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Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief
2 Afbakeningsdoajment

Aanleiding
In het dertigledendebat van 4 oktober jl over de staat van het hotspotarchief
COVID 19 heeft dhr Omtzigt aan de minister van VWS gevraagd om de

seiectietijsten voor de hotspot COVID 19 van VWS RIVM AZ FIN JenV en SZW

Bij brief dd 3 november heeft de minister van VWS deien 1 en 2 van het

Afbakeningsdocument COVID 19 voor VWS aan de kamer aangeboden en

aangegeven dat hij AZ JenV FIN en SZW verzoekt hetzeifde te doen

Beslispunten
• Gaat u akkoord met het toezenden van hoofdstukken 1 en 2 en bijiage 1

van het afbakeningsdocument Hotspot COVID 19 van het ministerie van

Financien Wij adviseren positief
• Als u akkoord bent kunt u de aanbiedingsbrief ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu vooriiggende
nota conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• In maart 2020 heeft CIO Rijk aiie departementen gevraagd om COVID 19

als hotspot aan te merken Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die

zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en

burgers of burgers onderling Het effect is dat informatie over zo n

kwestie uitgezonderd worden van vernietiging zelfs als de selectielijst

vernietiging voorschrijft
• Om inzicht te krijgen welke informatie bewaard wordt heeft dhr Omtzigt

gevraagd om de onderliggende selectielijsten van de hotspot openbaar te

maken

• In een selectielijst is per informatiecategorie aangegeven hoe lang deze

bewaard moet worden Die waardering kan zijn bewaren of vernietigen
na een bepaalde periode Een dergelijke iijst zegt niets over specifieke

hotspots
• Welke informatie binnen de reikwijdte van de hotspot valt is beschreven

in een afbakeningsdocument Om de kamer inzicht te geven in welke

informatie over COVID 19 bewaard blijft heeft VWS de eerste twee

hoofdstukken van het afbakeningsdocument naar de kamer te gestuurd
Dit document bevat geen informatie die openbaarmaking in de weg staat

en deze kunt u namens FIN ook toesturen
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• De zes selectielijsten van Financien zijn gepubliceerd op de website van

Nationaal Archief en voegen voor de beantwoording van de vragen niets

toe

Communicatie politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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