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1. Aanleiding 

• In het debat over de staat van het hotspotarchief COVID-19, 4 oktober, 2022, 

heeft het lid Omtzigt verzocht om de selectielijsten voor de hotspot COVID 19 

van VWS, het RIVM, Financiën, J&V, SZW en AZ. 

 

2. Geadviseerd besluit 

• Instemmen met verzenden van het afbakeningsdocument van het ministerie 

van AZ en ondertekenen van de aanbiedingsbrief aan de TK. 

• Instemmen met openbaar maken van de voorliggende beslisnota. 
 

3. Kernpunten 
• Voor het archiveren worden zogenaamde selectielijsten opgesteld. Daarin 

staat per categorie welke informatie hoe lang bewaard wordt.  
• COVID-19 is aangemerkt als zogenaamde hotspot: een gebeurtenis of kwestie 

die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en 
burgers of burgers onderling.  

• Door te archiveren met behulp van het instrument Hotspot wordt het mogelijk 

om documenten die op basis van de reguliere selectielijst voor vernietiging in 
aanmerking komen toch blijvend te bewaren.  

• Zowel de selectielijsten van het ministerie van AZ als de hotspotlijsten (een 
lijst met welke onderwerpen bij AZ als hotspot zijn aangemerkt) zijn 
gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief en eerder gedeeld met 
de TK. 

• Het lid Omtzigt heeft gevraagd om de onderliggende selectielijsten van de 
hotspot openbaar te maken.  

• Welke relevante processen binnen de reikwijdte van de hotspot valt is echter 
niet beschreven in een selectielijst, maar in het afbakeningsdocument. Ten 
behoeve van de uitvoering van de hotspot COVID-19 is door alle relevante 
zorgdragers, waaronder het ministerie van AZ, een dergelijk 
afbakeningsdocument opgesteld. 

• Naar aanleiding van het debat over de staat van het hotspotarchief heeft VWS 

de eerste twee hoofdstukken van hun afbakeningsdocument naar de TK 
gestuurd en andere departementen verzocht dit eveneens te doen.  

• Behalve persoonsgegevens die zijn weggelakt, bevat het 

afbakeningsdocument geen informatie die openbaarmaking in de weg staat. 


