijk komen we nog met wat vragen bij je terug. 

Succes met het vervolg van dit traject. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

T 06 5.1.2.e 

5.1.2.e @minjenv.n1  

Werkdagen: Ma, Di, Wo en Do ochtend 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: zaterdag 13 maart 2021 12:59 
Aan: Hotspot Covid-19 
CC: 5.1.2.e 

.1.2.e 

Onderwerp: afbakeningsdocument 

Beste collega's, 

Hierbij treffen jullie het 1e concept afbakeningsdocument deel 1 en deel 2 aan. Beide documenten zijn nog in 
concept. Na het ontvangen en verwerken van de interdepartementale review en de input van het NA zal een 
versie vastgesteld worden door het SIO VWS. Wij verwachten dat dit medio mei zal plaatsvinden. Ter informatie nog 
het volgende: 

- Graag vertrouwelijk omgaan met de inhoud van beide documenten en niet intern delen/verspreiden 
voordat er een vastgestelde versie is. 

- Deel 2 varieert per concernorganisatie qua diepgang. In de periode maart- mei willen we hier een inhaalslag 
op maken 
In een volgende versie van beide documenten zullen de bijlages ingevuld worden en wordt een lijst met 
sleutelfunctionarissen, veiliggestelde social media en e-mail opgenomen 



- De voorliggende versies zijn opgesteld tot en met 1 augustus 2020. De periode augustus tot december 2020 
zal in een volgende versie opgenomen worden. 

- Met de vaststelling van beide documenten willen we ook een geactualiseerde versie van de hotspotlijst 
vaststellen. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Vriendelijke groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
maandag 22 maart 2021 11:39 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: afbakeningsdocument 

Van: 
Verzonden: zaterdag 20 maart 2021 14:03 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afbakeningsdocument 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

244 
5.1.2.e 

Hallo 5.1.2.e, 

Dank voor je feedback. Fijn om te lezen dat je onze verbeterslag terug leest. Voor deel 2 is er inderdaad nog een 
hoop te doen. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag en hopen we rond de zomer een ingevulde 
versie te kunnen delen. Voor ons volgende regulier overleg komen we met een voorstel/opzet/ plan hoe we deel 2 
verder willen invullen, graag maken we daarbij gebruik van jouw aanbod om mee te denken. 

Vriendelijke groeten, 

Zoals beloofd heb ik de Iaatste versie van het afbakeningsdocument nogmaals bekeken. 

Voor deel 1 merk ik dat jullie nog een forse verbeterslag gemaakt hebben. De informatie is nu (nog) duidelijk(er) 
gestructureerd en gecontextualiseerd. Een mooie prestatie dus. Mijn suggesties hebben dan ook eerder betrekking 
op details (zie bijlage). Of kunnen in een volgende versie meegenomen worden. 

Voor deel 2 verwijs ik naar mijn vorige feedback. Doel van deze oefening is immers niet alleen duidelijk maken welke 
relevante informatie er is, maar ook welke informatie van vernietiging uitgezonderd zal worden. En dat is op dit 
moment (nog) niet (helemaal) mogelijk. Deels omdat nog niet alle velden ingevuld zijn (begrijpelijk, is work in 
progress), maar ook deels omdat het huidige opzet van een regel per actor daarvoor geen ruimte biedt. 

Maar uiteraard denk ik graag met jullie mee over wat dan wel een mogelijke en realistische insteek kan zijn. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 



Van: 5.1.2.e 	 min \Nis n   
Verzonden: zaterdag 13 maart 2021 12:59 
Aan:5.1.2.e 	 @minjenv.nl' 
CC: 5.1.2.e 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 	@nationaalarchiet ni  
http ://ww \,v.nationaalarchief.n1 

Onderwerp: afbakeningsdocument 

Beste collega's, 

Hierbij treffen jullie het 1e  concept afbakeningsdocument deel 1 en deel 2 aan. Beide documenten zijn nog in 
concept. Na het ontvangen en verwerken van de interdepartementale review en de input van het NA zal een 1e 
versie vastgesteld worden door het SIO VWS. Wij verwachten dat dit medio mei zal plaatsvinden. Ter informatie nog 
het volgende: 

- Graag vertrouwelijk omgaan met de inhoud van beide documenten en niet intern delen/verspreiden 
voordat er een vastgestelde versie is. 

- Deel 2 varieert per concernorganisatie qua diepgang. In de periode maart- mei willen we hier een inhaalslag 
op maken. 

- In een volgende versie van beide documenten zullen de bijlages ingevuld worden en wordt een lijst met 
sleutelfunctionarissen, veiliggestelde social media en e-mail opgenomen 

- De voorliggende versies zijn opgesteld tot en met 1 augustus 2020. De periode augustus tot december 2020 
zal in een volgende versie opgenomen worden. 

- Met de vaststelling van beide documenten willen we ook een geactualiseerde versie van de hotspotlijst 
vaststellen. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Vriendelijke groeten, 

giric 
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5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwez(g: 
Afwezig; 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
dinsdag 6 april 2021 08:17 
5.1.2.e  @minvws.n1); 
5.1.2.e @minvws.n11 ; 5.1.2.e  @minvws.n1);  5.1.2.e 

@minvws.n1); 5.1.2.e 
@minvws.n1) 

Onderwerp: 	 Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 15-03-2021 

Afbakeningsdocument 
Delaatste versie van het afbakeningsdocument is vlak voor het overleg toegestuurd. 
Er is nog verschil in detailniveau. In de komende maanden zal dat gelijk getrokken worden, 
Oe periode op de titelpagina moet juli 2020 zijn i.p.v. augustus 2020. 
De landelijke coordinatiecentra met een beperkte rol zijn genoemd ander contacten met overige overheden. Andere 
consortia zijn onder VWS opgenomen met de beschrijving welke rol deze hebben gehad binnen VWS (geldschieter, 
apdrachtgever,..), 
Het document is interdepartementaal gedeeld; de input daarvan wordt verwerkt. Eind van de week stuurt5.1.2.e zijn 
opmerkingen per mail. Na verwerking van de input van JenV en NA kan een 0,1 versie worden voorgelegd 
en worden vaStgesteld. 

stemt meta& af of de 0.1 versie ter inforrnatie wordt gedeeld op het SIO of dat een mondelinge toelichting 
wordt gegeven inclusief de plannen voor de komende maanden. In ieder geval niet als los document, maar als 
onderdeel van de hotspotaanpak. 

Hotspotlijst 
De huidige gepubliceerde hotspotlijst is qua beschrijving verouderd. 
Op het eerstvolgende SIO zal een geactualiseerde en uitgebreide versie vastgesteld kunnen worden. VWS zal een 
concept voorleggen aan5.1.2.e.5.1.2.e (enalai) zullen een voorstel voor het algemene gedeelte (de takenlijnen) 
doen. Op het tactisch overleg van 6 april en het volgende corona-overleg op 19 april kunnen de puntjes op de 
T warden gezet. Het SIO zal ergens na 19 april \Norden gepland. 

Wlize van vaststellen organisatieonderdelen 
RIVM geeft de yoarkeur aan een vorm waarin het RIVM-onderdeel.apart kan warden vastgesteld. 
Wie wat vaststelt is een interne afspraak binnen het VWS-concern. Het is mogelijk om de verschillende 
organisatieonderdelen zelf hun gedeelte te laten vaststellen. Belan '.1‹ is dat een consequente werkwijze wordt 
aehanteerd voor en door alle organisatieonderdelen. 

RIVM oefening afbakening relevante informatie 
5.1.2.e maakt melding dat interdepartementaal waardering was voor het RIVM voor het delen van hun ervaring met 
het afbakenen van relevante informatie. 

Volgend overleg 
19 april 10:30-1130u, 

Met vriendelijke groet, 

5.1 2.e 

.... 	.. 	 ..... 	..... 	.... 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiernanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag 



Postbus 90520 I 2509 LM Den Haag 

I' 06 5 1.2 e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5 1.2 e 
	nationaalarchief.n1  

http ://www.nationaalarchief.n1 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5450 I info©nationaalarchief.ni  

.. 	. .„.. ..... 	......... 	......... 	........ 	......... 

Wilt u zich abonnereren op de Nieuwshrief archiveren klik dan hier 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

woensdag 14 april 2021 15:10 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e ninvws.ni>; 5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1  

5.1.2.e rninvws.nl] Van: 

246 
111111MINI 	  

Onderwerp: 	 RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

Urgentie: 	 Hoog 

Hallo 5.1.2.e, 

Zoals vanochtend besproken hierbij ook de schriftelijke verduidelijking van onze kant, met het verzoek om akkoord 
van jouw kant. Voor het gemak in rood in onderstaande e-mail. 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.ni> 
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 08:53 
Aan: 5.1.2.e 
CC:5.1.2.e 

''.-3)rninvws.r>; 5.1.2.e 	 riationaalarchief.ni> 
Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

Besteallic, 

Hartelijk dank voor je e-mail. Hieronder vind je voor elk van beide punten mijn reactie in het blauw. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

http://www.nationaalarchief,nl 

Verzonden: donderdag 8 april 2021 21:33 
Aan:313:M. 

5.1.2.e 
Onderwerp: accordering afspraken afbakeningsdocument 
Urgentie: Hoog 

CC: 



Beste  5 1 2 e en collega's, 

Hierbij stuur ik jullie de formats die we in ons constructieve overleg van vanochtend gezamenlijk hebben opgesteld 
ter accordering. 
Aanleiding van het overleg was de feedback van 5 2 e op dee! 2 van het afbakeningsdocument (maak duidelijker 
wat je uitzondert van vernietiging i.r.t. de selectielijst). 
Voor deel 2 van het afbakeningsdocument is besloten om een kolom bewaartermijn toe te voegen en een 
toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging.OULE gaf aan dat hij hiermee de onderbouwing in dit deel 
van het afbakeningsdocument afdoende vindt. = 5.1.2.e 	graag ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

De opzet is inderdaad in lijn met wat we besproken hebben. Met dat verschil dat ik uitging van jullie aanpak om alle 
relevante processen te benoemen. Worden al deze processen gewaardeerd als B, dan is het niet nodig het 
document verder uit te werken of uit te splitsen. Zijn een, meerdere of alle processen gewaardeerd als V, dan is het 
wel nodig om in het document te verduidelijken welke informatie V is en ofwel (geheel/deels V blijft, dan wel 
(geheel/deels) B wordt (bijvoorbeeld door alles te bewaren, een steekproef te bewaren, voorbeelddossiers te 
bewaren). De uitleg bij kolom 'Proces(sen) selectielijst' dient dus enigszins aangepast te worden 

We hanteren inderdaad de aanpak zoals jij die hierboven beschrijft en zullen de uitleg in de kolom Processen 
selectielijst hierop aanpassen. 

In de bespreking van deel 3 van het afbakeningsdocument werd duidelijk dat de manier van werken van VWS In de 
crisis en de bijbehorende informatiehuishouding zo sterk afwijkt van de formele beschrijving in het instrument  
selectielijst dat het kunstmatig leggen van verbanden zinvol nog doelmatig is. Om toch zo goed mogelijk 
onderbouwd weer te geven wat en waarom van een sleutelfunctionaris uitgezonderd wordt van vernietiging wordt 
een kolom criterium toegevoegd en een toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging. 51 2 e gaf aan dat 
hij hiermee de onderbouwing in dit deel van het afbakeningsdocument afdoende vindt.  5.1.2.e 	graag 
ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

Dit is een goede weergave van de problematiek. Mailboxen zijn niet goed te vatten via de op processen gebaseerde 
selectielijst. Maar voor de aanpak was mijn voorstel: 

• Gebruik de handrei,,„g e--maHarchiveriN:  en de hancfleiding  sieutelfuncties (van die handleiding is overigens 
recent een nieuwe versie vastgesteld; VWS heeft die in principe ook) van RDDI als uitgangspunt, wat inhoudt 
dat: 

o mailboxen van bewindslieden, politiek assistenten en ambtenaren van schwa! 16 blijvend te bewaren 
zijn (SAB-1); 

o mailboxen van nader te identificeren sleutelfunctionarissen op schaal 15 ook blijvend te bewaren zijn 
(SAB-1). 

VWS is overigens op dit moment bezig met het opstellen van een eerste concept van selectielijst. 
Voor meer informatie verwijs ik naar 5.1.2.e 

• Gebruik het informatieblad  tic ;de°en V3TI yertt n  van RDDI voor het uitzonderen van vernietiging van 
andere mailboxen. Mogelijke argumenten zijn besluitvorming op lager niveau (SAB-1), besluitvorming op 
organisatieoverstijgend niveau (SA-82) of cruciale processen (SAB-3). De andere SAB-criteria (SAB-4 voor 
verslaglegging en planvorming, SAB-5 voor registraties) lijken me minder relevant. 

Voor deel 3 met de Excel-tabel houdt dit in dat je best nog kijkt hoe de kolom met 'criterium` wordt ingevuld. Verlies 
ook niet uit het oog dat er een verschil is tussen enerzijds sleutelfuncties en anderzijds mailbox(en). 

Nog een belangrijke kanttekening. Dit Iijkt me voor nu de beste aanpak. Probleem is momenteel dat we enerzijds 
een selectielijst voor processen hebben die niet aansluit op mailboxen, maar anderzijds ook nog Been selectielijst 
voor e-mailarchivering. De toekomst moet uitwijzen en VWS moet dan ook beslissen - wat dan de beste aanpak is: 
ofwel alsnog een koppeling met processen maken, ofwel kijken of de (een) selectielijst e-mailarchivering met 
terugwerkende kracht toegepast kan worden. De eerste oplossing is inhoudelijk moeilijk verdedigbaar, het tweede 
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niet conform de insteek van de handreiking e-mailarchivering. Je zou dit dilemma m.i. ook in het 
afbakeningsdocument kunnen benoemen en erkennen, zodat dit voor iedereen duidelijk en transparant is. 

NB de criteria zij opgenomen in het memo sleutelfunctionarissen en informatieknooppunten en worden nog 
getoetst door de Erfgoedinspectie. 
Prima. Je zou dan oak deze feedback mee kunnen nemen. 

Ter verduidelijking: 
We zullen het dilemma inderdaad toelichten in deel 1 van het afbakeningsdocument 
De keuze van- en onderbouwing van de uitgezonderde informatie van een sleutelfunctionaris is breder dan e- 
mailboxen. De stappen die wij voorstellen zijn: 

1. Bepalen of iemand wel/niet sleutelfunctionaris is (o.b.v. de criteria uit het memo, waarvan de RDDI aanpak, 
zoals hierboven beschreven onderdeel uitmaakt) 

2. Wanneer iemand sleutelfunctionaris is nagaan welke omgevingen hij/zij gebruikt i.r.t. zijn/haar taak in de 
Covid-19 crisis: persoonlijke mailbox, dienstpostbus, individuele chats en/of groepschats 

3. In de toelichting kolom in deel 3 van het afbakeningsdocument lichten we vervolgens toe wat uitgezonderd 
wordt van vernietiging en waarom. Dat betreft de omgeving en, op hoofdlijnen, de inhoud van de omgeving, 
voorzien van een toelichting. Hierin wordt ook verwezen naar het meest van toepassing zijnde proces uit de 
selectielijst van VWS. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 
vrijdag 16 april 2021 10:48 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

RE: VWS-NA hotspot corona 

Hallo  
Van mijn kant een aanvul ng: stavaza van de seiectielijsten voor VWS aangezien die jullie 
referentiekader vormen. 
Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

Van: 	 @minvws.nli 
Verzonden: donderdag 15 april 2021 9:20 
Aan: 

Onderwerp: RE: VWS-NA hotspot corona 
Hallo coliega's, 
Van onze kant het volgende voorstel voor de agenda van dit overleg: 

1. Stand van taken hotspotlijst en afbakeningsdocument 
2. Planning en voorbereiding SlO mei 
3. W.v.t.t.k. 

Zijn er van jullie kant nog aanvullingen? 
Groeten, 

	Oorspronkelijke afspraak 
Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 21 december 2020 14:51 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: VWS-NA hotspot corona 
Tijd: maandag 19 april 2021 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex 
Maandefijks overieg op de derde maandag van de niaarid t, k juni 2021, waarvan lx per kwartaal een 
vaststellingsoverleg is (maart en juni). 
Deeiname vanillin is optioneel. 

- 	 , 	 - 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo 
Vergadering. 

5 1 2 e 

5 1 2.e 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.1 

Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.i 

Dee 



Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

Deelnemen via telefoon 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 
U kunt ook 	 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies 5.1.2.i 

Als u een host bent, 	 om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u huip nodig? Ga naar 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 19 april 2021 13:20 
5.1.2.e CoronaArchivering; 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl> 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

5.1.2.e ijzigingen bijhouden), 

248 
=NM 	 

CC: 
Onderwerp:  

5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Kart verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 19-04-2021 

DagiME, dag allemaal, 

NEE dank je voor het snel aanleveren van het versiag. 
Ik heb een voorstel voor een kleine aanvulling gedaan (in rood). 

Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 19 april 2021 12:47 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.n1> @minvws.n1>; 
5.1.2.e @rninvws.nk 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nk 5.1.2.e 

@minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nk 5.1.2.e @minvws.nl> 
Onderwerp: Kart verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 19-04-2021 

Beste alien, 

Hieronder een kort verslag van ons overieg van vanochtend, Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan 
hoor ik het graag. 

verslag overleg VI/VS-NA hotspot corona 19 april 2021 

Hotspotlijst 
De organisatorische en inhoudelijke omschrijvingen worden geactuali -  rd. In.  erne deadline VWS is 23 april. 5.1.2.e 

adviseert de proceslijnen met DG COVID-19 af te stemmen. 
VWS 'evert 	laatste versie van de hotspotlijst uiterlijk 3 mei aan bi' 
5.1.2.e geeft 3 mei zijn reactie op de aangeleverde versie. 

ontvangt de afgestemde Versie bij voorkeur 3 mei einde dag om mee te kunnen sturen met de 
agendastukken voor het SIO van 10 mei. Nlocht deze deadline niet gehaald worden„ dan wordt het een 
nazending. • 

Afbakeningsdocument 
stemt met= at of d el 1 van het afbakeningsdocument ter informatie meegestuurd met de 

agendastukken van het 510 10 mei, Tevens de vraag of de niet ingevulde sjablonen van deel 2 en 3 ter 
informatie worden rneegestuurd. Afbakeningsdocument vvordt in ieder geval mondeling toegelicht, 

stuurtgag de delen van het afbakeningsdocument als achtergrondinformatie voor de voorbereiding 
van het Sla 



Actiepunt SIO 1 december 2020 
Op het SIO van 1 december 2020 heeftalla toegezegd in Q2 een gesprek te gaan organiseren na afronding van de 
pilot e-mailarchivering in relatie tot de hotspot COVID-19. De praktijk wrist uit dat dit moment te vroeg is en dat 
doorschuiven naar 03 reeei is. 

Deadline actiepunt op SIO aanpassen naar 03. 

Stand van zaken selectielijst 
Vanwege de afwezigheid vanallien 5.1.2.e geeft 5.1.2.e een update van de stand van zaken met betrekking tot de 
concern selectielijst en .de selectielijst e-mailarchivering kern. 5.1.2.e 	spreekt haar zorg uit dat een aantal kleine 
organisaties,.voornamelijk cornmissies, nog helemaal geen selectielijst hebben maar op dit moment ook buiten 
scope van de actualisatie van de concernselectielijst lijkt te vallen, 

Zorgpunt wordt geagendeercl voor het eerstvoigende tactisch .over iffig en 5.1.2.e 	maken een 
inventarisatie met bijbehorende probleemstelling en risicobepaling. 

Presentatie DLIV1-Forum 
De oorspronkelijk geplande datum van 20 april is verzet near 11 mei. 

Volgend overleg 17 mei 
Voorlopige agendapunten: 

0 Terugblik SIO 
- Vooruitblik en planning corona-overleg 

Met \frie.r e 	groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
3120.1@nationaalarchief,n1  
http://wwvv.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I ,nfo@nationaalarchief.ni  

Wilt u zich abonnereren op de Nieuwsbrief archiveren klik dan hier 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

vrijdag 30 april 2021 12:59 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Hotspotlijst concept 3.0 
Hotspotlijst concept 3.0.docx 

250 
ilidliMII 

Best, 

Hierbij de nieuwe versie van de hotspotlijst ter review met wijzigingen bijgehouden. Door alle kleuren lijkt het wat 
meer dan het feitelijk is. Het gaat vooral om een actualisatie. Graag ontvang ik maandag jouw reactie, zodat we 
dinsdag nog eventueel e.e.a. kunnen verwerken. 
Alvast bedankt. 

Groeten, 

MG 

1 



Nationaai Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM 1 Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	

@nationaalarchief,n1 
http://www.nationaalarchietni  

252 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 

maandag 3 mei 2021 15:44 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Hotspotlijst concept 3.0 
Hotspotlijst concept 3.0 feedback NA.docx 

Hallo MI, 
Zoals beloofd vinden jullie hierbij als bijiage een versie van de hotspotlijst met mijn feedback. 
Belangrijkste boodschap is nu: maak het zeker ook niet to ingewikkeld en uitgebreid. Geef zeker een 
seintje als jullie nog vragen hebben: zo nodig kan ik wel snel (mee) schakelen. 
Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: vrijdag 30 april 2021 12:59 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Hotspotlijst concept 3.0 
Beste 5.1.2.e 
Hierbij de nieuwe versie van de hotspotlijst ter review met wijzigingen bijgehouden. Door alle kleuren lijkt het wat 
meer dan het feitelijk is. Het gaat vooral om een actualisatie. Graag ontvang ik maandag jouw reactie, zodat we 
dinsdag nog eventueel e.e.a. kunnen verwerken. 
Alvast bedankt. 
Groeten, 
ALS 



254 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

vrijdag 14 mei 2021 15:41 
[.1.2.e 

5.1.2.e 
RE: agenda en stukken overleg maandag 

Ha 

Dank voor de agendapunten en de bijlage. 1k heb zeif geen andere punten. 

Tot maandagi 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:23 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: agenda en stukken overleg maandag 
Urgentie: Hoog 

Hallo collega's, 

a.s. maandag spreken we elkaar weer. Van onze kant zijn er de volgende agendapunten: 
- vaststelling hotspotlijst voor SIC) (in de bijlage de versie waarin de input van 5.1.2.e verwerkt is) 
- opvolging en overdrachtMa. 

Hebben jullie nog andere punten? Fijn weekeinde. 

Vriendelijke groeten, 

ILO 



5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 17 mei 2021 13:16 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

256 
5.1.2.e 

Onderwerp: 
	

hotspotlijst 
Bijlagen: 
	

Hotspotlijst versie tactisch overleg.docx 

Beste collega's, 

Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a.v. de input van 5.1.2.e  vanmorgen. De aanpassingen 
in de tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 

Vriendelijke groeten, 

Ea 

1 



5.1.2.e 
maandag 17 mei 2021 13:15 
5.1.2.e 
	 @minvws.nr; 

@minvws.n1); 5.1.2.e 

aminvws,n1); 5.1.2.e 

257 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

©minvws.nI); 5.1.2.e 	 @minvws.n1); 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 17 mei 2021 

Aanwezig: 5.1.2.e 

Hotspotlijst 
heeft nog een laatste versie vanochtend per mail gedeetd. 

Pagina 5: De positie minister/kabinet is nu aangevinkt. Daar heeft 	een onderbouwing voor. Het betreft 
een hele korte periode 	zal in kort op pagina 6 worden toegelicht. 
VWS kijkt nog naar de opmerking van= over sport op pagina 6. 

is akkoord met de aanduiding wanneer de hotspot eindigt op pagina 6. 
Egg is at in contact met IGi over aanscherping van de omschrijvingen onder het kopje 1Gi op pagina 7/8. 
Zbdra.VINS de laatste aanpassingen heeft doorgevoerd kan de versie met:/1.e worden gedeeld.WIES 
bevestigt vervoigens 	consensusversie . De consensusversie is een bijiage bij het SIO van.  7 Juni. • 	. 

Buiten reikvvijdte verzoek 

5 1 2e 

AYbaheningsdocument  
• • 	VWS streeft naar vaststeli n van het afbakeningsdocument begin juli door CIO VWS.. 

• Het afbakeningsdocurnent wordt rnondeling toegelicht op het SIO van 7 'Juni a.s. 

Buiten reikwildte verzoek 

Met vriendelijke groe.t, 

512e 

.......... t.` ...... ......... ..e--,-.•'''`=', ...... `,., 	•t ...... 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiernanagement 
Afcieling Kennis 	Advies 
Prins Willern-Alexanderhot 20 I Den Haag 
Postbus 90520 2509 LM I Den Haao 

...... 	. 	... 	...... 	. 	........ „.„ .... „ . 	.......... , 
T 06E1M= 
Niet aanwezig op woensdag, 
512e 	'pnationaalarchief.1'  



httpliwww.nationaalarchief.n1 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 infoOna onaalarchief.n1 

..... „., ....... 	....... „. ....... 
Wilt u zich abonnereren op de Nieuwsbrief archiveren klik dan her 



5.1.2.e @minvws.nl] Van: 

259 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 

maandag 17 mei 2021 10:28 

5.1.2.e 

RE: agenda en stukken overleg maandag 
Hotspotlijst concept 3.0 feedback NA verwerkt feedback NA 2.docx 

Zie bijiage met in extremis nog enkele laatste suggesties (niets fundamenteel). 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:23 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: agenda en stukken overleg maandag 
Urgentie: Hoog 

Hallo collega's, 

a.s. maandag spreken we elkaar weer. Van onze kant zijn er de volgende agendapunten: 
- vaststelling hotspotlijst voor SIO (in de bijiage de versie waarin de input van MIE13 verwerkt is) 
- opvolging en overdracht 

Hebben jullie nog andere punten? Fijn weekeinde. 

Vriendelijke groeten, 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:16 
Aan: 

@minvws.nl] 

5.1.2.e 

261 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
maandag 17 mei 2021 13:30 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: 	 RE: hotspotlijst 

Hal1(11E, 
Hartelijk dank voor de nieuwe versie. Wat mij betreft hebben we hiermee consensus be eikt en kan 
deze versie voorgelegd worden aan het SIO. 
Enig voorbehoud daarbij is nog: 

- het akkoord van IGJ. Juilie houden ons op de hoogte? 
- het netjes maken van de lay-out. Wil ik wel voor mijn rekening nemen. 

Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.nl 
http://www.nationaalarchief.ni  

Onderwerp: hotspotlijst 
Beste collega's, 
Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a.v. de input van 
tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 
Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e vanmorgen. De aanpassingen in de 



5.1 .2.e 
@m i nvws. n I> 

@nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e @doxis.nk 5.1.2.e 

Aan: 
CC: 

5.1.2.e 

263 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
dinsdag 18 mei 2021 12:32 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: hotspotlijst 
Hotspotlijst versie tactisch overleg vdef.docx 

Hallo 5.1.2.e 
Zoals beloofd wind je hierbij als bijiage de 'nett& versie voor jullie TO. Enig voorbehoud is nu nog het 
akkoord van 
Vriendelijke groet, 
arjEl 
Van 	 ©dc)xis• n I] 
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 10:34 
Aan 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: hotspotlijst 
Dag 5.1.2.e, 
lk hoop dat ik je nog mag benaderen met een korte vraag m.b.t. je oude functie. 
Straks is er tactisch overleg in voorbereiding op het SIO.Milis dit keer verhinderd, ik sluit daarom aan in zijn plaats. 
lk weet niet hoe het gewoonlijk gaat met het delen van stukken (al dan niet vooraf). Je gaf gisteren aan dat je de lay- 
out van de hotspotlijst nog wel netjes wilde maken. Zou je de versie met de aangepaste lay-out willen delen zoals 
gebruikelijk is? (via= dos?) Als ik nog lets kan of moet doen hoor ik het graag. 
Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:30 

@minvws.n1>; 5.1.2.e  @m nvws. n I>; 5.1.2.e 
@minvws.nk 5.1.2.e @m i nvws. n I> 

Onderwerp: RE: hotspotlijst 
Hallo mg, 
Hartelijk dank voor de nieuwe versie. Wat mij betreft hebben we hiermee consensus bereikt en kan 
deze versie voorgelegd worden aan het SIO. 
Enig voorbehoud daarbij is nog: 

• het akkoord van IGJ. Jullie houden ons op de hoogte? 
• het netjes maken van de lay-out. Wil ik wel voor mijn rekening nemen. 

Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchietn1 
http://www.nationaalarchief.nl  



Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:16 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: hotspotlijst 
Beste collega's, 
Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a.v. de input van 5.1.2.e vanmorgen. D aanpassingen in de 
tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 
Vriendelijke groeten, 

Disclaimer  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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Van: 5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 10:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: proces hotspots en markante personen 

5.1.2.e 

	Oorspronkelijke afspraak 
Van: 
Verzonden: maandag 24 februari 2020 12:07 
Aan: 

5.1.2.e 

.1.2.e 

264 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

maandag 16 maart 2020 10:58 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: proces hotspots en markante personen 

Categorieen: 	 3 Corona COVID-19; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG 

Beste zap, 
Prima voorstel, dank! 
Misschien goed om weten is dat een van de komende dagen oak vanuit CIO Rijk gewezen zai warden 
op Corona als potentiele hotspot (al blijft het uiteraard een beslissing van elke zorgdrager). 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 l 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

http://www.nationaalarchief.n1  

Collega's, 

Vanwege "corona" is dit we! een belangrijk overleg, denk ik. Zullen we proberen om to videovergaderen? 

Ik kom nog op de lijn met welke tool we dat doen. 

Groet 
MEE 

5.1.2.e 
	

@nationaalarchief.nl'; 5.1.2.e 	@nationaalarchief.nl' 
Onderwerp: proces hotspots en markante personen 
Tijd: donderdag 19 maart 2020 15:00-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Parnassusplein 5, Den Haag - vergaderzaal B-04.10 (Thaliazaal) 



Op verzoek van ism gepland, in overleg met ME= op 24-2-20 

Met vriendelijke graet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Aanwezig op maandag, dinsdagochtend, woensdag & donderdag 
06 5.1.2.e 

5.1.2.e 
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag, kamer 5.1.2.e 
Postbus 20350, 2500 El, Den Haag 

..... 	........ y ". ....... 	 ........ 	...... 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

T.a.v.: CIO Beraad 

otiti  

Directoraat-Generaal 
Overheidsorganisatie, CIO 
Rijk 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

Contactpersoon 
Mai.= 

Datum 
12 maart 2020 

Kenmerk 
2020-0000140087 

Corona (COVID-19 of SARS-CoV-2) als hotspot 

Aanleiding 
Op 11 maart 2020 heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheids-
organisatie de uitbraak van het nieuwe Coronavirus (ook wel COVID-19 of SARS-
CoV-2 genoemd) officieel uitgeroepen als een pandemie. Ook in Nederland zien 
we veel maatschappelijke beroering en uitzonderlijk veel aandacht voor dit 
onderwerp in de media. De Nederlandse Rijksoverheid voert een regierol en werkt 
samen met allerlei organisaties om besmettingen te voorkomen en de gevolgen 
van het nieuwe virus te beperken. 

Probleemstelling 
Een bijzondere gebeurtenis als deze wil de Rijksoverheid zorgvuldig vastleggen. 
De selectielijsten bieden niet altijd de ruimte om alle relevante informatie over dit 
onderwerp blijvend te bewaren. Door middel van een 'hotspot' bepaal je of te 
vernietigen informatie naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, een 
incident of maatschappelijk debat toch in aanmerking komt voor eeuwige 
bewaring. Elke zorgdrager zal op korte termijn voor zichzelf de afweging willen 
maken of en welke informatie binnen het eigen verzorgingsgebied daarvoor in 
aanmerking komt. 

Advies 
CIO Rijk adviseert, na overleg met het Nationaal Archief, de departementen om: 

1. Kort te onderzoeken of alle relevante informatie ongeacht de vorm rond 
dit onderwerp al wordt bewaard. Controleer met name of de 
desbetreffende processen (of in een enkel geval: handelingen) al in de 
huidige selectie-instrumentenl als te bewaren zijn gewaardeerd. Zo nee, 
overweeg dan de volgende stap. 

2. Het proces in te gaan om een hotspotlijst vast te stellen. Kijk hier kritisch 
naar en ga hierover onderling het gesprek aan. Baken het dossier af. 
Welke informatie is relevant? Vanaf welk moment werd dit onderwerp 
voor het verzorgingsgebied van mijn zorgdrager belangrijk? Dit kan per 
organisatie verschillen. 

3. Inventariseer parallel aan punt 1 en 2 welke informatievoorzieningen voor 
welke processen worden gebruikt. Vluchtige media als chatapps hebben 
een belangrijke meerwaarde voor organisaties in deze crisis. Door het 
werken op afstand zie je ook dat organisaties creatief gebruik maken van 

1  selectielijst of basis selectie document 
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Datum 
12 maart 2020 

Kenmerk 
2020-0000140087 

onbeheerde producten uit de markt. Gaan we de informatie die daar 
wordt uitgewisseld bewaren en zo ja, hoe doen we dit dan? 

Meer informatie 

Handreiking Waardering en Selectie 
https://www.nationaalarchief.ni/archiverenikennisbank/handreiking-waardering-
en-selectie   

Meer informatie over het maken van een hotspotlijst 
https://www.nationaalarchief.nliarchiverenikennisbank/hotspotlijst-maken  

Overzicht van al vastgestelde hotspotlijsten 
https://www.nationaalarchief.nl/archiverenikennisbankivastgestelde-
hotspotlijsten   

Vragen? 

Het Nationaal Archief kan ondersteuning verlenen indien er vragen zijn over de 
methodiek rond het maken van een hotspotlijst e.d. Dat kan via het e-mailadres 
contact@nationaalarchief.nl. 

CIO Rijk kan advies leveren en partijen verbinden rond dit onderwerp. Neem 
hiervoor contact op met 5.1.2.e 	 5.1.2.e 	 Eminbzk,n1  
06 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Categorieen: 

5.1.2.e 

woensdag 18 maart 2020 14:18 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 
2020 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 2 Teamzaken RM; 3 
Corona COVID-19 

Hallo collega's, 

Ik kan alvast op dat iaatste punt reageren. Voorlopig is het aan elke organisatie om te beoordelen of 
dit een hotspot is of zal worden. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat dit een eigen dynamiek krijgt 
en naar het voorbeeid van MH17 tot nationale hotspot wordt bestempeld: in dat geval zal een 
departement (denk: VWS) de centrale sturing moeten verzekeren. Maar dat laatste is dus nog even 
afwachten. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 14:00 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Hoi, 

1k heb net met= afgesproken dat we het onderwerp morgen op het teamove leg bespreken. 

gus , heb jij van VWS al vernomen welke soort aanwijzingen zij nodig hebben, oftewel hebben zij 
concrete vragen gesteld? Dat heipt ons in de voorbereiding. 

1k ben ook benieuwd naar de afspraken tussen NA en CIO Rijk. Komt er centrale sturing of is het - 
zoals de brief lijkt aan te geven- aan elke organisatie afzonderlijk om hier invulling aan te geven? 

Groeten, 5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:33 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: FW: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

fyi  

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:07 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Fwd: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Hoi, 

Aan: 
CC: 



Van: 'NEEIIMMIEM=@minvws.nl> 
Datum: 18 maart 2020 om 12:43:50 CET 
Aan: 5.1.2.e @minvws.nl>, 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

linbzk.n1>; 
@minaz.n1>; 

@minbzk,n1>; 
@duo.n1>; 

5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e 

minocw.n1>; 
@minfin.n1>; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e @minInv.n1>; 5.1.2.e 

[Wmindef.n1>; 
inbzk,n1>; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e minbuza.ni>; 

Waarschijnlijk al bekend bij jullie, maar ik kreeg deze mail doorgestuurd vanuit VWS. VWS heeft intern op hoog 
niveau al besloten dat goede dossiervorming geregisseerd moet worden en willen graag aanwijzingen van het NA. 
Morgenmiddag hebben 5.1.2.e en ik met VWS al een eerder gepland overleg over hotspots staan, waar nu zeker 
specifiek aandacht zal uitgaan naar Corona. Graag hoor ik morgen de laatste informatie die 5.1.2.e en ik mee kunnen 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Cluster Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhnr n I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

TQAMEIMIll 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 	-Dnationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.nl   

Begin doorgestuurd bericht: 

5.1 .2.e 
	@minvws.nl>,5.1.2.e 	 @minvws.nl>, 'MEM" 

5.1.2.e 
	@nationaalarchief.nl>, 5.1.2.e 	 @ natio naa la rchief.n I> 

Onderwerp: FW: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Ter info. 

Van:5.1.2.e 	 .nbzk.  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:24 
Aan: 5.1.2.e 	 minienw.n1>;31 1111111 

5.1.2.e @minbzk,n  >; 
@minfin.nl>; 

aminienw.n1>; 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

bzk.nl>; 
Odji.minjus.n1) 

@minjenv.n1>; 
@minbzk,  >; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 @rws.nl>; 

5.1.2.e 
	@dji.minius.n1>; 

5.1.2.e 
	@rninvws,nl>; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e @uwv.ni>iiiria @minszw.nl> 
CC: 5.1.2.e aminbzk.n1>; 5.1.2.e @minbzk,n1>Mai 

2 



5.1.2.e 5.1.2.e k ni›; 
5.1.2.e belastingdien 5.1.2.e ni>; 
5.1.2.e 5.1.2.e @minbL 5.1.2.e n:).; 

prninienv.w›; 
(.@minienv.nk 

5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 

Erninvws.nk 
@ rws.nl>; 
- ndef.ni>; 

Pdii.minius.n1>; 
pdii.rriinit..is.nl>; 

Pminfin.ni>; 

5.1.2.e .1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e linbzk.n1>;  
5.1.2.e @minvws.ni>;  5.1.2.e 
5.1.2.e 	Prninezk.  

@minfin.nk 
5.1.2.e 
	 Ominbzk.ni>; 

5.1.2.e 
	 Pminbzk.nk 5.1.2.e 

CO. minienw.ni>., 
minbzk..ni>., 5.1.2.e 

5.1.2.e c.1.2.e 

5.1.2.e worninbzk.ni>;  5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e :wrni nszw.nl>; 
5.1.2.e prninaz.nk 
5.1.2.e 	Pminocw.nk  

Prninbzk.ni>; 
Prninfin.n1>; 5.1.2.e 
	

OLIWV ni.  
gminez.nk 
Filminbzk.n1>; 

f- minbuza.ni>; 
@minfin.ni>;SIE1  

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
Prnftlaz.ni>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 	inveni.nI>; 
5.1.2.e 
	@nijnienv.nI>; 5.1.2.e 	 nvws.nl>;  5.1.2.e 

5.1.2.e 	Cu M1NSZ \N. N  
Onderwerp: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Beste collega's, 

1k zou jullie willen vragen am kennis to nemen van bijgevoegde notitie met aanbevelingen van 
CIO Rijk en het Nationaal Archief voor archivering van Corona/COVID-19-gerelateerde 
overheidsinformatie. Dit ten behoeve van een goede reconstructie van het overheidshandelen 
tijdens deze bijzondere gebeurtenis. 

Met vriendelijke groet, 

51 2_e 
CIO Rijk 

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20011 2500 EA j Den Haag 

T +31 (0)70 MUM 
M +31 (0)6 51 2.e 
E'minbzk.ni - 



Van: 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:33 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
woensdag 18 maart 2020 14:00 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 
2020 

5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 2 Teamzaken RM; 3 
Corona COVID-19 

Hoi, 

Ik heb net met am afgesproken dat we het onderwerp morgen op het teamoverleg bespreken. 

5.1.2.e heb jij van VWS al vernomen welke snort aanwijzingen zij nodig hebben, oftewel hebben zij 
concrete vragen gesteld? Dat helpt ons in de voorbereiding. 

1k ben ook benieuwd naar de afspraken tussen NA en CIO Rijk. Komt er centrale sturing of is het - 
zoals de brief lijkt aan te geven- aan elke organisatie afzonderlijk om hier invulling aan te geven? 

Groeten, 5.1.2.e 

Onderwerp: FW: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:07 

5.1.2.e 
Onderwerp: Fwd: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Hoi, 

Waarschijnlijk al bekend bij jullie, maar ik kreeg deze mail doorgestuurd vanuit VWS. VWS heeft intern op hoog 
niveau al besloten dat goede dossiervorming geregisseerd moet worden en willen graag aanwijzingen van het NA. 
Morgenmiddag hebben AM en ik met VWS al een eerder gepland overleg over hotspots staan, waar nu zeker 
specifiek aandacht zal uitgaan naar Corona. Graag hoor ik morgen de laatste informatie die= en ik mee kunnen 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Cluster Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Arc hief 
Prins Willern-Alexanderhof 20 I Den Haag 

Aan: 



5.1 .2.e @minInv.n1>; 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e  @minienw.nk 

5.1 .2.e CC: 
5.1 .2.e  @belastingdienst.nl>; 

5.1 .2.e @minocw.n1>; 
@minbzk.n1>; 5.1 .2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk.n1>; 5.1 .2.e 

5.1 .2.e @minbzk,n1>; 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 5.1 .2.e 

5.1 .2.e @minienv.n1>; 
@minienv.n1>; 

5.1 .2.e 5.1 .2.e 5.1 .2.e 
5.1 .2.e 5.1 .2.e 5.1 .2.e 

@uwv.n1; 5.1.2.e 5.1 .2.e 

@minfin.n1>; 
@minbzk,n1>; 

minfin.n1>; 

@minbzk.nl>, 
@minaz.ni>; 

5.1 .2.e 

2 

Postbus 90520 1 2509 LM 1 Den Haag 

T gAirja= 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 	,bjnationaalarcnief,n1  
http://www,nationaalarchief n1 

Begin doorgestuurd bericht: 

@minvws.nl>, '1112 .11 
5.1 .2.e 
	

@minvws.nl>, 5.1.2.e 	 @minvws.nl>, 131321 
5.1 .2.e 	@nationaalarchief.nl>, 'MEM" 5.1.2.e 	@nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: FW: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Ter info. 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Datum: 18 maart 2020 am 12:43:50 CET 
Aan: 5.1 .2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 	@minbzk,n1>; 
5.1 .2.e 	 @minaz.n1>; 
5.1 .2.e 
	

@minbzk.ni>; 
5.1 .2.e 
	@duo.nl>; 

5.1 .2.e 	 @minbzk.n1>; 
5.1 .2.e 	 @minfin,n1>;  

2minbzk,n1> 

sluis@minienw,n1>; 5.1 .2.e 
@minbzk,n1>;MallIMI 

@minocw,n1>; 
@minfin.n1>; 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:24 
Aan: 

5.1.2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 5.1 .2.e @mindef., 1>; 
@minbzk,n1>; 

@minbuza.n1>; 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e @rws.n1>; 
@dji.minjus.n1>; 

PminvwsJ11>; 
@uwv.n1>; 

@minbzk.n1>; 5.1 .2.e 
ata@dji.minlus.nl) 
@minjenv,n1>; 5.1 .2.e 

@minbzk,n1>; 5.1 .2.e 
@minszw.nl> 

@minbzk,n1>; 5.1 .2.e aminbzk,ni>4.111 
@minbzk,n1>; 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1.2.e 5.1 .2.e 
gum 	fukleinlef.n1>;  5.1.2.e  @minbzk.ni>;  5.1 .2.e 
5.1 .2.e  @belastingdienst.nk  5.1 .2.e 

5.1 .2.e  @minvws.n1>; 5.1 .2.e 
5.1 .2.e 	@minezk.n1>; 
5.1 .2.e 	 @minfin,n1>; 
5.1 .2.e 	 eminbzk.ni>; 
5.1 .2.e 	 @minbzk.n1>; 
5.1 .2.e 
	

@minvws.n1>; 
5.1 .2.e 
	@rws.n1>; 

5.1 .2.e @mindef.n1>; 
5.1 .2.e 	@minbzk.n1>; 

5.1 .2.e 
@minienw.n1>; 
@minbzk.n1>; 

@dji.minjusill>; 
@dii.minjus.n1>; 

@minfin.n1>; 
5.1.2.e 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 



• ill  az .n1>; .1.2.e 

5.1.2.e Prninocw.ni>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 115 W.111›;  5.1.2.e  5.1.2.e 

5.1.2.e 
	

prninveni.n1>;  
5.1.2.e 	prninienv.nl>., 
5.1.2.e 
	MINSZWAL>  

CEirninbzk.ni>.; 5.1.2.e 

@rninbuza.nl>; 5.1.2.e 	 r w s  ›; 
pminfin.n1>; 5.1.2.e 

@minbzk.ni>;31511 t 

5.1.2.e 	 n a id) ininvws,  
	

5.1.2.e 

5 1 2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Beste collega's, 

Ik zou jullie willen vragen om kennis to nemen van bijgevoegde notitie met aanbevelingen van 
CIO Rijk en het Nationaal Archief voor archivering van Corona/COVID-19-gerelateerde 
overheidsinformatie. Dit ten behoeve van een goede reconstructie van het overheidshandelen 
tijdens deze bijzondere gebeurtenis. 

Met vriendelijke groet, 

51.2_e 
CIO Rijk 

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag 
Postbus 20011 1 2500 EA I Den Haag 
http://ww,,ti. 	soverheici,n  

T +31 (0)70 MEM 
M +31 (0)6 512 e 
E 51_2e 



268 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Categorieen:  

5.1.2.e 
donderdag 19 maart 2020 10:44 
5.1.2.e 
Nabrander VWS hotspot Corona 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

5.1.2.e 

Misschien ook goed om het vanmidclag te hebben over de aanpak binnen het departement: neemt het 
d partement ook de regie over bijvoorbeeld RIVM?r 

Groeten, 



5 1 2 e m r vws.n0; 

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e 

open donderdag. Hieronder mijn verslag van ons ove eg van afg 

Onderwerp: 
Datum: 

Verstag overieg VWS-NA 19-03-2020 
maandag 23 maart 2020 07:41:52 

Buden relcoodte verzoel, 

5.1.2.e 
.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Aan: 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Hotspot Corona 
a. VWS heeft 	en 	van Doxis ingehuurd am vanaf 

a,s. maan ag t e regie te voeren op it dossier. 	en 5.1.2.e zijn de 
interne aanspreekpunten. VWS wil vanaf de start in control zijn. 
Corona is (vooraisnog) geen rijksbrede hotspot vergelijkbaar met MH17. 
MH17 was oak een politieke opdracht. Voor Corona zijn de zorgdragers 
zeif verantwoordelijk; in dit geval VWS dus voor het eigen concern. 

c. De rol van het NA is die van adviseur voor de methodiek en is bereid am 
mee te kijken en mee te denken. 

d. VWS bepaalt zeif de reikwijdte en de selectie van relevante informatie; 
VWS is de meest aangewezen partij om daar een oordeel over te geven. 

e. Overbrenging en context: de informatie over Corona moet zo veel 
mogelijk in de context van het oorspronkelijke proces bewaard blijven. Is 
dit niet mogelijk dan moet de context zo veel mogelijk in de metadata 
worden vastgelegd. De informatie wordt in principe niet vervroegd 
overgebracht, maar na 20 jaar in het archiefblok waar het toe behoort. 
Vertrouwelijkheid versus openbaarmaking: het voorbeeld wordt 
aangehaald van de "logger" (= iemand die bijhoudt wat een DG besluit). 
De informatie is vertrouwelijk. Voor over te brengen archieven kan de 
openbaarheid worden beperkt na overbrenging na 20 jaar. De huidige 
Archiefwet kent drie grondsiagen en ander de nieuwe wet is het 
voornemen de grondslagen gelijk te trekken met die van de Wob m.u.v. 
beleidsintimiteit. 

g. LeersChool: gaandeweg zullen er meer vraagstukken zich voordoen, 
Interessant is het om te kijken hoe snel we kunnen schakelen in de 
actualiteit. NA geeft in ieder geval, net als VWS, prioriteit aan Corona. 



Buiten reikwijdte verzoek 

Met vriendelijke aroet, 

EMI 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagernent 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem--Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM 1 Den Haag 
. 	.. 	...... 	 .. 	. 
roe 5.1.2.e 
Niet aanwezig op vvoensdag, 

Cconationaalarchief.ni 	• 
tp: www,nationaalarchief.nl   

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contactCanationaalarchief.nl. 
„.... ......... 	..... 	...... 	. , ...... 

zich abonnereren op de zakelijke nie_owsbrief kiik dan hier 



5.1 .2.e 

@minienw.n1>; 
5.1 .2.e 
	

@minbuza.nl>; 
5.1 .2.e 
	

@minbzk.ni>; 
@belastingdienst.n1>; 

@minvws.n1>; 

5.1 .2.e 
@minocw.nI>; 

@minveni.n1>; 
@inspectie-oe.ni>; 5.1 .2.e 

Onderwerp: update Woo en informatiehuishouding rond Corona 

5.1.2.e @minocw.n1>; 
@BELASTINGDIENST.NL>, 

@minbzk.ni>; 
@nationaalarchietni> 
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5.1.2.e 
vrijdag 20 maart 2020 16:07 
5.1.2.e 
5.1 .2.e 
5.1.2.e 
FW: update Woo en informatiehuishouding rond Corona 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 RDDI; 8 VWS - RIVM - CIBG; 2 Teamzaken 
RM; 3 Corona COVID-19 

5.1 .2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:50 
Aan: 
Onderwerp: FW: update Woo en informatiehuishouding rond Corona 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

5.1.2.e 

5.1 .2.e @minfin.nk 

5.1 .2.e @minbzk.n1>;  
5.1 .2.e @minbzk.n1>;  

5.1 .2.e @minvws.n1>;  

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minocw.n  > 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:51 
Aan:5.1.2.e 	 @minocw.nl>;  
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1.2.e 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 5.1 .2.e 
5.1 .2.e 5.1 .2.e 

5.1 .2.e @mindef.n1>; 

5.1 .2.e @RaadvanState.n1>; 
@minbzk.nl>; 

@minienv.nk 
@minjenv.nk 

5.1 .2.e 
@minszw.nl>; 

@minbzk.n1>; 
@mindef.n1>; 

@nationaalarchief.n1>; 

5.1 .2.e @minbzk.n1>; 5.1 .2.e 

5.1 .2.e @belastingdienst.n  >; 5.1 .2.e @minaz.nl>  

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

Beste alien, 

Zoals jullie weten zou de Woo afgelopen dinsdag in de RBJ worden besproken, om een inhoudelijke 
akkoord to bereiken rond de positieve kabinetsappreciatie van dit wetsvoorstel. Helaas is door de 
Corona-crisis de betreffende RBJ vervallen, en is onduidelijk wanneer dit onderwerp weer op de 
agenda zal worden gezet. De prioriteiten liggen nu eerst bij het managen van deze crisis en dat 
snappen we. Zodra er duidelijkheid is over de voortzetting van de politieke besluitvorming rond de 
Woo, dan zullen we jullie nader informeren. 

@MINSZW.NL>; 5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
5.1.2.e @minfin.nl>; 

@minbzk.n1>; 5.1 .2.e @minaz.nl>;  5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1.2.e @minocw.nl>; 5.1 .2.e CC: 

5.1 .2.e 5.1 .2.e 
@minienw,n1>;  

5.1 .2.e 
@minbuza.n1>; 5.1 .2.e 5.1 .2.e 5.1 .2.e 

5.1 .2.e @minbzk.n1>;  
@minbzk.n1>; 

@minaz.nI>; 
@minocw.ni>;  

5.1 .2.e 
5.1 .2.e @minezk.nk 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

Ter info de mail van RDDI die ik net doorgestuu 	krijg.... 

Tkn ook RDDI biedt hulp aan. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Categorieen: 



De aandacht voor de informatiehuishouding neemt in deze tijden een bijzondere wending door van 
meet of aan na te denken over het goed documenteren van deze bijzondere situatie in het kader van 
informatiedeling, (actieve) openbaarheid en archivering. Zie daarvoor ook de oproep van CIO Rijk en 
Nationaal Archief om te onderzoeken of alle relevante informatie ongeacht de vorm rond de Corona 
crisis en de noodmaatregelen al wordt bewaard, te inventariseren welke informatievoorzieningen voor 
welke processen worden gebruikt en het proces rond de hot spot in te richten. 

Vanuit RDDI ondersteunen wij dit proces waar mogelijk en gewenst en starten in overleg met de 
opdrachtgevers een project om optimaal te ondersteunen. Hierbij speelt mee dat organisaties in 
meerdere of mindere mate ervaring hebben met het proces rond hotspots. Wij hebben per 23 maart 
2020 projectleiders beschikbaar die organisaties kunnen begeleiden, producten maken en het 
organiseren van kennisdeling. We zijn inmiddels gestalt met een inventarisatie naar de 
ondersteuningsbehoeften van de betreffende organisatie binnen de Rijksoverheid. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitate Informatiehuishouding (RDDI) 

Rijksprogramma 
Duurzaam 
Digitate 
Informatiehu shouding 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 Den Haag 

• T 06 5.1.2.e 
Secretariaat: 5.1.2.e 	 06 5.1.2.e 

informatiehuishoudin• ant  
5.1.2.e 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding 

2 



5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:50 
Aan: 
Onderwerp: FW: update Woo en informatiehuishouding rond Corona 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minocw.n!>  
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:51 
Aan: 5.1.2.e 	 @minocvv.nI>; 

5.1.2.e @minezk.n1>;  5.1.2.e 
5.1.2.e 
	@minienw.n1>; 5.1.2.e 	 @minfin.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@minbuza.n1>; 

5.1.2.e 	@minbzk.n1>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	@belastingdienst.n1>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	 @minvws.n1>;  5.1.2.e 

@belastingdienst.nk 5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

erninocw.nI>; 5.1.2.e 	 @minocw.n1>; 
5.1.2.e 
	@minocw.n1>; 5.1.2.e 

	
@BELASTINGDIENST.NL>; 

@minveni. nl>; 5.1.2.e 	 @minbzk.n1>; 
@inspectie-oe.nk 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: update Woo en informatiehuishouding rond Corona 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
vrijdag 20 maart 2020 16:23 
5.1.2.e 
RE: update Woo en informatiehuishouding rond Corona 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 RDDI; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Archiefbeleid 
en wetgeving; 3 Corona COVID-19; .pdf Edoc 

Hartelijk dank= voor het doorsturen van de info vanuit RDDI. 
Daarnaast hoor ik nu signalen dat er ideeen zijn om Corona toch ult to roepen tot een rijksbrede 
hotspot. Dat za! denk ik in het SGO aan de orde komen. 
Inmiddels hebben we op onze website ook informatie gepubiiceerd: 
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/corona-als-hotspot.  
Het versiagje van ons overleg van gisteren volgt nog, 

Groeten en fijn weekend! 

Tkn ook RDDI biedt huip aan. 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

@RaadvanState.n1>; 
@minbzk.n1>; 

@minjenv.n1>; 
@minIenv.n1>;  5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minszw.n1>; 

@minbzk.ni>; 
@mindef.n1>; 

@nationaalarchief,n1>;  

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk,n1>;  5.1.2.e @minaz.nl>;  5.1.2.e 
5.1.2.e aminfin.n1>; 5.1.2.e @minbzk.n1>;  5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk.n1>; 5.1.2.e 

Beste alien, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minbzk.n1>; 
@minbzk.n1>; 

@minvws.n1>; 
@minaz.nl>  

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@MINSZW.NL>; 5.1.2.e @mindef.n1>;  

5.1.2.e CC: 

5.1.2.e 5.1.2.e 
aminienw.n1>;  

5.1.2.e 
@minbuza.n1>;  5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 

Pminbzk.n1>; 
@rninaz,n1>; 

@minocw.n1>;  



Zoals jullie weten zou de Woo afgelopen dinsdag in de RBJ worden besproken, om een inhoudelijke 
akkoord te bereiken rond de positieve kabinetsappreciatie van dit wetsvoorstel. Helaas is door de 
Corona-crisis de betreffende RBJ vervallen, en is onduidelijk wanneer dit onderwerp weer op de 
agenda zal worden gezet. De prioriteiten liggen nu eerst bij het managen van deze crisis en dat 
snappen we. Zodra er duidelijkheid is over de voortzetting van de politieke besluitvorming rond de 
Woo, dan zullen we jullie nader informeren. 

De aandacht voor de informatiehuishouding neemt in deze tijden een bijzondere wending door van 
meet of aan na te denken over het goed documenteren van deze bijzondere situatie in het kader van 
informatiedeling, (actieve) openbaarheid en archivering. Zie daarvoor ook de oproep van CIO Rijk en 
Nationaal Archief om te onderzoeken of alle relevante informatie ongeacht de vorm rond de Corona 
crisis en de noodmaatregelen al wordt bewaard, te inventariseren welke informatievoorzieningen voor 
welke processen worden gebruikt en het proces rond de hot spot in te richten. 

Vanuit RDDI ondersteunen wij dit proces waar mogelijk en gewenst en starten in overleg met de 
opdrachtgevers een project om optimaal te ondersteunen. Hierbij speelt mee dat organisaties in 
meerdere of mindere mate ervaring hebben met het proces rond hotspots. Wij hebben per 23 maart 
2020 projectleiders beschikbaar die organisaties kunnen begeleiden, producten maken en het 
organiseren van kennisdeling. We zijn inmiddels gestart met een inventarisatie naar de 
ondersteuningsbehoeften van de betreffende organisatie binnen de Rijksoverheid. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) 

[E

l 

 9 	Rijksprogra. rna 
Du urzaam 
Digitale 
Informatiehuishouding 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 Den Haag 
T 06 5.1.2.e 
Secretariaat: 5.1.2.e 	 06 5.1.2.e 

WWW.informatiehuishouding.n1  
5.1.2.e 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding 

2 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

5.1.2.e 
vrijdag 10 april 2020 16:31 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Archivering hotspot Corona VWS 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Hallo gig, 

Prima, vergaderverzoek ondertussen aanvaard. We doen het nodige voor Webex. 

Fijn paasvveekend, 

MEC 

Van: 5.1.2.e 	 [mailto:MM©minvws.nl] 
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 15:59 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Archivering hotspot Corona VWS 

Beste 5.1.2.e en wig 
Fijn. Ik stuur jullie een vergaderverzoek, kunnen jullie dat omzetten in een webex vergadering (dat lukt mij nog 
niet ivm autorisaties), ik heb het wel. Fijne dagen en tot dinsdag! 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 15:28 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: Archivering hotspot Corona VWS 

Beste Ea, 

Een verkennend overleg begin volgende week (en op een later tijdstip met alli) is zeker mogelijk. Het 
zou goed zijn als ook5.1.2.e(emailadres in cc, tel. 06 5.1.2.e 	) als toehoorder kan deelnemen, 
zodat zij meteen op de hoogte is. 

De middagen van dinsdag 14 en woensdag 15 april zijn nog vrij in onze agenda's: past dat dat ook 
voor jou/jullie, stuur ons dan gerust een vergaderverzoek. 

Daarbij aansluitend alvast meegeven dat we als NA gebruik maken van FaceTime of Webex: hopelijk 
beschikken jullie ook over (een van) deze videoconferentie-mogelijkheden? 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5 1 2 e 
5.1 2 e 
	nationaalarchief.ni  

http://www.nationaalarchief.n1   

5 1 2 e 

Van:102 
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 14:40 
Aan: 5 1 2 e 
Onderwerp: Archivering hotspot Corona VWS 

vs.nl] 

Beste 5 1 2 e 

Namens VWS zijn mijn college ME en ik betrokken bij- en verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de 
archivering van de hotspot Corona. We doen dit in opdracht van 5 1 2_e 	met wie jij en jouw collega 5 1.2.e 
al eerder contact gehad hebben. Graag stem ik begin volgende week met jou/jullie of wat de 
eisen/wensen/aandachtspunten vanuit het Nationaal Archief in dit traject zijn. Later die week, wildE ook graag 
aanhaken in het gesprek hierover. Ik hoor graag van je. Fijne dagen gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Telefoon: 06-0±M 
e-mail 5.1.2.e 
Werkdagen: maandag en donderdag; op dinsdag, woensdag en vrijdag staat mijn collega 5.1_2.e 	2 

graag to woord 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
man: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 

dinsdag 14 april 2020 18:01 
5.1.2.e 

20200414 Overleg VWS-NA over hotspot Corona.docx 
20200414 Overleg VWS-NA over hotspot Corona.docx 

Ho: 5.1.2.e 

Bijgevoegd het concept verslag. Wil jij het corrigeren waar nodig en alvast opslaan injuUie map in 
Proza? Stuur me daarna maar het linkje. 

Groeten, 

11111; 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 14 april 2020 18:30 
5.1.2.e 

RE: 20200414 Overleg VWS-NA over hotspot Corona.docx 

Hc, 

Dank voor het verslag! 
1k heb sled-its hier en daar een aantal aanpassingen gesuggereerd, dus mijn rol was beperkt tot 
finetunen : https://proza.ocw.local/otcsics.exe/app/node .  

Vriendelijke groet, 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 18:01 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: 20200414 Overleg VWS-NA over hotspot Corona.docx 

Hc 5.1.2.e 

Bijgevoegd het concept verslag. Wil jij het corrigeren waar nodig en alvast opslaan in jullie map in 
Proza? Stuur me daarna maar het linkje. 

Groeten, 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

5.1.2.e 
dinsdag 14 april 2020 15:16 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: VWS - hotspot Corona - archivering e-mail en berichtenapps 

2 Zakelijke dienstverlening; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Ho  5.1.2.e 
ik zal snel contact opnemen metes  

Met vriendelijke groet 

ME= 

.1.2.e 
Directie Infrascutuur en Advies 
T 06 5.1.2.e 
E 5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 15:13 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: VWS - hotspot Corona - archivering e-mail en berichtenapps 

Hoi 

Zoals afgesproken bezorg ik je de contactgegevens van agElE 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Telefoon: 06-012Mil 
e-mail:5.1.2.e 	 @minvws.nl; 
Werkdagen: maandag en donderdag; op dinsdag, woensdag en vrijdag staat mijn collega 5.1.2.e 
graag to woord 

Wil jij contact met hem opnemen? 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 



M 06IMDMI 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n1 

http://www,nationaalarchietni   

lazo,  ---v• *Aft 

21 februori 2020 
tim 20 juni 2021 

De oorlog 
die blee 

2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 14 april 2020 18:01 
5.1.2.e 
	 @minvws.nI' 

5.1.2.e 

Vragen over Corona Hotspot aan het Nationaal Archief 
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Categorieen: 
	

2 Zakelijke dienstverlening; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

BestegliZen 
lk heb van mijn collega's begrepen dat jullie wat vragen hebben om de Corona hotspot te implementeren 
bij het ministerie van VWS. 
Graag zou kom ik met jullie in contact om deze vragen te bespreken en waar mogelijk te beantwoorden. 
Op welke moment kunnen we lets afspreken? lk heb morgen geen afspraken tussen 9.00 en 14 , 
Donderdag kan ik van 10 tot 13.00 
Vrijdag ben ik vrij en maandag van 14.00 tot 16.00 is ook geen probleem. 

Met vriendelijke groet 
5.1.2.e 

---Het kantoor van het Nationaal Archief is tijdelijk gesloten. Via telefoon en mail ben wel ik gewoon bereikbaar. 
Voor persoonlijker contact kan ie Whatsapp Video of Facetime gc bruiken via het telefoon ummer hieronder. 

5.1.2.e 

Directie Infrastructuur en Advies 
Nationaal Archief. 

E 5.1.2.e 	@nationaalarchief.nl 



5.1.2.e 5.1.2.e en 5 1 2 e 
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Kennismaking en hotspot corona VWS 

at omen 	dinsdag 14 april 2020 13:30 - 14:30, 
hads://riiksvided  

5 1_2_e 	(VWS), MINIM en 512e 	(NA) 

Kort verslag 

Voorstelrondje 
De deelnemers stellen zich kart aan elkaar voor. mg is de 
aanspreekpunt. Zij onderhoudt contact met o.a. 5.1.2.e 

5.1.2.e 	 voor VWS en generiek 

isZIEDIM van team Waardering & Selectie en aanspreekpunt voor VWS voor 5.1_2.e 
selectievraagstukken en in deze context specifiek voor de hotspot Corona VWS. 5.1.2.e 	geeft 
aan dat hij is ingehuurd door VWS als regisseur archivering Corona / Covid-19. Uit voorzorg voor 
mogelijke uitval is tevens 	ingehuurd.gui heeft ervaring met het opstellen van 
selectielijsten en hotspotlijsten. 

Besproken punten 
Gespreksonderwerpen zijn o.a. de reikwijdte ( wat onder het zorgdragerschap van VWS valt, wat 
relevante informatie is, enz.), de voorwaarden die het NA stelt en de verhouding tot de rijksbrede 
coordinatie door de NCTV. 
Wie zijn de stakeholders? Vallen de consortia en de speciale gezant er bijvoorbeeld onder? Dit wordt 
meegenomen in de inventarisatie door VWS. 
Coordineert het departement deze hotspot ook voor de dienstonderdelen? In principe hebben de 
dienstonderdelen een eigenstandige archieffunctie volgens de beheersregels van VWS. Eerste 
aandacht van VWS gaat uit naar het departement. Dit neemt niet weg dat zowel VWS als het NA een 
Iijn voor departement en dienstonderdelen wenselijk zouden vinden. 
Welke informatie moet bewaard blijven? Moet je al anticiperen op een mogelijke parlementaire 
enquete en veel informatie uitzonderen van vernietigen? Hoe ga je om met de gevoeligheid van 
bepaalde informatie? De formele crisisorganisatie is in beeld, maar er zijn meer informatiestromen 
met de lijnorganisatie die niet altijd in beeld zijn. Het NA geeft aan dat niet alles bewaard heeft te 
worden. De complexiteit is groot vanwege het concern en de taakstelling van VWS voor deze hotspot 
in bijzonder. Nu is de fase van veilig stellen. Goed om met VWS en NA gezamenlijk vast te stellen wat 
relevant is om te bewaren. 
In de crisiscommunicatie wordt snel gecommuniceerd via persoonlijke mail en diverse systemen voor 
chatberichten. Hoe krijg je daar grip op en hoe archiveer je deze media zo eenvoudig en goed 
mogelijk. De lijn van VWS is dat zo veel mogelijk in het DMS wordt vastgelegd, maar in de snelheid 
van de crisis en de gebruikte communicatiemiddelen is de praktijk dat 90% (nog) niet in het DMS 
terecht komt. Het NA heeft begrip voor deze situatie. Het is zaak een goede balans te vinden in het 
veilig stellen van de relevante informatie zonder mensen te veel te belasten met extra handelingen 
voor archivering. De website en sociale media worden gearchiveerd. Voor de technische 
mogelijkheden en praktische huip bij het archiveren van e-mails en in bijzonder chatberichten kan 
het NANNO in contact brengen met een daartoe gespecialiseerde collega. 

Verhouding individuele zorgdragers en rijksbrede coordinatie. 
De NCTV is verantwoordelijk voor de rijksbrede coordinatie.  5 2 e  weet dat de notitie van CIO Rijk 
via het IA0 en ICCb voorgelegd zou worden aan het SGO, maar heeft daarna niets meer gehoord van 
CIO Rijk. De archivering van MH17 was een politieke opdracht; de hotspot Corona is (vooralsnog) een 
reguliere hotspot waarbij de zorgdrager zelf verantwoordelijk is en zijn eigen afwegingen kan maken. 
Waar meerdere zorgdragers met elkaar overleggen is het in principe de zorgdrager die het 



secretariaat voert degene die archiveert. Het kan zijn dat zorgdragers bepaalde input zeif willen 
uitzonderen van vernietigen en archiveren omdat zij bepaalde keuzes willen kunnen verantwoorden. 
Dit kan ook per organisatieonderdeel varieren. Het landelijke crisisteam Corona valt onder de regie 
van de NCTV (DG-niveau). Het Iandelijk operationeel team Corona is de onderliggende operationele 
ondersteuning op ambtelijk niveau. Als er nieuwe ontwikkelingen rond de coordinatie zijn, dan wordt 
de werkwijze aangepast als dat nodig is. 

Conclusies, afspraken en acties 
• mai is eerste aanspreekpunt voor archivering hotspot Corona. = wordt door= op de 

hoogte gehouden.ZIE wordt door NA in CC geinformeerd en hij wordt optioneel uitgenodigd 
voor overleggen. 

• informeert5.1.2.e 	 van het CIBG dates ens= voortaan in de 
cornmunicatie worden meegenomen. 

• ami deelt het versiag met5.1.2.e 	en informeert hem over wat in dit overleg is besproken; 
indien nodig kan een overleg met=gepland worden. 

• maakt een kort versiag van het overleg voor de deelnemers van dit overleg.= 
ontvangt het versiag in cc. 

• agE plant een tweewekelijkse overlegreeks in op donderdagochtend en nodigt= optioneel 
uit. Waar nodig kan tussentijds met elkaar geschakeld worden. 

• VWS heeft 1 juni als deadline gesteld voor de inventarisatie van de relevante stakeholders en 
de mate van adequate archivering en de risico's die daarbij gepaard kunnen gaan. 

• deelt waar mogelijk alvast documenten en overzichten met het NA die onderdeel zijn van 
de inventarisatie om met het NA to klankborden. 

• VWS en NA bepalen in gezamenlijk overleg wat relevante informatie is. 
• Geconcludeerd wordt dat de (reikwijdte van de) hotspotlijst voorlopig nog in ontwikkeling is en 

dat dit ook zo in de hotspotlijst in algemene bewoordingen aangegeven kan worden. Ook na 
vaststelling wordt het informatieoverzicht en zo nodig ook de hotspotlijst bijgewerkt. 

• Tevens kunnen er ontwikkelingen zijn op het gebied van de landelijke coordinatie die 
aanleiding kunnen geven tot aanpassingen in de werkwijze. 

• Met respect voor de eigenstandige archieffunctie van dienstonderdelen bevordert VWS zo veel 
mogelijk dezelfde werkwijze bij de dienstonderdelen. De formele vaststelling vindt bij voorkeur 
van het NA plaats op concernniveau, onder regie van het departement. 

• Op korte termijn opstarten van het formele traject. Dit helpt VWS en 	kan daarna verder 
met het NA afstemmen. 

• gum geeft de contactgegevens vanilla door aan de collega die meer technische vragen kan 
beantwoorden voor (praktische hulp bij) archivering van e-mail en WhatsApp. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
woensdag 15 april 2020 10:16 
5.1.2.e 
	MEEM@minvws.n1) 

5.1.2.e 
	 @minvws.nr; 5.1.2.e 

Verslag overleg 14 april Corona hot pot 
20200414 Overleg VWS-NA over hotspot Corona.docx 

Goedemorgen 

Bijgevoegd het verslag van ons overleg van gisteren. Mocht je daar nog op- of aanmerkingen over 
hebben dan hoor ik dat graag. 
Welk mailadres wil je dat we gebruiken, je persoonlijke of de postbus 5.1.2.e 	 of beide? 
En kun je mij het persoonlijke mailadres sturen van 5.1.2.e 	, dan kan ik hem optioneel uitnodigen 
voor de komende overleggen. 

Met vriendelijke groet, 

5 1 2 e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1 2 e 
Niet aanwezig op woensdag, 
5.1.2.e 
	(anationaalarchief.n1 

htto://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-21LEM I contactOnationaalarchief.nl. 

VViit u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

1 



@minvws.nr 

Van: 
Verzonden: 
man: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 16 april 2020 11:48 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl> 

280 
5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19; .pdf 
Edoc 

Hailogligg 	5.1.2.e 

Bedankt voor de reactie op het verslag en het mailadres van 5.1.2.e 

Ik heb voorlopig drie data gepland voor periodiek overieg. Door feestdagen en afspraken is de 
frequentie ca. eens per drie weken. 5.1.2.e is optioneel uitgenodigd. 

Met vriendelijke groet, 

5.1 2 e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Ardeling Kennis en Advies 
Prins Wiliem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520'1 2509 LM 1 Den Haag 

1' 06 a1 2.e 
Niet aanwezig op woensdag 
5.1.2.e 	nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 	 contact@nationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtoalMl@minvws.ni] 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 11:30 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

HallagE0 

Dank voor het versiag. Wat mij betreft helemaal goed zo. ie kunt de postbus 5.1.2.e 
	 gebruiken, die 

lezen zowe' 	ik. 
Het persoonlijke mailadres yang= staat in de CC. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.nl> 

Verzonden: woensdag 15 april 2020 10:16 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC: 5.1.2.e 	 @minvws.nk 
Onderwerp: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 



Goedemorgen 

Bijgevoegd het verslag van ons overleg van gisteren. Mocht je daar nog op- of aanmerkingen over 
hebben dan hoor ik dat graag. 
Welk mailadres vvil je dat we gebruiken, je persoonlijke of de postbus 5.1.2.e 	 of beide? 
En kun je mij het persoonlijke mailadres sturen van 5.1.2.e 	, dan kan ik hem optioneel uitnodigen 
voor de komende overleggen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1 2 e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagernent 

• Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM | Den Haag 

T 06 5 1 2e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5 1 2 e 
	Pnationaalarchief.nl  

htto://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 	 contactPnationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonhereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1 .2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 16 april 2020 11:30 
5.1.2.e 
5.1 .2.e 
RE: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

5.1.2.e Aan: 
5.1 .2.e @nationaalarchief.nl> 

281 
5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Hallo= 

Dank voor het verslag. Wat mij betreft helemaal goed zo. Je kunt de postbus illgebruiken, die lezen 
zowel 5.1.2.eals ik. 
Het persoonlijke mailadres van= staat in de CC. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1 .2.e @ nationaala rchief. nI> 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 10:16 

@minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
Onderwerp: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

Goedemorgen 	, 

Bijgevoegd het verslag van ons overleg van gisteren. Mocht je daar nog op- of aanmerkingen over hebben dan hoor 
ik dat graag. 
Welk mailadres wil je dat we gebruiken, je persoonlijke of de postbus 5.1.2.e 	 of beide? 
En kun je mij het persoonlijke mailadres sturen van 5.1.2.e 	, dan kan ik hem optioneel uitnodigen voor de 
komende overleggen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1 .2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1 .2.e 
	:1)nationadiarchief.ni  

http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 



Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070 a UM I contact@nationaalarchief.nl. 

Wilt Li zich abonnereren op do Zakoiijke nietAysbrief khk dar pier 



@minvws.n1' 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 16 april 2020 11:48 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
RE: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aan: 
CC: 

Van: @nationaalarchief.nl> 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl> Aan: 
5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> CC: 

282 
5.1.2.e 

Hallo geZ 5.1.2.e 

Bedankt voor de reactie op het verslag en het mailadres van 5.1.2.e 
1k heb voorlopig drie data gepland voor periodiek overleg. Door feestdagen en afspraken is de 
frequentie ca. eens per drie weken. 5.1.2.e is optioneel uitgenodigd. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatieman gement 
Afdeling Kennis en Advies 	- 
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Viet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	CaThationaalarchief,n1 

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 0702=11.11I contact@nationaalarchief.ni. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke niew„,vsbrief klik dan hier 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtoalECIE©minvws.ni] 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 11:30 

Onderwerp: RE: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

Hallo= 

Dank voor het verslag. Wat mij betreft helemaal goed zo. 3e kunt de postbus 5.1.2.e 	 gebruiken, die 
lezen towel wale ik. 
Het persoonlijke mailadres van 5.1.2.estaat in de CC. 

Vriendelijke groeten, 

Verzonden: woensdag 15 april 2020 10:16 

Onderwerp: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

Goedemorgen 



Bijgevoegd het verslag van ons overleg van gisteren. Mocht je daar nog op- of aanmerkingen over 
hebben dan hoor ik dat graag. 
Welk mailadres wit je dat we gebruiken, je persoonlijke of de postbus 5.1.2.e 	 of beide? 
En kun je mij het persoonlijke mailadres sturen van 5.1.2.e 	, dan kan ik hem optioneel uitnodigen 
voor de komende overleggen. 

Met vriendelijke groet, 

5 1 2 e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch R.elatiemanagernent 
Afdeling Kennis enAdv/es 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 1...N1 I Den Haag 

06 5.1 2.e 
Niet aanwezig op woensciag. 
5.1.2.e 
	fdmationaalarchief.ni  

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstveriening Nationaal Archief: 5 1 2 e 	 I contact(anationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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Van: 
Verzonden: 
Aa n: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 20 april 2020 09:22 
5.1.2.e 
	 @doxis.n1' 

5.1.2.e 

RE: Vragen over Corona Hotspot aan het Nationaal Archief 

283 
5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Dank voor je bericht. Hij is in alle hectiek even blijven liggen. Wanneer heb jij deze week ruimte? 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 18:01 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 

Onderwerp: Vragen over Corona Hotspot aan het Nationaal Archief 
@nationaalarchief.nl> 

Beste= en ME 
lk heb van mijn collega's begrepen dat jullie wat vragen hebben om de Corona hotspot te implementeren 
bij het ministerie van VWS. 
Graag zou kom ik met jullie in contact om deze vragen te bespreken en waar mogelijk te beantwoorden. 
Op welke moment kunnen we iets afspreken? lk heb morgen geen afspraken tussen 9.00 en 14, 
Donderdag kan ik van 10 tot 13.00 
Vrijdag ben ik vrij en maandag van 14.00 tot 16.00 is ook geen probleem. 

Met vriendelijke groet 
5.1.2.e 

kantoor van het Nationaal Archief is t 	.gesloten. Via telefoon en mail ben wel ik gewoon bereikbaar. 
Voor persoonlijker contact ken je Whatsapp Video of Facetime gebruiken via het telefoonnummer hieronder. 

5.1.2.e 

Directie Infrastructuur en Advies 
Nationaal Archief. 

5.1.2.e 

E 5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1 



Aanwezig 
VWS: 
NA: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

284 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
dinsdag 9 juni 2020 22:51 
5.1.2.e 
	 @minvws.n1'; .1.2.e 

Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 4 juni 2020 

Beste 5.1.2.e 	 en ME, 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van 4 juni jl. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvuliingen zijn dan hoor ik het graag. 

Berichtenapps 
5.1.2.e meldt dat de richtlijn berichtenapps vandaag binnen RDDI besproken wordt. Onder normale 
omstandigheden is de richtlijn werkbaar, maar ingeval van crisiscommunicatie rond hotspot corona is 
deze richtlijn niet werkbaar. Zoals eerder besproken bereidt VWS een memo over berichtenapps voor 
en zal het memo voor advies voorleggen aan NCTV en aan NA. Gehoord de adviezen neemt VVVS 
vervolgens een besluit hoe zij als zorgdrager met berichtenapps wil omgaan.. 

Format NCTV informatieoverzicht 
Nogmaals gesproken over hoe VWS hier mee om kan gaan. 	adviseert een pragmatische aanpak 
en eventueel te verwijzen naar al bestaande overzichten. VWS wil bij voorkeur niet afwijken van de 
rest van de departementen en zou het informatieoverzicht het liefst officieel laten goedkeuren. 

Reikwijdte van de Archiefwet 
Bij de inventarisatie van de informatie is niet altijd duidelijk welke informatie binnen de reikwijdte van 
de Archiefwet valt. NA geeft aan dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed waakt over de 
toepassing van de Archiefwet. VWS kan dit soort gevallen voorleggen aan de Inspectie. Niet als open 
vraag, maar een uitgewerkte en onderbouwde keuze die getoetst wordt bij de Inspectie. 

Voorbeeld LCH 
Hier zijn contacten gesloten met aannemers en onderaannemers. VWS is bestuurlijk aansprakelijk en 
dan valt de informatie binnen de reikwijdte van de Archiefwet. Maar bij onder-onder-aannemers wordt 
de situatie diffuser. Als denkrichting kun je de situatie van het LCH vergelijken met de constructies in 
de bouw. Als publieke en private informatie vermengd zijn en splitsing is niet mogelijk, overleg met 
alle partijen en verantwoordt de gemaakte keuze. Beschrijf de situatie, beargumenteer en onderbouw 
de gemaakt keuzes en leg dit voor aan de Inspectie OE. 

Voorbeeld particuliere informatie 
5.1.2.e 
	 vult de rol als 5.1.2.e 	 als vrijvvilliger in. De informatie van het ondersteunende 

apparaat wordt gearchiveerd, maar wat hij als persoon doet valt als particulier archief niet onder de 
reikwijdte van de Archiefwet. Voor het vervverven van particulier archief hanteert het NA een strikt 
acquisitieprofiel (https://www.nationaalarchief.nliarchiveren/kennisbank/acquisitieprofiel-particulier-
archiefmateriaal-nationaal-archief)  en stuurt niet actief op verwerving van particuliere archieven in het 
kader van corona. Als 5.1.2.e 	zijn persoonlijk archief aan het NA zou aanbieden dan maakt onze 
verwerver van particulier archief een voorstel waar het MT van het NA over besiuit. Op het SIO zou dit 
bijzondere archief onder de aandacht van de ARA gebracht kunnen worden. 

E-mailarchivering 
VWS hanteert de officiele lijn dat e-mail op onderwerp in het DMS wordt gesleept. In de praktijk is dat 
niet haalbaar. Mailboxen blijven bewaard. Het gebruik van de functionele mailboxen voor corona gaat 
goed. Berichten worden over het algerneen in cc verzonden of doorgestuurd. Alternatief is de 
mailboxen van sleutelfiguren te bewaren. 



geeft aan dat Defensie het anders heeft opgelost. Op basis van een aantal beslisregels wordt e-
mail rechtstreeks opgesiagen in een systeem met archiveringsfunctionaliteit. jig zal bij zijn collega 
navragen of de informatie van Defensie gedeeld kan worden met VWS (athe ism ). 

Met vriendelijke groet, 

5 1 2.e 

...... 	......... 	...... 	....... s 	......... s 	+ ......... 	• 

Nationaal Ardhief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling.  Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5 1 2 e 
Niet aanwezig op woensdag. 
s1 2 e 	Canationaalarchief.ni 
http://www.nationaalarchief.nl   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Natienaal Archief: 070-M31.1 | contactOnationaala chief.ni. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1  

285 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

vrijdag 12 juni 2020 17:44 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Beste 

1k moet bekennen dat ik daar zeif minder zicht op heb omdat de contacten met de andere 
departementen voor COVID-19 als hotspot tot nu toe via de NCTV verlopen. Maar het is wel zo dat de 
NCTV in zijn projectplan steit dat 'ZBO's en agentschappen worden betrokken via de desbetreffende 
departementen. Ook uitvoeringsorganisaties worden via de desbetreffende departementen 
(betrokken)'. 

Voorts kan ik je nog meegeven dat ik zelf voor het formele aspect van de hotspotlijst pleit voor een 1-
op-1- relatie tot de selectielijst. Dus de selectielijst voor het VWS-concern (m.i.v. het CIBG) impliceert 
een hotspotlijst voor het VWS-concern (m.i.v. het CIBG). Dat principe hebben we ook zo voorzien in 
de selectielijst, zelfs al is die voorlopig beperkt tot VWS en IGJ (zie 
https ://www.nationaa la rchief. nlia rchiverenikennisba n k/concernbred e-selectielijst-va n-het-ministerie-
van-volksgezondheid-weizijn-en, p. 18 en p. 54). 

VriendeIijke groeten, 

Van: 5.1.2.e 	[mailtoMMIIIIME@minvws.nl] 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:40 
Aan: 5.1.2.e 

CCULEMOMME 
Onderwerp: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

Beste 5.1.2.e en laU; 

Tot nu was ik in der veronderstelling dat onze afstemming en mijn rob daarin als vertegenwoordiger van het 
kerndepartement piaatsvind en dus niet namens buitendiensten en/of ZBO's. Ik begreep van 	dat o.a. het 
CIBG hier anders over denkt. Op dit moment is externe afstemming daardom onderwerp van gesprek binnen 
VWS, daar komen we nog bij jubbie op terug. Kunnen jubbie voor onze interne afstemming aangeven hoe andere 
ministeries dat doen? Ik hoar het graag. 



5.1.2.e @nationaalarchief.nk 

Aanwezig 
VWS: 
NA: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 22:51 
Aan: @rninvws.nk 
5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 4 juni 2020 

5.1.2.e 

Beste. 5.1.2.e en gwrz 
Hieronder een kort verslag van ons overleg van 4 juni jl. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag. 

Berichtenapps 
5.1.2.e meldt dat de richtlijn berichtenapps vandaag binnen RDDI besproken wordt. Onder normale 
omstandigheden is de richtlijn werkbaar, maar ingeval van crisiscommunicatie rond hotspot corona is 
deze richtlijn niet werkbaar. Zoals eerder besproken bereidt VWS een memo over berichtenapps voor 
en zal het memo voor advies voorleggen aan NCTV en aan NA. Gehoord de adviezen neemt VWS 
vervolgens een besluit hoe zij als zorgdrager met berichtenapps wil omgaan,. 

Format NCTV informatieoverzicht 
Nogmaals gesproken over hoe VWS hier mee om kan gaan. las adviseert een pragmatische aanpak 
en eventueel te verwijzen naar al bestaande overzichten. VWS wil bij voorkeur niet afwijken van de 
rest van de departementen en zou het informatieoverzicht het liefst officieel laten goedkeuren. 

Reikwijdte van de Archiefwet 
Bij de inventarisatie van de informatie is niet altijd duidelijk welke informatie binnen de reik‘Nijdte van' 
de Archiefwet valt. NA geeft aan dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed waakt over de 
toepassing van de Archiefwet, .VWS kan dit soort gevallen voorleggen aan de Inspectie. Niet als open 
vraag, maar een uitgewerkte en onderbouwde keuze die getoetst wordt bij de Inspectie. 

Voorbeeld LCH 
Hier zijn contacten gesloten met aannemers en onderaannemers. VWS is bestuurlijk aansprakelijk en 
dan valt de informatie binnen de reikwijdte van de Archiefwet. Maar bij onder-onder-aannemers wordt 
de situatie diffuser. Als denkrichtjng kun je de situatie van het LCH vergelijken met de constructies in 
de bouw. Als publieke en private informatie vermengd zijn en splitsing is niet mogelijk, overleg met 
alle partijen en verantwoordt de gernaakte keuze. Beschrijf de situatie, beargumenteer en onderbouw 
de gemaakt keuzes en leg dit voor aan de Inspectie OE. 

Voorbeeld particuliere informatie 
5.1.2.e 	vult de rol als 5.1.2.e 	als vrijwilliger in. De informatie van het ondersteunende 
apparaat wordt gearchiveerd, maar wat hij als persoon doet valt als particulier archief niet onder de 
reikwijdte van de Archiefvvet. Voor het verwerven van particulier archief hanteert het NA een strikt 
acquisitieprofiel (https://ww,iv.nationaalarchief.n1 /archiveren/kennisbank/acquisitieprofiel-particulier-
archiefmateriaal-nationaal-archief) en stuurt niet actief op verwerving van particuliere archieven in het 
kader van corona. Als 5.1.2.e 	zijn persoonlijk archief aan het NA zou aanbieden dan maakt onze 
vervverver van particulier archief een voorstel waar het MT van het NA over besluit. Op het SIO zou dit 
bijzondere archief onder de aandacht van de ARA gebracht kunnen vvorden. 

E-mailarchivering 

2 



VVVS hanteert de officiele lijn dat e-mail op onderwerp in het DMS wordt gesleept. In de praktijk is dat 
niet haalbaar. Mailboxen blijven bewaard. Het gebruik van de functionele mailboxen voor corona gaat 
goed. Berichten warden over het algemeen in cc verzonden of doorgestuurd. Alternatief is de 
mailboxen van sleutelfiguren te bewaren. 

geeft aan dat Defensie het anders heeft opgelost. Op basis van een aantal beslisregels wordt e- 
mail rechtstreeks opgeslagen in een systeem met archiveringsfunctionaliteit. 	zal bij zijn collega 
navragen of de informatie van Defensie gedeeld kan vvorden met VWS (actie=1). 

vriendelijke groet, 

s1 2 e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiernanagement 
Afdeling Kennis enAdv/es 
Prins AiVillem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1 2 e 
/Viet aanwezig op woensdag. 
5 1 2e 
	anationaalarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen vverk ik vanaf huis. 

Zaketijke dienstveriening Nationaal Archief: 070-OMII.1 1  contact@nationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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5.1.2.e @minvws.nl>; .1.2.e @nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 

286 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen:  

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

woensdag 17 juni 2020 15:07 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Hallo 5.1.2.e 

Helder. lk ga het intern bespreken. Tot morgen. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 17:44 
Aan: 5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

CC 
5.1.2.e @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

Besteallgi, 

lk moet bekennen dat ik daar zelf minder zicht op heb omdat de contacten met de andere departementen voor 
COVID-19 als hotspot tot nu toe via de NCTV verlopen. Maar het is wel zo dat de NCTV in zijn projectplan stelt dat 
'ZBO's en agentschappen worden betrokken via de desbetreffende departementen. Ook uitvoeringsorganisaties 
worden via de desbetreffende departementen (betrokken)'. 

Voorts kan ik je nog meegeven dat ik zelf voor het formele aspect van de hotspotlijst pleit voor een 1-op-1- relatie 
tot de selectielijst. Dus de selectielijst voor het VWS-concern (m.i.v. het CIBG) impliceert een hotspotlijst voor het 
VWS-concern (m.i.v. het CIBG). Dat principe hebben we ook zo voorzien in de selectielijst, zelfs al is die voorlopig 
beperkt tot VWS en IGJ (zie https://www.nationaalarchief.nVarchiverenikennisbankiconcernbrede-selectiehist-van-
het-ministerie-van-volksgezondheid-welz_Un-en,  p. 18 en p. 54). 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M0  



Aanwezig 
VWS: 
NA: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.nl  

Van: 5.1.2.e 	 [mailto 	 m nvws, n I] 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:40 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

Aan: 
CC: 

Beste 5.1.2.e en ISM, 

Tot nu was ik in der veronderstelling dat onze afstemming en mijn rol daarin als vertegenwoordiger van het 
kerndepartement plaatsvind en dus niet namens buitendiensten en/of ZBO's. lk begreep vanes dat o.a. het CIBG 
hier anders over denkt. Op dit moment is externe afstemming daardom onderwerp van gesprek binnen VWS, daar 
komen we nog bij jullie op terug. Kunnen jullie voor onze interne afstemming aangeven hoe andere ministeries dat 
doen? lk hoor het graag. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 22:51 
5.1.2.e 

Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 4 juni 2020 
Aan: 

Beste 5.1.2.e en mai, 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van 4 juni jI. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag. 

Berichtenapps 
5.1.2.e meldt dat de richtlijn berichtenapps vandaag binnen RDDI besproken wordt. Onder normale 
omstandigheden is de richtlijn werkbaar, maar ingeval van crisiscommunicatie rond hotspot corona is deze 
richtlijn niet werkbaar. Zoals eerder besproken bereidt VWS een memo over berichtenapps voor en zal het 
memo voor advies voorleggen aan NCTV en aan NA. Gehoord de adviezen neemt VWS vervolgens een 
besluit hoe zij als zorgdrager met berichtenapps wil omgaan.. 

Format NCTV informatieoverzicht 
Nogmaals gesproken over hoe VWS hier mee om kan gaan. 	adviseert een pragmatische aanpak en 
eventueel to verwijzen naar al bestaande overzichten. VWS wil bij voorkeur niet afwijken van de rest van de 
departementen en zou het informatieoverzicht het liefst officieel laten goedkeuren. 

Reikwijdte van de Archiefwet 
Bij de inventarisatie van de informatie is niet altijd duidelijk welke informatie binnen de reikwijdte van de 
Archiefwet valt. NA geeft aan dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed waakt over de toepassing 
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van de Archiefwet. VWS kan dit soort gevallen voorleggen aan de Inspectie. Niet als open vraag, maar een 
uitgewerkte en onderbouwde keuze die getoetst wordt bij de Inspectie. 

Voorbeeld LCH 
Hier zijn contacten gesloten met aannemers en onderaannemers. VWS is bestuurlijk aansprakelijk en dan 
valt de informatie binnen de reikwijdte van de Archiefwet. Maar bij onder-onder-aannemers wordt de 
situatie diffuser. Als denkrichting kun je de situatie van het LCH vergelijken met de constructies in de 
bouw. Als publieke en private informatie vermengd zijn en splitsing is niet mogelijk, overleg met alle 
partijen en verantwoordt de gemaakte keuze. Beschrijf de situatie, beargumenteer en onderbouw de gemaakt 
keuzes en leg dit voor aan de Inspectie OE. 

Voorbeeld particuliere informatie 
5.1 .2.e 	vult de rol als 5.1 .2.e 	als vrijwilliger in. De informatie van het ondersteunende 
apparaat wordt gearchiveerd, maar wat hij als persoon doet valt als particulier archief niet onder de 
reikwijdte van de Archiefwet. Voor het verwerven van particulier archief hanteert het NA een strikt 
acquisitieprofiel (haps://www.natiormalarchiefnliarchiveren/kennisbank/acquisitieprofiel-particulier-
archiefmateriaal-nationaal-archief)  en stuurt niet actief op verwerving van particuliere archieven in het 
kader van corona. Als 5.1 .2.e zijn persoonlijk archief aan het NA zou aanbieden dan maakt onze 
verwerver van particulier archief een voorstel waar het MT van het NA over besluit. Op het SIO zou dit 
bijzondere archief onder de aandacht van de ARA gebracht kunnen worden. 

E-mailarchivering 
VWS hanteert de officiele lijn dat e-mail op onderwerp in het DMS wordt gesleept. In de praktijk is dat niet 
haalbaar. Mailboxen blijven bewaard. Het gebruik van de functionele mailboxen voor corona gaat goed. 
Berichten worden over het algemeen in cc verzonden of doorgestuurd. Alternatief is de mailboxen van 
sleutelfiguren to bewaren. 

geeft aan dat Defensie het anders heeft opgelost. Op basis van een aantal beslisregels wordt e-mail 
rechtstreeks opgeslagen in een systeem met archiveringsfunctionaliteit. 	zal bij zijn collega navragen of 
de informatie van Defensie gedeeld kan worden met VWS (actie 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.ni  

http://www.nationaalarchief.ni  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-MCII contact(iinationaalarchieLnl.  

5.1.2.e 

3 



Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan bier 
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5.1 .2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
donderdag 18 juni 2020 09:51 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Bijeenkomst van 10:00u 
Concept memo chatberichten ter afronding.docx 

Hallo gli= en sum 
5.1.2.e schuift deze keer niet aan. In de bijiage het memo m.b.t, chatberichten waar we het eerder over gehad 
hebben. Tot zo. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:24 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Bijeenkomst van 10:00u 

Bestealie 

Vanochtend heeftilic zich helaas af moeten meiden voor ons overleg van 10:00u, lk stuur zo een WebEx-uitnodigingilli is 
volgens mij afwezig tot 21 juni, 

Wil je dat ik5.1.2.e nog uitnodig? Je kunt ook de uitnodiging aan hem doorsturen. 
lk hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet aonwezig op woensciag. 
5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-0113= contact@nationaalarchieLni. 
. 	.... 	. 	 ...... 	.... 	 .... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

5.1.2.e 
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Van: 	 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

vrijdag 19 juni 2020 10:49 
5.1.2.e 
RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 18 juni 2020 

Categorieen: 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Bedankt, helder zo. 

Groeten, 

Van: 5.1.2.e @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 17:20 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.n1>; 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
CC: 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 18 juni 2020 

Bestellig en 5.1.2.e 

Ilieronder een kort verslag van ons overleg van vanochtend. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvul1ingen zijn dan poor ik het graag. 

Aanwezig: 
Afwezig:  

5.1.2.e  end 

Actiepunt n.a.v. overleg van 4 juni 
meldt datliggide vraag over de aanpak e-mailarchivering door Defensie heeft uitgezet binnen het NA. 

NB: inmiddels heeftalig als antwoord in een e-mail verwezen naar 5.1.2.e 

Centrale regie hotspotlijsten 
Binnen VWS vindt nog discussie plaats welke organisatieonderdelen en ZBO's (zonder rechtspersooniijkheid) worden 
meegenomen in de hotspotmonitorillai maakt een conceptmemo voor de stuurgroep waarin voor- en nadelen van 

geeft op voorhand de overweging 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Concept memo chatberichten 
geeft een korte toelichting op het concept memo dat hij vanochtend heeft gestuurd. In het memo wordt op 

basis van risicoafweging in het kader van de hotspot corona afgeweken van (nog vast te stellen) staand beleid. In het 
memo wordt vervolgens ingegaan op de aanpak die VWS hierin wil volgen, 

5.1 .2.e geeft dinsdag 23 juni zijn inhoudelijke reactie, die hij daarvoor zal afstemmen met 5.1 .2.e 

Terugblik 2' interdepartementale werkgroep NCTV 

keuzes worden uitgewerkt. Er speelt hier ook een politieke component, 
mee om te kijken naar wie formeel zorgdrager is, 
"igglistuurt eind deze week een 1' versie voor cornmentaar naa 

geeft dinsdag 23 juni zijn inhoudelijke reactie. 

5.1.2.e 



5.1.2.e vraagt feedback op zijn presentatie.glai geeft aan dat de gegeven voorbeelden nuttig zijn. Tegelijkertijd 
constateertlalaidat een presentatie voor een grate groep mensen - en dan nog in het bijzonder als dit online p aats 
vindt zijn beperkingen heeft. 

Data volgend overieg 
02-07-2020 Regulier periodiek overleg met als aandachtspunt vaststelling hotspotlijst op het SIO van 21 juli. 
16-07-2020 Kort overleg na het tactisch overleg met VWS om definitief de aanpak voor het SIO te bespreken. 
13-07-2020 Laatste overleg voor de vakanties met terugblik en vooruitblik. 
Deelnemers zijnvooralsnog5.1.2.e 	ening. 

geeft aan mg door als er nog iemand vanuit VWS zal deelnemen 	continuIteit in de vakantieperiode. 

vriendelij 	groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
------------------------ 
TOG 5.1.2.e 

Niet convvezig op woensdog. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n1  

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archi:f:O70 	contact@nationaalarchietni, 
------------------------ 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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5.1 .2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 18 juni 2020 17:55 
5.1.2.e 
RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 18 juni 2020 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)- 
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Ha Ho 

Helder en volledig verslag. Geen opmerkingen of aanvullingen. 

Met dank en vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 17:20 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.nr; anglIEM 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 18 juni 2020 

Beste 	5.1.2.e 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van vanochtend. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoar ik het graag. 

Aanwezig: 
Afwezig.gai 

Actiepunt n.a.v. overleg van 4 juni 
meldt dating de vraag over de aanpak e-mailarchivering door Defensie heeft uitgezet binnen het NA. 

NB: inmiddels heeftalig als antwoord in een e-mail verwezen naar 5.1.2.e 

Centrate regie hotspotlijsten 
Binnen VWS vindt nog discussie pleats welke organisatieonderdelen en ZBO's (zonder rechtspersoonlijkheid) warden 
meegenomen in de hotspotmonitor.alli maakt een conceptmemo voor de stuurgroep Waarin voor- en nadelen van 
keuzes warden uitgewerkt. Er speelt hier ook een politieke component, 5.1.2.e geeft op voorhand de overweging 
mee om te kijken naar wie formeel zorgdrager is. 

stuurt eind deze week een le versie voor commentaar near 5.1.2.e 

5.1.2.e geeft dinsdag 23 juni zijn inhoudelijke reactie, 

Concept memo chatberichten 
geeft een korte toelichting op het concept memo dat hij vanochtend heeft gestuurd. In het memo wordt op 

basis van risicoafweging in het kader van de hotspot corona afgeweken van (nog vast te stellen) staand beleid. In het 
memo wordt vervolgens ingegaan op de aanpak die VWS hierin wil volgen. 

5.1.2.e geeft dinsdag 23 juni zijn inhoudelijke reactie, die hij daarvoor zal afstemmen met 5.1.2.e 

Terugblik 2e interdepartementale werkgroep NCTV 
5.1.2.e vraagt feedback op zijn presentatiella geeft aan dat de gegeven voorbeelden nuttig zijn. Tegelijkertijd 
constateertigg dat een presentatie voar een grate groep mensen - en dan nag in het bijzonder als dit online plaats 
vindt - zijn beperkingen heeft. 

5.1.2.e 



Data volgend overleg 
02-07-2020 Regulier periodiek overleg met als aandachtspunt vaststelling hotspotlijst op het SIO van 21 juli. 
16-07-2020 Kort overleg na het tactisch overieg met VWS om definitief de aanpak voor het 510 te bespreken. 
13-07-2020 Laatste overleg voor de vakanties met terugblik en vooruitblik. 
Deelnemers zijn vooraisnog5.1.2.e 

muigeeft aanom door als er nog iemand vanuit VWS zal deelnemen i.v.m. continulteit in de vakantieperiode. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM 1 Den Haag 
• + ................ 	 ........ 	....... 	...... 	.......... 
T 06 5.1.2.e 
Viet aanwezig op woensciag. 
5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-3=111 I contact@nationaalarchief.ni, 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 	.@nationaalarchietn1 
htto://www.nationaalarchief.n1 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
maandag 22 juni 2020 18:03 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Memo buitendiensten en project archivering Corona 
Memo buitendiensten en project archivering Corona feedback NA.docx 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Hallo au 
Hierbij als bijlage vind je alvast mijn feedback voor de memo omtrent de buitendiensten. 
Die voor chatberichten volgt dan - zoals afgesproken - morgen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	[mailt0 5.1.2.e 	@doxis.nl] 
Verzonden: zaterdag 20 juni 2020 12:35 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Fwd: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

Hallo 5.1.2.e hierbij het concept memo. Hoor graag jouw advies. Groeten 

Outlook voor Android dow lloaden 

From: 5.1.2.e 
Sent: Friday, June 19, 2020 12:40:54 PM 
To:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Subject: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

I 

Met vriendelijke groet, 
Doxis Informatiemanagers 

w
ka

o
d
u
r
e
es

i 
 Den Haag 	 I Nederland 

a I 	 111Ps t-en  Bezoekadresbez Ze 	 8025 BL Zwolle I Nederland 



Bezoekadres Vught I 	 I 5264 PC Vught I Nederland 
T: +31 70 - 
E: 	 W: 
KvK: 27155464 

'Hotspot COVID-1. 

DisclaimerI Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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5.1.2.e 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief,n1  
http://www.nationaalarchietn1  

294 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
dinsdag 23 juni 2020 14:01 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Bijeenkomst van 10:00u 
Concept memo chatberichten ter afronding feedback NA vdef.docx 

Categorieen: 	 1 Beheer Kennisproducten; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - 
CIBG; 7 Agenda(stukken)-Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Hallo 

Zoals beloofd hebben mijn collega 5.1.2.e 	en ik de memo bekeken en een aantal suggesties 
geformuleerd. Je vindt het resultaat hierbij als bijlage. 

Misschien eerst een praktische aanwijzing. Het bestand is in mijn werkomgeving meermaals gecrasht 
en daarbovenop zijn al mijn met 'wijzigingen bijhouden' doorgevoerde aanpassingen aanvaard en 
daardoor niet zichtbaar. Je moet deze versie dus met je eigen versie vergelijken om de gesuggereerde 
aanpassingen terug to vinden. 

Voorts kan ik je alvast de volgende grote lijnen meegegeven: 

• We zien eigenlijk niet zo'n grote tegenstrijdigheden tussen de 'RDDI-aanpak' en de WWS-
aanpak'. Je zou nog je memo nog eens kunnen vergelijken met de Iaatste versie van de RDDI-
handreiking die ook door RDDI gedeeld is en/of contact kunnen opnemen met de 5.1.2.e 
bij RDDI, 5.1.2.e 	(zie 
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/berichtenapps);  

• Ik zou het gebruik van de woorden schoning en verwijdering van 'overbodige' berichten 
vermijden en eerder de nadruk leggen op het veilig stellen van de relevante berichten. 

Hopelijk hebben we je enigszins verder kunnen helpen. Neem gerust contact met ons op als je nog 
vragen hebt. 

Vriendelijke groet, 

Van: 5.1 .2.e 	 [mailtonEM@minvws.nl] 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 9:51 



Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl> 
@nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: RE: Bijeenkomst van 10:00u 

HaHoag; en MC 

5.1.2.e schuift deze keer niet aan. In de bijlage het memo m.b.t. chatberichten waar we het eerder over gehad 
hebben. Tot zo. 

Groeten, 

arig 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:24 

Onderwerp: Bijeenkomst van 10:00u 

Bes ALE erg= 

Vanochtend heeft= zich helaas af moeten melden voor ons overleg van 10:00u. lk stuur zo een WebEx-uitnodiginglii is 
volgens mij afwezig tot 21 'Juni, 

wil je_ ciat ik5.1.2.e nog uitnodig? Je kunt oak de uitnodiging aan hem doorsturen. 
lk hoar het graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 l 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet oanwezig op woensclog, 
5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstveriening Nationaal Archief: 070MIEM I contact nationaalarchief.nl. 
.... . . 	.... 	 .. . .. 	..... 	... 	.. 	........... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1 .2.e nationaalarchier.n1  
http:/ www.nationaalarchief.n1  

295 

MEM 	 
Van: 	 5.1.2.e 	 @doxis.nl> 

dinsdag 23 juni 2020 13:17 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

1 Beheer Kennisproducten; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - 
CIBG; 7 Agenda(stukken)-Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

Hallo 5.1.2.e 

Bedankt. Ik ga er mee aan de slag. Heb je al naar het memo over WhatsApp kunnen kijken? 

Groeten, 

Van: 5.1 .2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 22 juni 2020 18:03 
Aan: 5.1 .2.e 	 @doxis.nl> 
CC: 5.1 .2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

Hallo am, 
Hierbij als bijlage vind je alvast mijn feedback voor de memo omtrent de buitendiensten. 
Die voor chatberichten volgt dan — zoals afgesproken — morgen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 ni] 
Verzonden: zaterdag 20 juni 2020 12:35 



2491 AJ Den HaagINederland 
5.1.2.e 	I 8025 BL ZwollelNederland 

5.1.2.e 	 I 5264 PC Vught 

Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Fwd: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

Hallo 5.1.2.e,  hierbij het concept memo. Hoor graag jouw advies. Groetenilli 

Outlook voor Android downloaden 

From: 5.1.2.e 
Sent: Friday, June 19, 2020 12:40:54 PM 
To: 5.1.2.e 	 /(i:initivws,n1>  
Subject: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

Met vriendelijke groet, 
Doxis Informatiemanagers 

5.1.2.e 
Post- en bezoekadres Den Haag  5.1.2.e 
Bezoekadres Zwolle  15.1.2.e 
Bezoekadres Vught  15.1.2.e 
Nederland 
T: +31 70 - 	M: +31 631M1 
E: 	 ww\N.doxis.n1  
KvK: 27155464 

'Hotspot COVID-19' 

ai i ned Heeft u dit bericht met eventuele bijlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en 
verwijder het bericht uit uw inbox. 
asciaim:,..  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:  

5.1.2.e 
maandag 29 juni 2020 17:16 
5.1.2.e 
RE: Extra deelnemer corona-overleg VWS 2/7 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)- 
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

hic) gal; 
Fijn dat je dat even signaleert. Dat is al een verrassing minder;-) 

Vriendelijke groet, 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:19 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Extra deelnemer corona-overleg VWS 2/7 

H o|~~~~  

Ter info. 
heeft waarschijnlijk de uitnodiging doorgestuurd naar zijn coilega 5.1.2.e 	 , want ik kreeg een 

melding dat zij de uitnodiging had geaccepteerd. 5.1.2.e 	is in het verleden ingehuurd door het NA voor het 
behandelen van selectielijsten. Daar ken ik haar van. 

Groeten, 



@doxis.nl' 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtorn@minvws.nl] 
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 9:30 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

299 
1111111=111 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @doxis.n1' 
CC: 	 5.1.2.e 

Onderwerp: 	 RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
Bijlagen: 	 VWS hotspotlijst Corona 0.1.docx 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Mijn voorstel. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

donderdag 2 juli 2020 10:02 

Onderwerp: RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 

Dag  5.1.2.e en  MU, 

Voor de bespreking hierbij de le  opzet van de hotspotlijst. 

Groeten, 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 @ nationaa la rchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 17:51 

5.1.2.e 
	sluit aan bij het overleg. 

Aan: 
CC: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
Tijd: donderdag 2 juli 2020 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: via WebEx (uitnodiging volgt) 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1 .2.e 
	 @minvws.nl> 

vrijdag 3 juli 2020 15:02 
5.1 .2.e 
RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

5.1 .2.e @rninvws.nk 5.1.2.e 

300 
5.1.2.e 

Hallo 5.1.2.e 

Wat mij betreft helemaal goed zo. 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 12:32 
Aan: .1 .2.e 	 @nationaalarchief.nk 
5.1 .2.e 
	 @doxis.nl> 

Onderwerp: RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

Ha 	5.1 .2.e 

Dank voor het helder verslag. 1k heb hieronder aanbassingen en aanvullingen gesuggereerd (groen) 
om elk misverstand te vermijden, al geef ik toe dat het grenst aan muggenziften. 

Vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:48 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvws.nr, 5.1.2.e 
Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

Beste 5.1 .2.e e Ai= 
Hieronder een kart verslag van ons overleg van gisteren, 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag. 

Aanwezig: 5.1 .2.e 

Introductie 5.1 .2.e 

\icor 	continuIteit (zie ook laatste punt 	5.1 .2.e 
enalaKennen 5.1 .2.e vanuit eerdere conta en 	het NA, 

als deelnemer toegevoegd aan dit overleg. 5.1.2.e 

Uitgewisselde documenten 
• heeft vanochtend hle concept hotspotlijst" gemaild en 5.1.2.e heeft als eerste reactie hierop "VWS hotspotlijst 
Corona 0.1" gemaild. Beide e-mails met de documenten zijn bijgevoegd bij dit versiag. 

Concept hotspotlijst 
• licht dit eerste concept kort toe. Er is gestreefd naar een beschrijving die niet te abstract, maar ook niet te 
gedetailleerd is. in de versie die in het overieg is getoond is nog een vijfde aspect genoernd: 'Heropieving virus'. De 
startdatum van de hotspot is duidelijk, de einddatum nag niet, 



geeft aan dat een open formulering soms nodig is wanneer nog niet alles op dat moment bekend is. Eike 
hotspot heeft een uniek volgnurnmer. Bij een volgende hotspotlijst kan een voorgaande noglopende hotspot 
warden afgesloten of verder warden toegelicht. Er is een goede middenweg gevonden. tussen een te algernene en 
een te specifieke amschrijving.5.1.2.e heeft het sjabloon hotspotlijst van de website van het NA doorgestuurd (zie 
bijlage). Dit bevat dezelfde velden, maar er is oak een inleiding toegevoegd. De inleiding geeft de burger toelichting 
en duidin 5.1.2.e adviseert het volgende: 

- Criterium 'positie minister/kabinet' is niet aan de orde. Criterium idebat functionere-n overheid' dekt de 
lading; 

- Voorstel om de tekst„ m,u.v, de naam, van het kopje 'hots ' te verplaatsen naar het. kopje Inadere 
omschrijving', die tekst licht te herwerken en de startdatum van de hotspot te onderbouwen; 

- Bij kopje `rol organisatie' 	ZBO's met rechtspersoonlijkheid niet vermeld.en, omdat zij zelf hun eigen 
hotspotiijst als zorgdra.ger rnoeten vaststellen. De verwijzing naar andere dan de met naam vermelde 
organisaties mag algemeen zijn (denk: 'Het is mogelijk dat ook andere concernonderdelen een 
rol (zullen)spelen in deze hotspot.'); 
De genoemde ZBO's kunnen wel opgesomd warden onder het kop- Mogelijk andere betrokken 
organisaties'; dit is niet noodzakelijk dat de zorgdrager dit invult, maar wel heel informatief voor het NA; 

- In de inleiding van het document dat5.1.2.e heeft gemaild, staat een passage over de verhouding met de 
AVG. Daarin wordt verwezen naar de selectielijst, Van de geel gemarkeerde alinea zou de eerste twee 
zinnen en delaatste zin overgenomen kunnen warden; 
Tevens is in de inleiding een disclaimer opgenomen dat niet alles uitgezond d hoeft te zijn van vernietigen 
am problemen te voorkomen dat niet ages bewaard is gebleven, 

!gesproken is dat5.1.2.e 	aankomende week met de banpassingen aan de slag gaat en per e-mail verder met 
zal afstemmen. Doel is uiterlijk op 16 juli een consensusversie gereed te hebben voor het SIO van 2.1 juli, 

Memo chatberichten en memo buitendiensten 
Het memo chatberichten is door VWS vastgesteld. Het memo buitendiensten is ter besluitvorming voorge egd, maar 
nog niet vastgesteld. De buitendiensten hechten aan de eigen verantwoordelijkheid. Ze willen ook invloed hebben 
op de afbakening van pracessen en taken, de omgang met de AVG en aanschuiven bij het overleg met het NA. 

VWS gaat het overleg met de buitendiensten eerst intern organiseren om vervolgens overleg te hebben met het 
NA, Streefdatum is eind augustus, 
—~ Ditbetekentdatdehotspodijstvve(vastgeste|dkanvvordenophetS|Ovan2ljuU,maardetdepub|icatieopde 
website uitgesteld wordt totdat de besluitvorming op directeurenniveau is afgerond. 

Zodra beide memo's zijn vastgesteld„ stuurtlin deze ter informatie naar het NA. 

Annerije aanspreekpunt 
De komende twee waken isialligrotendeels afwezig. I'vlogelijk is hij niet bij de afspraak van .16 juli. In deze periode 
is 5.1.2.e 	het aanspreekpunt 5.1.2.e 	 @doxis.nl, M 065.1.2.e 	). 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins \Aiiiiem-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM Den Haag 

...... 
T 06 5.1.2.e 
Aliet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief. ni  
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5.1.2.e 

5.1.2.e 



http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070MCIE contac nationaalarchieta 
. . ... ,.„ ...... 	 .. . .. 	.... ... . 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hie.  



@doxis.nl' 

Van 	 [m a ilto 	 m nvws. n I] 
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 9:30 
Aan: 
CC: 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 

301 
111111=11 
Van: 	 5.1 .2.e 
Verzonden: 	 donderdag 2 juli 2020 10:02 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @doxis.nr 
CC: 	 5.1 .2.e 
Onderwerp: 	 RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
Bijlagen: 	 VWS hotspotlijst Corona 0.1.docx 

Mijn voorstel, 

Vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 

Dag ailEM en zug , 

Voor de bespreking hierbij de le opzet van de hotspotlijst. 5.1.2.e 	sluit aan bij het overleg. 

Groeten, 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 17:51 

5.1.2.e 

5.1 .2.e 

Onderwerp: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
Tijd: donderdag 2 juli 2020 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: via WebEx (uitnodiging volgt) 

Aan: 
CC: 



5.1.2.e als deelnemer toegevoeg' aan dit overleg. 5.1.2.e 

304 

Van: 
Verzonden: 
man: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
vrijdag 3 juli 2020 10:48 
5.1.2.e 	 @minvws.nr; 5.1.2.e 
Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 
RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona; RE: Periodiek overleg VWS-NA 
hotspot corona 

5.1.2.e en 5.1.2.e 

Hieronder een kort vers 	an ons overleg van gisteren. 
Mochten er nog opmerkii 	n of aanvullingen zijn dan hoar ik het graag, 

Aanwezig: 5.1.2.e 	 e n mis 

Introductie 5.1.2.e 

Voor de continuIteit (zie oak laatste 	is 
enaNi kennen 5.1.2.e vanuit eerdere contacten met het NA. 

Uitgewisselde documenten 
• heeft vanochtend "1' concept hotspotlijst gemaild en 5.1.2.e heeft als eerste reactie hierop "VWS hotspo 
Corona 0,1" gemaild. Beide e-mails met de documenten zijn bijgevoegd bij dit verslag. 

Concept hotspotlijst 
• licht dit eerste concept kort toe. Er is gestreefd naar een beschrijving die niet te abstract, maar ook niet te 
gedetailleerd is, In de versie die in het overleg is getoond is nog een vijfde aspect genoemd: 'Heropleving virus'. De 
startdatum van de hotspot is duidelijk, de einddatum nog niet, 
5.1.2.e geeft aan dat een open formulering soms nodig is wanneer nog niet alles op dat moinent bekend is. Elke 
hotspotlijst heeft een uniek volgnummer. Bij een volgende hotspotlijst kan een voorgaande nog lopende hotspo ijst 
warden afgesloten. Er is een goede middenwe.g gevonden tussen een te aigemene en een te specifieke 
omschrijving,5.1.2.e heeft het sjabloon hotspotlijst van de website van het NA doorgestuurd (zie bijlage), Dit bevat 
dezelfde veiden, maar er is oak een inleiding toegevoegd. Oe inleiding geeft de burger toelichting en duiding. 5.1.2.e 
adviseert het volgende: 

- Criterium 'positie 	kabinet' is niet aan de ord . Criterium `debat functianeren overheid' dekt de 
lading; 

- Voorstel om de tekst, m,u,v, de naam, van het kopje 'hotspot' te verplaatsen naar het kopje inadere 
omschrijvin ; 
Bij kopje `rol organisati de ZBO's met rechtspersoonlijkheid niet vermelden, omdat zij zelf h n eigen 
hotspotlijst als zorgdrager moeten vaststellen; 
De genoemde ZBO's kunnen wel opgesomd warden onder het kopje 'Mogelijk andere betrokken 
organisaties'; dit is niet noodzakelijk dat de zorgdrager dit invult, maar wel heel informatief vobr het NA; 

- In de inleiding van het document dat5.1.2.e heeft gemaild, staat een passage over de verhouding met de 
AVG. Daarin wordt verwezen naar de selectielijst. Van de geel gemarkeerde alinea zou de eerste en de 
laatste zin overgenomen kunnen warden; 

- Tevens is in de inleiding een disclaimer opgenomen dat niet alles uitgezonderd hoeft te zijn van vernietigen 
om problemen te voorkomen dat niet alles bewaard is gebleven. 

Afgesproken is dat5.1.2.e 	aankomende week met de aanpassingen aan de slag gaat en per e-mail verder met 
5.1.2.e zal afstemmen. Doel is uiterlijk op 16 juli een consensusversie gereed te hebben voor het SIO van 21 juli. 

Memo chatberichten en memo buitendiensten 



Het memo chatberichten is door VWS vastgesteld. Het memo buitendiensten is ter besluitvorming voorgele.gd, maar 
nog niet vastgesteld. 	buitendiensten hechten aan de eigen verantwoordelijkheid, Ze willen ook invloed hebben 
op de afbakening van processen en taken, de omgang met de AVG en aanschuiven bij het overleg met het NA. 

VWS gaat het overleg met de buitendiensten eerst intern organiseren om vervolgens overieg te hebben met het 
NA. Streefdatum is eind augustus, -° DitbetekentdazdehotspotUjstvve|vastgeste|dkanvvordenophetS|OvanJ1juU, maerdatdepub|icatieopde 
website uitgesteld wordt totdat de besluitvorming op directeurenniveau is afgerond. 

Z-dra beide memo's zijn vastgesteld, stuurtiglideze ter informatie naar het NA. 

Annerije aanspreekpunt 
De komende twee weken isala grotendeels afwezig. Mogelijk is hij niet bij de afspraak van 1.6 ju 	n deze periode 
is5.1.2.e 	het aanspreekpunt 5.1.2.e 	 @doxis.ni, M 065.1.2.e 

Met vriend ijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
.Afdeling Kennis en Advies 
Prins Wiliem-Alexanderhof20 l Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM Den Haag 

1" 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.ni  

http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregeien werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstveriening Nationaal Archief: 070MINGE contact@nationaalarchietni. 
....... 

Wilt u zich.abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @doxis.nl> 

maandag 6 juli 2020 10:05 
5.1.2.e 

RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

5.1.2.e @minvws.nl> Van: 

305 

MOM 	 

Beste= en ariE, 

lk heb ook geen opmerkingen of aanvullingen. Een helder verslag, wat mij betreft zeker geen muggenziften. 

Met vriendelijke groeten, 
5.1 .2.e 

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 15:02 
Aan:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nk .1.2.e 

	 @nationaalarchief.n1>; 
5.1.2.e 
	 @minvws.nk 5.1.2.e 

	 @doxis.nl> 
Onderwerp: RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

Hallo 5.1.2.e ALE 
Wat mij betreft helemaal goed zo. 

Vriendelijke groeten, 

ALS 

@nationaalarchiefnl>; .1 .2.e 

5.1 .2.e 
	 @doxis.nl> 

Onderwerp: RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchietnl> 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 12:32 
Aan: 5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1 .2.e 

Hallo 311E, 

Dank voor het helder verslag. 1k heb hieronder aanpassingen en .aanvullingen gesuggereerd (groen) 
om elk misverstand te vermijden, al geef ik toe dat het grenst aan muggenziften. 

Vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:48 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.nr; 5.1 .2.e 
Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

Bete 5.1 .2.e en 5.1 .2.e 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van gisteren. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag. 

Aanwezig: 5.1 .2.e 
	 e n 



Introductk- 5.1.2.e 
Voor de continuiceit (zie ook laatste punt)'- 5.1.2.e 	 als dee! 	,er toegevoegd aan dit overieg. 5 1.2.e 

ening; kennen 5.1.2.e vanuit eerdere contacten met het NA. 

Uitgewisselde documenten 
heeft vanochtend "le concept hotspotlijst" gemaild en 5.1.2.e heeft als eerste reactie hierop "VWS hotspotlijst 

Corona 0,1" gemaild, Beide e-mails met de docurnenten zijn bijgevoegd bij dit verslag, 

Concept hotspotlijst 
licht dit eerste concept kort toe. Er is bestreefd naar een beschrijving die niet t abstract, maar ook niet te 

gedetail|eerd/s.|ndeveoiedieinhetover|eg/sgetoondisnogeenvijfdeaspactgenoemd:'Herop|eving virus' De  
startdatum van de hotspot is duidelijk, de einddatum nog niet 

geeft aan dat een open •formulering soms noclig is wanneer nog niet alles op dat moment bekend is, Elke 
hotspot heeft een uniek volgnummer. Bij een volgende hotspotlijst kan een voorgaande nog lopende hotspot 
vvorden afgesloten of verder worden toegelicht. Er is een goede middenweg gevonden tussen een te algernene en 
een te specifieke omschrijving.5.1.2.e heeft het sjabloon hotspotlijst van de website van het NA doorgestuurd (zie 
bijlage). Dit bevat dezelfde velden, maar er is rook een inleiding toegevoegd. De inleiding geeft de burger toelichting 
en duiding.5.1.2.e adviseert het volgende: 

Criterium 'positie minister kabinet' is niet aan de orde. Criterium 'debat functioneren overheid' dekt de 
lading; 
Voorstel om de tekst, m,u,v. de naam, van het kopje 'hotspot' te verplaatsen near het kopje - nadere 
omschrijving', die tekst licht te herwerken en de startdatum van de hotspot te onderbouwen; 
Bij kopje Irol organisatielde ZBO's met rechtspersoonlijkheid niet vermelden, omdat zij zelf hun eigen 
hotspotlijst als zorgdrager moeten vaststellen. De verwijzing naar andere dan de met naam vermelde 
organisaties mag algemeen zijn (denk: 'Het is mogelijk dat ook andere concernonderdelen een 
rol (zullen)spelen in deze hotspot,'); 
De genoemde ZBO's kunnen wel opgesomd warden onder het kopje 'Mogelijk andere betrokken 
organisaties'; dit is niet noodzakelijk dat de zorgdrager dit invuit, rnaar wel heel informatief voor het NA; 
In de inleiding van het document dat5.1.2.e heeft gemaild, staat een passage over de verhouding met de 
AVG. Daarin worth verwezen naar de selectielijst. Van de geel gemarkeerde alinea zou de ee..rste twee 
zinnen en de laatste zin overgenomen kunnen warden; 
Tevens is in de inleiding een disclaimer opgenomen dat niet altos uitgezonderd hoeft te zijn van vernietigen 
om problemen te voorkornen dat niet alles bevvaard is gebleven, 

Afgesproken is dat 5.1.2.e 	aankomende week met de aanpassingen aan de slag gaat en per e- ,ail verder met 
5.1.2.e zal afstemmen, Doel is uiterlijk op 16 juli een consensusversie gereed te hebben voor het SIO van 21 juli. 

Memo chatberichten en memo buitendiensten 
Het memo chatberichten is door VVVS vastgesteld, Het memo buitendiensten is ter besluitvorming voorgelegd, maar 
nog niet vastgesteld, De buitendiensten hechten aan de eigen verantwoardelijkheid. Ze willen ook invloed hebben 
op de afbakening van processen en taken, de omgang met de AVG en aanschuiven bij het overleg met het NA. 

VWS gaat het overleg met de buitendiensten eerst intern organiseren om vervolgens overleg te hebben met het 
NA. Streefdatum is eind augustus. 
--+ Dit betekent dat de hotspotlijst wel vastgesteld kan warden op het SIO van 21 juli, maar dat de publica 	p de 
website uitgesteld wordt totdat de besluitvorming op directeurenniveau is afgerond. 

Zodra beide memo's zijn vastgesteld, stuurtaillideze ter informatie near het NA. 

Annerije aanspreekpunt 
De komencle twee weken islalailgrotende 	afwezig, IMogelijk is hij niet bij de afspraak van 16 ;Lill, In doze periode 
is 5.1.2.e 	het aanspreekpunt 5.1.2.e 	 @doxis.nl,  M 065.1.2.e 	). 

Met vriendelijke groet, 

2 

5.1.2.e 



5.1.2.e 

Nationaal Archief 
learn Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willern-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
„ ,, . , . . . 	.. „, .. 	 .. , .. „„ . ... „, 
T 06 5.1.2.e 
Niet oonvvezig op woensdag, 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n1  

htto://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

	

Zake.lijke dienstveriening Nationaal Archief: 	 co. 
...... 	. 	 „ 

Wilt u•zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan bier 

na ionaala hi .ni. 

Disclaimer  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 

3 



306 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
woensdag 8 juli 2020 08:53 
5.1.2.e 

FW: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

HaHo 	, 
Zie onder, ter info. Je vindt de laatste versie van de hotspotlijst hier: 
https://proza.ocw.local/otcs/cs.exe/app/nodes  

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 8:51 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Dag 5.1.2.e 

Fijn dat je ook zo snel kan reageren. Zo schiet het goed op. 

1k heb geen bezwaar tegen: 
• Het schrappen van de verwijzing naar het concern (ingegeven door de tit& van de selectielijst). 

Zolang we het maar eens zijn dat deze hotspotlijst meer dan het kerndepartement dekt. Maar 
dat wordt ook impliciet bevestigd door de verwijzing naar 1GJ, RIVM, etc. 

• Het behoud van de opsomming van andere organisaties dan rijksorganisaties. Ik gaf zelf al toe 
dat dit een wat ambtelijke insteek was. Wil je wel nog NCTV voluit schrijven? Dat zegt ons wel 
wat, maar dat geldt niet voor iedereen (nu, laat staan over enkele tientallen jaren). 

Goed dat VWS akkoord gaat met de AVG-passage. Dat betekent dat we het eens zijn en in principe 
(afhankelijk van de interne afstemming bij VWS) consensus bereikt hebben. Ik zal ook mijn collega 
5.1.2.e 
	hiervan op de hoogte brengen. 

Vriendelijke groet, 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtolsi @doxis.nl] 
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 8:22 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Goedemorgen 

Fijn dat je al op z'n korte termijn reactie hebt gegeven. lk heb de meeste van je opmerkingen integraal 
overgenomen. 
lk heb de term 'concern' niet in de titel opgenomen. De officiele en algemeen bekende naam van de organisatie is 
immers Ministerie van VWS. De toevoeging 'concern' zou daarom wellicht vragen oproepen. 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 

Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e funationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1  

Verder heb ik de organisaties in het veld 'Mogelijke andere betrokken (rijks)organisaties' laten staan. Wij wilden juist 
laten zien dat het een heel breed veld van allerlei organisaties waar VWS mee te maken heeft. 
De titel van het veld geeft denk ik niet direct aanleiding om aan te nemen dat alle genoemde organisaties moeten 
overbrengen naar de rijksarchiefbewaarplaats. 

VWS kan zich vinden in de passage over de AVG die eerder geel gemarkeerd was. 

Kan je je in deze versie vinden? Dan leg ik die hier intern nog voor, maar ik verwacht geen opmerkingen meer vanuit 
VWS. 

Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 18:15 
Aan: .1.2.e 	 @doxis.nl> 
Onderwerp: RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Hallo 5.1 .2.e 

Hartelijk dank voor het nieuwe concept. Hierbij als bijlage vind je een versie met mijn kanttekeningen 
en suggesties. Je zal merken dat het veeleer details zijn. Volgens mij is in de voorgestelde passage 
ook voldoende aandacht besteed aan de AVG en is het niet nodig om hier op hotspotniveau nog dieper 
op in te gaan (heel veel meer kunnen we daar eigenlijk ook niet over zeggen, vandaar de 
doorverwijzing naar de selectielijst). 

Ben je het met alle suggesties eens, dan kan dit - wat mij betreft zo door naar het SIO. Ik ben 
benieuwd of je die mening deelt. Maar geef gerust eens seintje als ik te hard van stapel loop en je 
verder overleg nuttig en nodig acht. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 [maltoffilE @doxis.ni]  
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 14:51 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

BesteM, 
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lk heb de voorgestelde wijzigingen aan het document 'Hotspots van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 2020- ' zo goed mogelijk verwerkt en nog enkele (kleine, meest taalkundige) wijzigingen doorgevoerd. De geel 
gemarkeerde passage m.b.t. de AVG ligt nog even voor overleg, maar ik verwacht dat we die ook over zullen nemen. 
Als de passage wordt overgenomen, is er dan voldoende aandacht gegeven aan de AVG of moet de AVG ook nog 
terugkomen in de tabel? 

Verder hoor ik graag of je akkoord bent met hoe de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Mocht dat niet zo zijn of 
mochten er nog andere zaken zijn, zullen we dan een afspraak plannen voor overleg? 

Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Met vriendelijke groet, 
Doxis Informatiemanagers 

Post- en bezoekadres Den Haag I 	 I Nederland 
Bezoekadres Zwolle I 	 18025 BL Zwolle I Nederland 
Bezoekadres Vught 	 I 5264 PC Vught I Nederland 
T: +31 70 - 	 I M: +31 
E: 	 '..Thioxis n1 1 W: www.doxisml 
KvK: 27155464 

'Hotspot COVID-19' 

Disclaimer  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
Disclaimer  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Secretaris Generaal / ply. 
Secretaris Generaal 
Afdeling Bedrijfsvoering 
Kennisplein 

Datum 
24 juni 2020 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Veiligstelling Covid-19 chatberichten 

Dit memo beschrijft hoe wordt omgegaan met de mobiele chatberichten 
gedurende de Covid-19 crisis. Dit beleid is van toepassing vanaf de start van de 
COVID-19 crisis (December 2019) tot en met het einde van de crisis (of tenminste 
tot het einde van 2020). Na afloop zal geevalueerd worden of dit beleid staand 
beleid kan worden of dat er aanpassing nodig is. 

Achtergrond  
Verantwoord gebruik van berichtenapps is cruciaal met het oog op de rechtelijke 
uitspraak van de Raad van State, die benadrukt dat mobiele chatberichten onder 
het Wob-regime (en dat van de Archiefwet) vallen en veiliggesteld dienen te 
worden. In deze uitspraak wordt benadrukt dat het hierbij kan gaan om WhatsApp 
chatberichten, maar ook om sms-berichten of andersoortige chatapps. Ook de 
Covid-19 crisis vereist een goede vastlegging van chatberichten om het 
overheidshandelen te kunnen verantwoorden en te reconstrueren. 
Vanuit Rijksbrede richtlijnen, o.a. RDDI, wordt geadviseerd om: 

A. WhatsApp, sms-berichten of andersoortige chatapps zo min mogelijk te 
gebruiken 

B. Alleen bestuurlijke besluitvorming (en de totstandkoming hiervan) te 
archiveren. 

C. Medewerkers zelf hun berichten te laten archiveren 

Ministeries kunnen hierin een eigen risicoafweging maken. Door de projectgroep 
Hotspot COVID-19 is de volgende risicoafweging gemaakt: 

1. Er wordt binnen VWS heel veel geappt met interne en externe 
medewerkers, relaties etc. rondom Covid-19. Dit ontraden is in de crisis 
beperkend voor de slagkracht van VWS. 

2. Heel veel berichtenverkeer dat het project tot nu toe gezien heeft werpt 
licht op het handelen van VWS, ook als er niet altijd bestuurlijke 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit niet veilig stellen leidt ertoe dat 
VWS geen inzicht heeft in veel processtappen en zich niet kan 
verantwoorden over het gevoerde beleid. 

3. Medewerkers hebben vaak geen tijd of ruimte om zelf te archiveren, door 
hen hierin te ondersteunen kunnen zij zich focussen op hun kerntaken en 
wordt er meer en beter gearchiveerd. 

Beleid: veilig stellen berichten informatieknooppunten Covid-19  
Ter verantwoording en reconstructie worden chatberichten van sleutelfiguren, c.q. 
informatieknooppunten, Covid-19 veiliggesteld (geexporteerd en gearchiveerd). In 
een informatieknooppunt komen informatiestromen samen en /of is er sprake van 
informatie die belangrijk is voor evaluatie en verantwoording rondom Covid-19. 
De volgende informatieknooppunten worden veilig gesteld: 

1. Appgroepen m.b.t. (onderdelen van) de Covid-19 crisis met VWS 
medewerkers 
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2. Appgroepen m.b.t. (onderdelen van) de Covid-19 crisis waarin ook 
externen zitten (zoals de Appathon-appgroep) 

3. Leden van de Bestuursraad en bewindspersonen (voor zover niet appgroep 
gerelateerd berichtenverkeer) 

4. Andere VWS-kern medewerkers die na onderzoek een belangrijk 
informatieknooppunt blijken te zijn voor Covid-19. 

Hoe?  
1. Medewerkers laten berichten in hun telefoon staan. 
2. Vanuit het project wordt contact opgenomen met de betreffende 

medewerker en/of diens ondersteuning. De medewerker stelt een le  keer 
op afspraak de telefoon ter beschikking aan de ondersteuner vanuit het 
project om op locatie de telefoon uit te lezen. Deze berichten worden na 
schoning gearchiveerd door het projectteam hotspot Covid-19 

3. Na de le  uitlezing wordt bij beheerders van appgroepen de projecttelefoon 
van het project Hotspot toegevoegd aan de berichtenapp. Zo kan 
vervolgens wekelijks op afstand door de ondersteuner de appgroep 
gearchiveerd worden. 

4. Tijdens de Bestuursraad op vrijdagochtend worden de telefoons van de 
leden van de Bestuursraad uitgelezen. Deze uitlezing wordt periodiek 
herhaald. Deze berichten worden na schoning gearchiveerd door het 
projectteam hotspot Covid-19. 

5. Telefoons van de bewindspersonen worden door periodiek door BPZ 
uitgelezen. Deze berichten worden na schoning gearchiveerd door het 
projectteam hotspot Covid-19. 

6. Bij het uitlezen van de telefoons wordt een exportbestand gemaakt. Dit 
bestand wordt na export door het projectteam geschoond en ter 
accordering gedeeld met de betrokken medewerker. Het geschoonde 
bestand wordt gearchiveerd, het originele bestand wordt vernietigd. 

7. Schoning vindt plaats met in achtnemen van de AVG en privacy van 
betrokken medewerkers: 

a. Overduidelijke prive berichten worden verwijderd uit het export 
bestand 

b. Bijzondere persoonsgegevens (medisch, strafrecht) worden 
verwijderd uit het export bestand 

c. Berichten die niet gaan over Covid-19 worden verwijderd uit het 
export bestand. 

Secretaris Generaal / ply. 
Secretaris Generaal 
Afdeling Bedrijfsvoering 
Kennisplein 
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1. Werk met appgroepen en duidelijke beheerders 
2. Meld appgroepen in het kader van Covid-19 aan bij 

	 voor archivering 
3. Laat besluiten en toezeggingen per app ook bevestigen per e-mail en doe 

dit zelf ook 
4. App zo min mogelijk 1 op 1 i.v.m. onderlinge vervangbaarheid 
5. Gebruik geen Signal (kunnen we nu niet archiveren) 

5.1.2.e 

Bijlage 1 do's en dont's berichtenverkeer voor Medewerkers Secretaris Generaal / ply. 
Secretaris Generaal 
Afdeling Bedrijfsvoering 
Kennisplein 

Bijlage 2 toelichting Schoning 
Na veiligstelling kunnen de chatberichten bewerkt worden door de DIV-
ondersteuner. Enkel berichten met persoonsgegevens die niet vallen onder de 
uitzonderingen van de AVG worden verwijderd. Dat betreft bijzondere 
persoonsgegevens (medische) en strafgegevens. Naar onze inschatting zal dit niet 
of bijna nooit voorkomen. Overduidelijke prive berichten gericht aan familie, 
vrienden etc. worden ook verwijderd voor archivering. Dit is toegestaan met het 
oog op Wob-verzoeken, maar ook met het oog op een parlementaire enquete. 
Overige chatberichten worden bewaard. 

Wanneer de ondersteuner berichten niet kan interpreteren, wordt de eigenaar van 
de berichten gevraagd om enige toelichting. 
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5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 13 juli 2020 20:59 
5.1.2.e 
beleidslijn chatberichten + Buiten reikwijdte verzoek 
2.1.2 Beleidslijn veiligstellen en archiveren van chatberichten ihkv Covid-19.pdf 

.pdf Edoc; 2 SIO; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 
Archiefbeleid en wetgeving; 7 Agenda(stukken)-Overleggen 

MGM 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieen: 

Halloinfi, 

Zoals eerder vandaag afgesproken zend ik je: 

1. de beleidslijn voor chatberichten bij VWS -> zie bijlage 

2. Buiten reikwijdte verzoek 

Groeten, 

till 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 12:24 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: tekstvoorstel 

Dit is de in BRBV goedgekeurde beleidslijn 
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