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Managementsamenvatting 

Het ministerie van OCW heeft de ADR gevraagd om de uitvoerbaarheid van het 

concept van de gewijzigde Archiefwet1 te onderzoek. Dit om de opdrachtgever in de 

gelegenheid te stellen het Voorstel van Wet waar nodig aan te passen en de 

uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet te belichten in de Memorie van 

Toelichting. In deze managementsamenvatting staan de resultaten van het 

onderzoek op hoofdlijnen en wordt kort ingegaan op het onderzoek zelf. 

 

Los van de doelstelling, namelijk de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het 

Voorstel van Wet aan te passen, zien we naar aanleiding van het onderzoek een 

aandachtspunt voor het vervolgtraject dat kan bijdragen aan het succesvol 

implementeren van de nieuwe Archiefwet. Dit betreft de achterliggende behoefte 

van organisaties om in contact te staan met kaderstellers (OCW en NA), 

deskundigen en (keten)partners. Door met de partijen in contact te treden heeft 

OCW de mogelijkheid de verwachtingen te managen en de gewenste duidelijkheid te 

verschaffen (bijvoorbeeld aan welke wensen wel/niet wordt voldaan, wat wel/niet 

wordt ‘opgelost’ met de Archiefregeling en het Archiefbesluit en wat wel/niet voor 

wie van toepassing is). Tevens biedt het de mogelijkheid om in het verlengde 

daarvan in gesprek te blijven over de uitvoerbaarheid en de impact en over wat er 

nodig is bij de verdere implementatie. Het met elkaar in contact staan geeft 

organisaties daarnaast de mogelijkheid van elkaar te leren (door bijvoorbeeld het 

delen van practices en praktijkvoorbeelden), zeker ook op die gebieden waar nadere 

uitwerking in de Archiefregeling en het Archiefbesluit uitblijft. 

 

 

Terugkerende thema’s Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

 

Onduidelijkheid in de uitwerking maakt het moeilijk om de impact te bepalen 

Uit alle drie de deelonderzoeken blijkt een breed gedeelde onduidelijkheid over de 

uitwerking van de wijzigingen. Dit maakt het moeilijk om in te schatten wat een en 

ander precies betekent in de uitvoeringspraktijk en is een belangrijke reden waarom 

nauwelijks kwantificeringen van de impact gegeven worden. Al geven veel 

organisaties die verwachten dat er iets gaat veranderen aan (vooral) meer 

capaciteit, geld en kennis nodig te hebben om invulling te geven aan de nieuwe wet.  

 

In het Voorstel van Wet en de Memorie van Toelichting zitten onduidelijkheden ten 

aanzien van de wijzigingen en geïntroduceerde begrippen en principes, ook in relatie 

tot de digitale wereld. Een nadere uitwerking daarvan in het Archiefbesluit en de 

Archiefregeling ontbreekt nog. Er is behoefte aan kaders en nadere toelichting, ook 

om te voorkomen dat “iedereen het op zijn eigen manier gaat doen”. Ook uitspraken 

over of een wijziging van toepassing is en praktijkvoorbeelden en -ervaring is nodig 

om de impact te kunnen bepalen. Duidelijkheid ten opzichte van andere algemene, 

maar ook specifieke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wob en de AVG) is nodig 

om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe Archiefwet. 

 

Spanning op transparantie en openbaarheid 

Betrokkenen zijn verdeeld over de effecten van de wijzigingen van de Archiefwet op 

de transparantie en openbaarheid of signaleren hier een spanning. Respondenten 

verwachten dat de transparantie en openbaarheid aan de ene kant toeneemt, dat 

het voor burgers en bedrijven duidelijker wordt. Aan de andere kant signaleren 

respondenten (ook) een risico omdat ze meer openbaarheidsbeperkingen 

                                                
1 Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (inclusief 

Memorie van Toelichting) – concept – internetconsultatieversie 20191128 
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verwachten op het jongere archief (omdat eerder wordt overgebracht) en daarmee 

de (schijn) van minder openbaarheid.  

 

De impact van de wijzigingen verschilt per organisatie 

Uit alle drie de deelonderzoeken blijkt dat de verwachte impact van de wijzigingen 

nogal verschilt per organisatie. De ene organisatie verwacht nauwelijks verandering, 

terwijl de andere organisatie aangeeft dat dit grote impact gaat hebben. Ook per 

wijziging zijn deze verschillen te zien. Uit de toelichtingen die door respondenten 

worden gegeven blijkt dat dit te maken heeft met de manier waarop een en ander 

voor de organisaties is georganiseerd (voor sommige organisaties wordt dit door 

een overkoepelende organisatie geregeld), de omvang van de organisatie en het 

archief, het soort archief, de stand van het informatiebeheer, maar ook het type 

organisatie en de rol die archieven daarbij spelen. 

 

 

Thema’s vanuit de specifieke rollen: NA, Justid en Doc-Direkt 

 

NA verwacht een verandering van haar rol 

Het NA verwacht dat hun rol verandert van ‘beheerder’ naar ‘waarborger’ als gevolg 

van de gewijzigde Archiefwet. Daarmee verwachten ze dat hun betrokkenheid 

eerder in de keten van belang wordt. NA geeft aan dat de adviesrol richting 

verantwoordelijk overheidsorgaan verandert en dat ze nadrukkelijk een rol krijgt in 

het beoordelen van toegang tot de informatie die ouder is dan 10 jaar. Naast 

duidelijkheid voor de concrete uitvoering en nadere uitwerking daarvan, is voor de 

inrichting en uitvoering van de wijzigingen extra geld en kennis (juridisch en 

inhoudelijk) nodig, aldus NA.  

 

Zorgen vanuit de specifieke rol van Jusitid en Doc-Direkt  

Justid en Doc-Direkt benoemen vanuit hun specifieke rol enkele zorgen rond de 

gewijzigde Archiefwet. Justid mist in de gemoderniseerde Archiefwet de wettelijke 

grondslag voor ketenoverdracht en ketenzorgdragerschap én de voor hen benodigde 

langere uitstel voor openbaarmaking van de (vaak zeer gevoelige) 

persoonsgegevens waarmee de jusititiële keten te maken heeft. 

 

Voor Doc-Direkt is het lastig om op de nieuwe Archiefwet te anticiperen. De 

organisatie heeft een sterke behoefte aan een vorm van collectief en georganiseerd 

opdrachtgeverschap vanuit de departementen om tijdig in te kunnen springen op de 

toekomstige vragen. Elke dienst en activiteit van Doc-Direkt moet immers 

terugverdiend worden. 

 

 

Over het onderzoek en de rapportage 

 

Het ministerie van OCW heeft de ADR gevraagd om de uitvoerbaarheid van het 

concept van de gewijzigde Archiefwet te onderzoeken bij organisaties die onder 

toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie OE). Dit 

om de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen het Voorstel van Wet waar nodig 

aan te passen en de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet te belichten in de 

Memorie van Toelichting (zie het kader voor de scope/aanpak van het onderzoek).  

 

Deze rapportage bevat een weerslag van de meningen en visies van de betrokkenen 

die voor dit onderzoek zijn geraadpleegd. De ADR heeft zelf geen onderzoek gedaan 

naar de juistheid of volledigheid van de aangedragen antwoorden. Wel is door de 

ADR een analyse uitgevoerd op relevantie van de reacties in relatie tot de scope van 

het onderzoek en is in de deelonderzoeken 1 en 3 doorgevraagd op de gegeven 

antwoorden. Verder is hoor en wederhoor toegepast op de bevindingen van de 

deelonderzoeken en de interpretatie door de ADR.  
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Aanpak van het onderzoek 
Het onderzoek is gebaseerd op de vragen uit de Handleiding uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid.2 
 Is helder wat er wordt verwacht? 
 Gaat er wat veranderen?  
 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 
 Wat kost dit? 
 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 
 
De uitvoerbaarheidstoets is gericht op de volgende negen wijzigingen (zie de bijlage voor een 
nadere toelichting op de wijzigingen): 
I Risicobenadering en treffen van passende maatregelen in het kader van goede 
 geordende en toegankelijke staat 
II  Nadere invulling van het instrument selectielijst 
III  Vereenvoudiging procedure voor vaststelling selectielijst 
IV  Het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar 
V Mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting 
VI Openbaarheidsbeperking bij en na overbrenging 
VII  Het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het 
 verantwoordelijk overheidsorgaan 
VIII  De mogelijkheid om op een andere manier dan door inzage in het oorspronkelijke 
 document toegang te verlenen 
IX Uitbreiding van toezicht tot de overgebrachte documenten 
 
Het onderzoek is opgedeeld in drie deelonderzoeken, te weten:  
 Deelonderzoek 1: de impact voor Nationaal Archief (NA) en Regionaal Historische Centra 

(RHC’s) als Rijksarchiefbewaarplaats via een uitvraag en een workshop. 
 Deelonderzoek 2: de impact op de bedrijfsvoering voor alle organisaties die onder toezicht 

staan van de Inspectie OE via een digitale uitvraag. 
 Deelonderzoek 3: de impact voor Doc-Direkt en de Justitiële Informatiedienst (Justid) 

vanuit de specifieke rol die zij hebben in relatie tot overheidsinformatie (alleen 
onderzoeksvraag A tot en met D) via een uitvraag en een gesprek. 

 

Voor een uitgebreidere toelichting zie de inleiding (H1) van dit rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer rapport 
 
De managementsamenvatting vormt samen met hoofdstuk 2 de kern van het rapport. 
Daarmee krijgt de lezer op hoofdlijnen een beeld van de onderzoeksresultaten. In de 
managementsamenvatting zijn de algemeen terugkerende thema’s opgenomen en de thema’s 
vanuit de verschillende specifieke rollen. Hoofdstuk 2 bevat in aansluiting daarop de 
hoofdlijnen per deelonderzoek.  
 
Hoofdstuk 2 is gebaseerd op de bevindingen zoals genoteerd in hoofdstuk 3 tot en met 11. In 
deze hoofdstukken is meer gedetailleerd per wijziging een overzicht gegeven van de resultaten 
van de verschillende deelonderzoeken. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen. Gezien de omvang van de digitale uitvraag en de respons is ervoor 
gekozen om bij deelonderzoek 2 te starten met een samenvatting. Daarna volgt een 
gedetailleerder antwoord per vraag. 
 
Een overzicht van de aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de aanpak is te vinden in 
de inleiding van dit rapport (hoofdstuk 1). De verantwoording van het onderzoek is 

opgenomen in hoofdstuk 12. In hoofdstuk 13 is de ondertekening te vinden.  

                                                
2 Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

https://www.kcwj.nl/sites/default/files/def handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 26 juni.pdf 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en context van het onderzoek 

 

Het ministerie van OCW is bezig met het wijzigen van de Archiefwet 1995, dit mede 

naar aanleiding van de motie Segers c.s.,3 die op 14 juni 2016 met algemene 

stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie vraagt de regering om 

“de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van 

transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van 

overheidsinformatie sterk terug te brengen.”  

 

Nieuwe wetgeving moet, voordat het wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, 

onderworpen worden aan de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (U&H-

toets)4. Vanuit verschillende departementen is aangedrongen op een uitgebreide 

uitvoerbaarheidstoets voor de wijziging van de Archiefwet. Het ministerie van OCW 

komt graag tegemoet aan dit verzoek.  

 

 

1.2 Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen 

 

De ADR is door OCW gevraagd om de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet 

te onderzoeken bij organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie 

Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie OE) teneinde de opdrachtgever in de 

gelegenheid te stellen het Voorstel van Wet waar nodig aan te passen en de 

uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet te belichten in de Memorie van 

Toelichting.  

 

De Handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid5 (van het Kenniscentrum 

Wetgeving en Juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) geldt als 

uitgangspunt voor dit onderzoek. Deze handleiding hanteert de volgende vragen 

over uitvoerbaarheid:  

A. Welke organisaties zullen de ontwerpregeling uitvoeren?  

B. Is hen helder wat de opgedragen taak is?  

C. Is de (uitvoerings)organisatie voldoende toegerust voor een doeltreffende 

uitvoering?  

D. Wat zijn de ingeschatte kosten nodig voor uitvoering?  

E. Wat zijn de verwachte effecten van de regeling? 

 

Deze vragen zijn bij dit onderzoek gehanteerd als onderzoeksvragen en nader 

geoperationaliseerd. In de rapportage zijn deze als volgt vertaald: 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

 Gaat er wat veranderen? (deelonderzoek 1 en 3: Wat gaat er veranderen?) 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

 Wat kost dit? 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de 

organisatie? 

Daarbij zijn vraag A en B qua volgorde omgedraaid. 

 

In paragraaf 1.3 wordt op hoofdlijnen de aanpak van het onderzoek geschetst. Voor 

een volledige verantwoording van het onderzoek wordt verwezen naar hoofdstuk 12. 

                                                
3 Kamerstukken II 2015/16, 34362, nr. 21.  
4 Hiermee kunnen de beoogde en ook de niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de 

organisaties die met de uitvoering en handhaving worden geconfronteerd (inclusief de rechterlijke macht) in 

kaart worden gebracht en worden beoordeeld. 
5 

https://www.kcwj.nl/sites/default/files/def handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 26 juni.pdf 



 

 

 

  9 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

1.3 Negen wijzigingen en drie deelonderzoeken 

 

 Negen wijzigingen 

Op basis van het concept Voorstel van Wet (inclusief Memorie van Toelichting)6 is in 

overleg met de opdrachtgever bepaald dat de uitvoerbaarheidstoets is gericht op de 

volgende negen wijzigingen: 

 

I. Risicobenadering en treffen van passende maatregelen in het kader van 

goede geordende en toegankelijke staat 

II. Nadere invulling van het instrument selectielijst 

III. Vereenvoudiging procedure voor vaststelling selectielijst 

IV. Het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar 

V. Mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting 

VI. Openbaarheidsbeperking bij en na overbrenging 

VII. Het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het 

verantwoordelijk overheidsorgaan 

VIII. De mogelijkheid om op een andere manier dan door inzage in het 

oorspronkelijke document toegang te verlenen 

IX. Uitbreiding van toezicht tot de overgebrachte documenten 

 

Een nadere toelichting bij de negen wijzigingen is opgenomen in de bijlage van dit 

rapport. Deze informatie is ook bij de verschillende deelonderzoeken beschikbaar 

gesteld aan de organisaties.  

 

 Drie deelonderzoeken 

Het onderzoek is ingedeeld in drie deelonderzoeken, om de verschillende 

organisaties zo te benaderen dat we de uitvoerbaarheid optimaal kunnen 

onderzoeken.  

 Deelonderzoek 1: de impact voor Nationaal Archief en RHC’s als 

Rijksarchiefbewaarplaats via een uitvraag en een workshop. 

 Deelonderzoek 2: de impact op de bedrijfsvoering voor alle organisaties die 

onder toezicht staan van de Inspectie OE via een digitale uitvraag. 

 Deelonderzoek 3: de impact voor Doc-Direkt en de Justitiële Informatiedienst 

(Justid) vanuit de specifieke rol die zij hebben in relatie tot overheidsinformatie 

(alleen onderzoeksvraag A tot en met D) via een uitvraag en een gesprek. 

 

 Overzicht van relevante wijzigingen per deelonderzoek 

Niet alle wijzigingen zijn voor alle deelonderzoeken relevant. In het overzicht is 

weergegeven welke wijzigingen in welke deelonderzoeken zijn meegenomen. Achter 

de wijziging is aangegeven in welk hoofdstuk over de betreffende wijziging wordt 

gerapporteerd. 

 

 Deelonderzoek 1: 

NA/RHC 

Deelonderzoek 2: 

Digitale uitvraag 

Deelonderzoek 3: 

Doc-Direkt/Justid 

Wijziging I (H3) V V V 

Wijziging II (H4) V V V 

Wijziging III (H5) V V V 

Wijziging IV (H6) V V V 

Wijziging V (H7) V V Alleen Justid 

Wijziging VI (H8) V V V 

Wijziging VII (H9) V V V 

Wijziging VIII (H10) V   

Wijziging IX (H11) V V  

 

 Resultaten tussentijds aan opdrachtgever beschikbaar gesteld 

De ‘platte’ resultaten (antwoorden op de vragen A tot en met D/E per wijziging) van 

de deelonderzoeken zijn (voor deelonderzoek 1 en 3 na hoor en wederhoor) 

                                                
6 Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (inclusief 

Memorie van Toelichting) – concept – internetconsultatieversie 20191128 
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meegegeven aan de opdrachtgever om deze in de gelegenheid te stellen het 

Voorstel van Wet (inclusief Memorie van Toelichting) aan te passen, voorafgaand 

aan het uitbrengen van het rapport. Dit om aan te sluiten bij het tijdpad van het 

wetstraject.  

 

 Een schriftelijke ronde ingelast 

In dit krappe tijdpad was het niet mogelijk zoals gepland een afsluitend gesprek te 

voeren met de (13) contactpersonen van de ministeries en rechterlijke macht ter 

duiding van de resultaten uit deelonderzoek 2. Ook het afsluitende gesprek met het 

Nationaal Archief over de duiding van de enquêteresultaten is vervallen.  

 

In overleg tussen ADR en OCW is afgesproken dit te ondervangen met een 

workshop met belangstellenden uit de groep van (13) contactpersonen van de 

ministeries en de rechterlijke macht, NA en Doc-Direkt en Justid. Mede door de 

corona-maatregelen is vastgesteld dat het houden van een workshop onder deze 

omstandigheden niet effectief is voor dit onderzoek. In plaats daarvan zijn de 

deelnemers van de workshop in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren 

op de bevindingen van het onderzoek van de ADR. Deze reacties zijn in deze 

rapportage verwerkt. 
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2 Hoofdlijnen per deelonderzoek 

Hoofdstuk 2 bevat de hoofdlijnen per deelonderzoek en vormt samen met de 

managementsamenvatting de kern van het rapport. Hoofdstuk 2 is gebaseerd op de 

bevindingen zoals genoteerd in hoofdstuk 3 tot en met 11. In deze hoofdstukken is 

meer gedetailleerd per wijziging een overzicht gegeven van de resultaten van de 

verschillende deelonderzoeken.  

 

 

2.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

Het NA verwacht dat hun rol verandert van ‘beheerder’ naar ‘waarborger’ als gevolg 

van de gewijzigde Archiefwet. Daarmee verwachten ze dat hun betrokkenheid 

eerder in de keten van belang wordt. NA geeft aan dat de adviesrol richting 

verantwoordelijk overheidsorgaan verandert en dat ze nadrukkelijk een rol krijgt in 

het beoordelen van toegang tot de informatie die ouder is dan 10 jaar. Naast 

duidelijkheid voor de concrete uitvoering en nadere uitwerking daarvan, is voor de 

inrichting en uitvoering van de wijzigingen extra geld en kennis (juridisch en 

inhoudelijk) nodig, aldus NA.  

 

Voor het Nationaal Archief heeft vooral wijziging VIII ‘De mogelijkheid om op een 

andere manier dan door inzage in het oorspronkelijke document toegang te 

verlenen’ grote impact. Verder geeft NA aan dat wijziging VI en VII 

‘Openbaarheidsbeperking bij en na overbrenging’ en ‘Het motiveren van een besluit 

tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk overheidsorgaan’ impact zal 

gaan hebben.  

 

Dat is ook terug te zien in de prioritering die NA geeft van wat er nodig is om 

invulling te geven aan de gemoderniseerde Archiefwet. Er is vooral geld en kennis 

nodig om invulling te kunnen geven aan deze drie wijzigingen. Geld om invulling te 

geven aan de mogelijkheid om op een andere manier dan door inzage in het 

oorspronkelijke document toegang te verlenen (VIII) en meer kennis (juridisch, 

inhoudelijk en over de overheid) om te adviseren over het expliciteren van (meer) 

beperkingsgronden (VI) en over het motiveren van het openbaarheidsbesluit (VII).  

 

Verder is volgens NA duidelijkheid nodig over het toegankelijk maken van informatie 

in andere vormen in de praktijk en over hoe onevenredige inspanning moet worden 

ingevuld – per geval of per beleidsregel (VIII). Ook heeft NA behoefte aan 

duidelijkheid over hoe in de praktijk invulling te geven aan een eenduidige 

toepassing van de beperkingsgronden (VI) en een uniforme werkwijze bij motiveren 

van het openbaarheidsbesluit (VII). NA gaat hierover graag het gesprek aan met 

OCW. 

 

Naast een wijziging in de rol noemt NA nog een ander (neven)effect, namelijk dat 

de gemoderniseerde Archiefwet beter aansluit bij de digitale wereld en een positief 

effect heeft voor burgers en bedrijven als het gaat om toegang tot informatie. Aan 

de andere kant noemt NA in dit verband ook het risico van meer uitstel van 

overbrengen en meer beperkt openbaar (want jonger) archief en is het de vraag of 

meer openbaarheid ook zo wordt ervaren door de gebruiker. 

 

Voor de RHC’s als archiefdienst en beheerder van Rijksarchieven is de impact van de 

wijzigingen beperkt. Dat geldt nadrukkelijk niet voor de rol van RHC’s als 

archiefdienst voor decentrale overheden (buiten scope van dit onderzoek). Op het 

vlak van de inzage en de verruiming van de inzagemogelijkheden voorzien RHC’s 
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wel een (ingrijpende) toename van werk en het complexer worden van de taak van 

de RHC’s, net zoals dat voor het NA zal gaan gelden. 

 

 

2.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Over de digitale uitvraag 

In totaal zijn 268 vragenlijsten uitgezet, waarvan er 73 zijn geretourneerd en 

meegenomen in de uitvoerbaarheidstoets. Meer informatie over de respons is 

opgenomen in de verantwoording bij dit onderzoek (hoofdstuk 12). In de 

verantwoording zijn ook opmerkingen opgenomen over de wijze waarop het 

onderzoek te beschouwen en dit rapport te lezen. Enkele opmerkingen die (ook) 

voor dit deelonderzoek van belang zijn, worden hieronder meegegeven. Op die 

manier kunnen de resultaten van dit deelonderzoek in het juiste perspectief worden 

geplaatst. 

 

De antwoorden in deze rapportage zijn een weerslag van de meningen en visies van 

de betrokkenen die zijn geraadpleegd. De ADR heeft zelf geen onderzoek gedaan 

naar de juistheid of volledigheid van de aangedragen antwoorden. De standpunten 

en meningen dienen dus gelezen te worden als de standpunten en meningen van de 

geraadpleegde personen en organisaties. Daarbij zijn de aangedragen punten zoveel 

mogelijk opgenomen zoals aangedragen. Dit om zoveel mogelijk recht te doen aan 

de nuances per (soort) organisatie. Op een aantal aspecten wordt zichtbaar dat men 

zowel voor- als nadelen ziet of is een randvoorwaarde (i.c. bewustwording) ook een 

gewenst effect.  

 

Strikt genomen gaat deze uitvoerbaarheidstoets alleen over de wijzigingen ten 

opzichte van de huidige wet. Uit de conclusies in het rapport van de Inspectie OE 

van april 2018 “Wel digitaal, maar nog niet duurzaam” blijkt echter dat de duurzame 

toegankelijkheid van de digitale informatieketen nog achter blijft. Met andere 

woorden dat de huidige situatie afwijkt van de gewenste situatie omdat er 

achterstanden zijn in het informatiebeheer. Om ervoor te zorgen dat respondenten 

bij het beantwoorden van de vragen alleen de impact van de wijziging van de oude 

naar de gewijzigde wet aangeven, is een aantal maatregelen getroffen. Zo is er door 

OCW een toelichting per wijziging opgesteld waaruit blijkt wat het verschil is tussen 

de oude en de gewijzigde wet (de ‘was-wordt’). In de beantwoording van de vragen 

gaan respondenten sporadisch in op eventuele achterstanden die eerst weggewerkt 

moeten worden. Omdat de ADR juist niet naar achterstanden heeft gevraagd, is er 

vanuit dit onderzoek geen uitspraak te doen over in hoeverre achterstanden een rol 

spelen bij de uitvoerbaarheid van de wetswijziging.  

 

Een deel van de respondenten geeft (om verschillende redenen) aan dat er voor hun 

organisatie niets verandert. Voor hen zijn de vragen om een nadere specificatie van 

wat er verandert, en wat en hoe groot de meer/minder kosten of inspanningen zijn 

niet relevant. Waar deze respondenten toch antwoord op vraag 3 over het wat en 4 

over de kosten/inspanningen hebben gegeven, hebben wij deze antwoorden niet 

meegenomen in de verwerking van de respons. Datzelfde geldt voor respondenten 

die hebben aangegeven niet te weten of de wijziging tot een verandering leidt of 

hierop geen antwoord hebben gegeven.  

 

Enkele organisaties verwijzen voor een uitgebreid antwoord naar andere manieren 

(bv. brieven en de internetconsultatie) waarop ze hun geluid hebben laten horen. 

Deze input is cf. opdrachtbevestiging niet verwerkt in deze rapportage. Mogelijk 

hadden andere respondentenpartijen eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt 

als hiertoe in het onderzoek expliciet ruimte was geboden. Deze reacties zijn 

overigens allemaal (ook) aan OCW gericht/gestuurd en daarmee onderdeel van de 

consultatie die buiten deze uitvoerbaarheidstoets door OCW in behandeling is 

genomen. 
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Hieronder een overzicht van de meest genoemde onderwerpen ten aanzien van de 

uitvoerbaarheid en de (neven)effecten. Buiten de antwoorden op de vragen in de 

digitale uitvraag heeft een aantal respondenten gebruik gemaakt van de ruimte om 

nog een laatste vraag of opmerking mee te geven. De rode draden uit deze 

opmerkingen zijn hier eveneens verwerkt. 

 

 Reacties aangaande de uitvoerbaarheid 

 

De impact van de wijzingen verschilt per respondent 

Uit de antwoorden op vraag 2 van de digitale uitvraag of er iets verandert naar 

aanleiding van de verschillende wijzigingen, blijkt dat niet iedere wijziging voor alle 

respondenten naar verwachting (g)een verandering betekent. Bij elke wijziging is er 

een groep respondenten die aangeeft te verwachten dat als gevolg van de wijziging 

voor hun organisatie iets gaat veranderen (gemiddeld ongeveer een kwart, 

variërend tussen de 4 en 42 respondenten). Ook is er bij elke wijziging een groep 

respondenten (gemiddeld zo’n 50%, variërend tussen de 19 en 48 respondenten) 

die aangeeft te verwachten dat er als gevolg van de wijziging voor hun organisatie 

niets verandert. Dat er nog onduidelijkheid is blijkt uit het feit dat er ook bij alle 

wijzigingen een groep respondenten is die aangeeft dit niet te weten of deze vraag 

niet beantwoord (gemiddeld ongeveer een kwart, variërend tussen de 5 en de 27 

respondenten). 

 

In de geboden ruimte voor opmerkingen wordt over de impact in algemene zin door 

twee respondenten een (andere) opmerking gemaakt. Voor één respondent 

betekenen de wijzigingen een toename van de administratieve last. Een andere 

organisatie schat in dat de wijzigingen weinig impact zullen hebben. 

 

Dat de impact afhankelijk is van de organisatie blijkt uit de variëteit aan antwoorden 

die wordt gegeven en uit het feit dat organisaties voor de antwoorden en impact 

verwijzen naar (de samenwerking met of afhankelijkheid van) andere organisaties. 

Zo wijzen twee kerndepartementen erop dat hun antwoorden in samenhang moeten 

worden bezien met de andere organisatieonderdelen waaruit het departement 

bestaat. Eén organisatie wijst naar het ‘moeder’ departement die het archief 

verzorgt. Verschillende rechterlijke organisaties verwijzen in hun antwoorden naar 

landelijk georganiseerde uitgangspunten en voorzieningen.  

 

Onduidelijkheid nadere uitwerking en daarmee betekenis voor de uitvoeringspraktijk 

Verreweg het meest genoemde thema is de behoefte aan meer duidelijkheid over de 

uitwerking van de wet in de praktijk. Waar veel respondenten de wijzigingen voor 

wat betreft de bedoeling helder vinden, is dit niet het geval voor de praktische 

toepassing en de uitwerking op de uitvoeringspraktijk. Pas als duidelijk is wat het 

precies betekent kan een nadere analyse van de impact worden gemaakt, is een 

veelgehoord geluid. Dit komt bij vrijwel alle wijzigingen (in meer of mindere mate) 

terug. 

 

Ten aanzien van wijziging I ‘Risicobenadering en treffen van passende maatregelen 

in het kader van goede geordende en toegankelijke staat’ heeft dit bijvoorbeeld 

betrekking op de behoefte aan kaders, meer duiding van het begrip ‘passende 

maatregelen’ en de behoefte aan handvatten en voorbeelden om meer zicht te 

kunnen krijgen op de impact en daarmee uitvoerbaarheid van de wijziging.  

 

Ook wijziging II ‘Nadere invulling van het instrument selectielijst’ is op zich helder, 

maar wat dit precies betekent voor de uitvoerbaarheid kan men nog niet goed 

duiden. Dit betreft vooral onduidelijkheid over wat de uitgebreidere toelichting bij 

het instrument van de selectielijst precies omvat. Het kunnen bestaan van meerdere 

selectielijsten en de wijze en grond waarop, blijft onbelicht. Enkele organisaties 

vinden de wijziging niet duidelijk in het licht van digitalisering. 

 

Ten aanzien van wijziging III ‘Vereenvoudiging procedure voor vaststelling 

selectielijst vraagt men zich af wat een ‘kleine aanpassing’ is en wie daarover 
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beslist. Verder vragen organisaties zich af of deze wijziging wel een vereenvoudiging 

betreft. In het verlengde daarvan vraagt een aantal organisaties zich af welke partij 

wordt bedoeld met het verantwoordelijk overheidsorgaan als het gaat om het op- en 

vaststellen van de selectielijsten. Dit is niet gedefinieerd. Ten aanzien van het 

overgangsrecht is onduidelijk onder welk recht bepaalde archieven vallen en hoe het 

zit met de verdeling van verantwoordelijkheden (de verantwoordelijkheid van de 

Vakminister bij het vaststellen van de selectielijst en wie verantwoordelijk 

overheidsorgaan is bijvoorbeeld bij zbo’s zonder rechtspersoonlijkheid die nu onder 

de huidige selectielijst van een ministerie vallen en onderdelen van ministeries). De 

nadere uitwerking van het overgangsrecht op deze punten ontbreekt.  

 

Het terugbrengen van de overbrengingstermijn (wijziging IV) roept als zodanig niet 

zo veel vragen op, al worden ook daar enkele onduidelijkheden (wanneer gaat de 10 

jaar tellen) of omissies (het lijkt vooral over grote organisaties en papier te gaan) 

gesignaleerd.  

 

Ten aanzien van de ‘Mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting’ 

(wijziging V) wordt aangedragen dat de subjectiviteit van de criteria tot 

onduidelijkheid en naar verwachting discussies leidt. Het is op basis van het voorstel 

voor verschillende organisaties niet duidelijk of ze hiervoor in aanmerking komen.  

 

Bij wijziging VI over de openbaarheidsbeperkingen leidt vooral de relatie tussen de 

Wob en Woo alsmede tussen de AVG en de Archiefwet tot onduidelijkheid. Ook is er 

nog onduidelijkheid over het proces van uitvoering bij openbaarheidsbeperkingen na 

overbrenging. Voor een aantal organisaties geldt specifieke regelgeving die een 

spanningsveld of relatie met de uitvoerbaarheid van de Archiefwet kan hebben. 

Genoemd zijn de Wet Huis voor Klokkenluiders, de EU Machinerichtlijn, de Wet op 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Europese richtlijn over hergebruik van 

overheidsinformatie en open data en de Wet hergebruik overheidsinformatie (deze 

laatste twee in het licht van het handelsregister). 

 

Een klein deel van de respondenten vindt bij wijziging VII ‘Het motiveren van een 

besluit tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk overheidsorgaan’ 

niet duidelijk hoe uitgebreid de motivering moet zijn en aan wie de motivering 

gericht moet worden.   

 

Men heeft bij meerdere wijzigingen de behoefte geuit aan het snel beschikbaar 

komen van een nadere uitwerking in het Archiefbesluit en de Archiefregeling. De 

respondenten verwachten dat dit de handreikingen gaat geven die helpen om de 

wijzigingen in het perspectief van de uitvoeringspraktijk te plaatsen. Tevens geven 

enkele organisaties aan graag te beschikken over praktijkvoorbeelden.  

 

Ook in algemene zin (in de geboden ruimte voor opmerkingen) geven verschillende 

organisaties (5) aan dat hun antwoorden moeten worden gezien als voorlopige en 

globale antwoorden. Dat geldt ook voor de meeste van het klein aantal 

kwantificeringen dat wordt gegeven. Pas als duidelijk is wat het precies betekent 

kan een nadere analyse van de impact worden gemaakt. Een organisatie wijst in dit 

kader specifiek op het feit dat daarvoor de regeling/besluit moeten zijn uitgewerkt. 

Een andere organisatie geeft aan nog nauwelijks ervaring te hebben, dus het 

moeilijk kan inschatten. Ook wijzen (2) ministeries in dit verband nog op de 

complexiteit en veelomvattendheid van het vraagstuk, waarvan de impact niet moet 

worden onderschat. “Voor een gedragen beeld van de uitvoeringsconsequenties van 

alle diensten van het ministerie is het van belang dat breder (dan vanuit direct bij 

archivering) in alle organisaties (o.a. financiën, juridisch, ICT, privacy etc.) wordt 

gekeken”. Dat dit niet is gedaan is (naast de onduidelijkheid die er nog is in de 

uitwerking) volgens hen mogelijk ook een verklaring voor het feit dat organisaties 

niet goed in staat zijn de (financiële) consequenties goed in te schatten. 

 

Een aantal (veelal kleinere organisaties) stelt de vraag of de Archiefwet of enkele 

specifieke wijzigingen wel op hen van toepassing zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van 
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het instrument selectielijst. De verwachting daarbij is dat deze door het/een 

overkoepelend orgaan wordt opgelegd. 

 

De kosten, inspanningen of besparingen zijn (nog) nauwelijks te kwantificeren  

Voortkomend uit de hierboven genoemde onduidelijkheden en onzekerheden die de 

organisaties ervaren, is op dit moment bijna geen organisatie in staat om een 

kwantificering van kosten/inspanningen te geven. Daarvoor ontbreekt het inzicht in 

wat de wijzigingen betekenen voor de uitvoeringspraktijk. Een aantal respondenten 

geeft aan dat nader onderzoek en externe expertise nodig zijn om zicht te krijgen 

op deze kwantificering.  

 

Capaciteit, geld en kennis lijken nodig om invulling te geven aan de wijzigingen  

De meerderheid van de respondenten die hebben aangegeven dat er voor hun 

organisatie wat verandert als gevolg van een of meerdere wijzigingen, geven aan 

dat vooral capaciteit, nodig is om invulling te kunnen geven aan de nieuwe 

Archiefwet.  

 

Verder zijn respondenten verdeeld over de reeds beschikbare andere middelen zoals 

kennis, ICT en geld. Een nadere analyse van het type organisatie in relatie tot reeds 

beschikbare of nog benodigde voorzieningen laat geen duidelijk onderscheid zien. 

Zelfs de tien ministeries die de vragenlijst hebben ingevuld delen hier niet dezelfde 

uitgangspositie. In de vrije tekstvelden wordt bij elke wijziging wel verschillende 

keren door verschillende organisaties genoemd dat extra capaciteit, kennis en geld 

nodig zijn. Ook aanpassing van systemen wordt, weliswaar in mindere mate, 

genoemd. Een organisatie wijst in dat verband ook op de relatie tussen moment van 

inwerkingtreding van de wet en de duur van lopende ICT-contracten en 

aanbestedingsprocedures. 

 

Bewustwording is nodig en ook een mogelijk te verwachten effect 

Verschillende respondenten wijzen erop dat bewustwording van het belang van 

(zaken rond, zoals de risicobenadering en de effecten daarvan) de archivering nodig 

is om invulling te geven aan de wijzigingen, niet alleen bij de medewerkers die zich 

bezig houden met archieven maar ook bij beleid en bij het management.  

 

Bewustwording wordt niet alleen gezien als voorwaarde maar ook als (mogelijk) 

positief effect bij verschillende van de wijzigingen. De respondenten geven daarbij 

aan een toename van de bewustwording van het belang van een goede 

informatiehuishouding te hopen of verwachten, met naar verwachting een betere 

kwaliteit, beter risicomanagement en het bewuster bewaren en vernietigen als 

gevolg.  

 

Digitalisering biedt kansen, maar vraagt nog om nadere uitwerking en ervaring 

Digitalisering kan volgens sommige respondenten een kans zijn bij geautomatiseerd 

overdragen. Verschillende organisaties vragen echter juist aandacht voor het aspect 

van het digitaal werken. In de nieuwe Archiefwet vinden zij dat nog onvoldoende tot 

uiting komen, bijvoorbeeld in relatie tot vernietiging, dat sowieso als uitdaging 

wordt gezien in de digitale context.  

 

Andere (kleine) organisaties zien de nieuwe archiefwet als impuls om meer digitaal 

te gaan werken. Meerdere respondenten geven bij verschillende wijzigingen aan dat 

hierin nog een slag moet worden gemaakt. Er is nog weinig ervaring opgedaan met 

digitaal overbrengen. 

 

Sommige organisaties uiten de zorg over de overdraagbaarheid van digitale 

documenten/archieven naar het NA (bijvoorbeeld omdat systemen niet op elkaar 

aansluiten en nog onduidelijk is welke eenheden digitaal gelden - documenten, 

archiefblokken).  
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 Reacties aangaande de effecten 

 

Betere en tegelijkertijd juist mindere beschikbaarheid van overheidsinformatie 

Als gewenst effect van de nieuwe wet geven verschillende respondenten aan een 

toename van toegankelijkheid en transparantie van overheidsinformatie te 

verwachten. Met name de wijzigingen betreffende het instrument selectielijst (II en 

III) en de verkorting van de overbrengingstermijn (IV) geven daar een impuls aan. 

Informatiehuishouding wordt sneller op orde gebracht en is daardoor beter 

toegankelijk voor burgers. Ook vanuit de mogelijkheid tot ontheffing van 

overbrenging ziet men kansen voor toename van transparantie doordat men maar 

één loket hoeft voor informatie van die organisatie aangaande het specifieke 

dossier.  

 

Aan de andere kant verwacht men, mede als gevolg van de verkorting van de 

overbrengingstermijn, meer openbaarheidsbeperkingen en onduidelijkheid over wat 

wanneer wel/niet openbaar wordt en een toename van de vragen hierover, mede als 

gevolg van de actualiteit van archief. Tevens voorziet men dat ketenpartners 

tegengestelde wensen en belangen kunnen hebben ten aanzien van bewaren en 

vernietigen. Ook verwacht men dat vaker uitstel zal worden aangevraagd voor 

overbrenging. Deze verwachting is mede ingestoken vanuit de kans dat er bij 

informatie van recentere datum eerder sprake zal zijn van nog spelende belangen. 

Ondanks dat het de bedoeling is om meer transparantie en snellere beschikbaarheid 

te bewerkstelligen, zien respondenten als risico dat dit het omgekeerde effect wordt 

bereikt. Ook wordt in dit verband gewezen op het risico ten aanzien van 

bescherming van (persoons)gegevens en datalekken. 

 

Een aantal organisaties ziet de mogelijkheid tot ontheffing van de 

overbrengingsverplichting als oplossing voor de onwenselijkheid van het 

terugbrengen van de overbrengingstermijn en/of het beschermen van gegevens en 

voorkomen van datalekken. Een aantal andere organisaties ziet hier echter juist een 

risico: het ten onrechte ‘bewaren bij de bron’ en/of vernietigen of juist meer 

bewaren dan nodig is. In relatie tot het risicomanagement en het treffen van 

passende maatregelen ziet men de kans op fouten toenemen, of zelfs het onterecht 

vernietigen van documenten. Doordat informatie bij meerdere loketten moet worden 

opgehaald, kan het minder helder worden welke informatie waar berust onder wiens 

verantwoordelijkheid. Ook zien respondenten als mogelijk ongewenst effect dat door 

het schrappen van de terinzagelegging een burger zelf geen directe invloed meer 

uitoefenen vóór de vaststelling van de selectielijst. Dit terwijl de selectielijst juist 

goed zou moeten worden toegelicht aan de burgers, indien het gaat om 

werkprocessen die gearchiveerd moeten blijven in het algemeen belang.  

 

Meer samenwerking tussen overheidsorganisaties 

Zonder dat organisaties zich uitgesproken positief of negatief uitlaten over of dit 

gewenste of ongewenste effecten van de wijzigingen zijn (de opmerking wordt zowel 

aangedragen bij de vraag naar gewenste, als de vraag naar ongewenste effecten), 

verwachten organisaties elkaar vaker nodig te hebben. De grondslagen voor 

samenwerking zijn divers. Enerzijds zijn organisaties die onder een ministerie vallen 

(deels) gehouden aan de instructies/het beleid van het departement. Anderzijds zijn 

organisaties vanwege de beperkte omvang afhankelijk van samenwerking met 

vergelijkbare organisaties of van externen.  

 

Sommige organisaties wijzen in dit kader op de effecten die een wijziging heeft op 

de keten waar ze onderdeel van uitmaken. Ook verwacht men elkaar in brede zin 

nodig te hebben om gezamenlijk te komen tot kaders, zoals bijvoorbeeld voor de 

uitwerking van wat passende maatregelen zijn.  

 

Hogere kwaliteit van de informatiehuishouding 

Gerelateerd aan een aantal van de wijzigingen, zoals het risicomanagement en 

rondom het instrument selectielijst, verwacht men een toename van de kwaliteit, 

mede als gevolg van de betere bewustwording van het belang van goede 
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informatiehuishouding. Ook kan het verkorten van de overbrengingstermijn ervoor 

zorgen dat archieven eerder en beter op orde zijn. Enkele respondenten zien in 

relatie tot het risicomanagement ook een risico voor de kwaliteit. Zo zou de risico 

inschatting bewust laag kunnen worden gehouden om minder zware maatregelen te 

hoeven treffen of ligt de focus ten onrechte alleen op zaken met een hoog risico.  

 

Toename, maar ook afname van de beheerlast  

Als ongewenst effect ziet men een toename van de beheerlast ontstaan. Er komen 

extra handelingen bij, waarvan ondanks dat nog niet duidelijk is hoe dat in de 

praktijk uitpakt, wel al duidelijk is dat het extra werk en afstemming oplevert. Zo is 

bijvoorbeeld door het terugbrengen van de geldigheidstermijn van de selectielijsten 

vaker een actualisatie nodig en vraagt ook het uitvoeren van risicomanagement om 

aanvullende werkzaamheden. Bij het verkorten van de overbrengingstermijn ziet 

men eveneens de beheerlast toenemen. Het eerder moeten beoordelen van 

documenten en het opleggen van een beperking aan de openbaarheid kost (meer) 

tijd bij zowel overheden als archiefbewaarplaatsen.  

 

Een aantal respondenten verwacht een afname van de beheerlast, bijvoorbeeld bij 

het vervroegd overbrengen. 

 

Toename van druk op archiefdiensten 

Onder andere in relatie tot het verkorten van de overbrengingstermijn ziet men de 

druk op de archiefdiensten toenemen. Men heeft zorgen over of deze wel zijn 

toegerust op de hoeveelheid werk die (tijdelijk) op hen afkomt, mede door een 

verwachte toename van het aantal informatievragen van burgers, journalisten en 

onderzoekers.  

 

 

2.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Wat Doc-Direkt betreft is in de gemoderniseerde Archiefwet te weinig invulling 

gegeven aan de digitale wereld. De kaders ten aanzien van digitaal zijn onduidelijk 

of niet aanwezig. Om te kunnen voorsorteren op wat de nieuwe wet voor Doc-Direkt 

gaat betekenen is op korte termijn nadere uitwerking hiervan nodig (bijvoorbeeld in 

het Archiefbesluit en de Archiefregeling).  

 

De overgang van papier naar digitaal speelt ook los van deze wetswijziging, maar 

komt nu versneld op Doc-Direkt af door de verkorting van de overbrengingstermijn. 

Doc-Direkt heeft (in tegenstelling tot de departementen) de benodigde kennis en 

kunde in huis om invulling te geven aan de wet en de omslag naar (steeds meer) 

digitaal. In dat kader verwacht Doc-Direkt dan ook dat (eerder) een groter beroep 

wordt gedaan op hun expertise.  

 

Doc-Direkt zou haar kennis en ervaring van de uitvoering graag (meer) willen 

inbrengen. Ook gezien het feit dat deze kennis bij de departementen zelf niet of 

beperkt aanwezig is. De huidige capaciteit is daarvoor niet toereikend. Doc-Direkt 

verwacht vooral een toename van werkzaamheden/advies rond openbaarheid en 

toegankelijkheid.  

 

Tegelijkertijd is de omvang van de toename van verzoeken vanuit departementen 

moeilijk in te schatten, omdat geen sprake is van verplichte afname bij Doc-Direkt. 

Dat geldt nu ook onverkort voor het type verzoeken waar het hier om gaat. De 

organisatie heeft een sterke behoefte aan een collectief en georganiseerd 

opdrachtgeverschap vanuit de departementen, dit om tijdig te kunnen anticiperen 

op de toekomstige vraag (opleiden van nieuw personeel). Dit is mede van belang 

omdat elke dienst en activiteit van Doc-Direkt terugverdiend moet worden. Doc-

Direkt kan zonder expliciete opdrachten niet op eigen initiatief voor eigen rekening 

diensten ontwikkelen ter ondersteuning van de departementen. 
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 Justid 

Justid mist in de gemoderniseerde Archiefwet de wettelijke grondslag voor 

ketenoverdracht en ketenzorgdragerschap én de benodigde langere uitstel voor 

openbaarmaking van de (vaak zeer gevoelige) persoonsgegevens. Dit is voor Justid 

cruciaal gezien hun rol en taak in de justitiële keten. Om de afnemers van de 

Justitiele Informatiedienst in de justitiele ketens duurzaam en goed te kunnen 

bedienen en de belangen van de burgers te beschermen leeft de dringende behoefte 

aan mandaat voor horizontaal zorgdragerschap in de genetwerkte keten.  

 

Aan de hand van de in de Kamerbrief van minister Slob van 11 juni 2018 

aangekondigde nieuwe Archiefwet leefde bij Justid de verwachting dat de 

gemoderniseerde wet aan dit mandaat, of in elk geval aan de onderliggende 

principes die vanuit het mandaat bewerkstelligd kunnen worden, invulling zou 

geven. De wettelijke grondslag hiervoor ziet Justid nog niet terug in de 

gemoderniseerde Archiefwet. Op een aantal elementen van deze gemoderniseerde 

wet wordt zelfs een verslechtering van de huidigie situatie verwacht. Het verkorten 

van de overbrengingstermijn bijvoorbeeld. Dit maakt nog meer uitwisseling van 

informatie noodzakelijk en belemmert ernstig het bedrijfsvoeringsbelang in de 

keten. Dit, mede in combinatie met het ontbreken van de wettelijke grondslag voor 

ketenoverdracht en ketenzorgdragerschap én de benodigde langere uitstel voor 

openbaarmaking van de (vaak zeer gevoelige) persoonsgegevens, maakt deze wet 

voor Justid en de justitiele keten een stap terug, in plaats van een stap vooruit.  

 

Ook ten aanzien van het E-depot geeft de conceptwet niet de voor Justid benodigde 

oplossing. Justid vraagt zich af wat de noodzaak van overbrengen is als zij zelf 

zorgdragen voor een aantoonbaar betrouwbaar en gecertificeerd e-depot. Justitie is 

een apart veld, met een ingewikkelde infrastructuur, waar voortdurend rekening 

mee gehouden moet worden. Vanuit het CDD is momenteel al goede koppeling 

gemaakt met het NA. Justid heeft als wens voor de toekomst dat het e-depot op 

zichzelf voor de JenV ketens kan bestaan, waarbij in relatie tot stukken die 

openbaar zijn niet primair de overdracht van stukken doch de duurzame toegang tot 

deze stukken centraal staat.  

 

Een ander potentieel risico dat Justid aankaart is dat met de nieuwe voorliggende 

wet niet gegarandeerd kan worden dat over 100 jaar nog een goed beeld te 

reconstrueren is van hoe de juridische (rechts)gang vandaag de dag verliep. De 

‘paradijsvogels’ als de stikstofcrisis, MH17 en Corona zullen vast goed bewaard en 

toegankelijk blijven, maar van andere dossiers is dat niet te garanderen als men uit 

blijft gaan van autonomie over documenten per kolom in de keten. Om het 

ketenbelang goed te kunnen afdwingen, zou een bij wet verankerd mandaat voor 

Justid ook op dit vlak het verschil kunnen maken.  

 

Als de wet inderdaad gaat voorzien in deze horizontale verantwoordelijkheid dan zal 

daar door Justid nader invulling aan worden gegeven. De richting is bekend, maar 

daar moet dan nog wel een en ander voor worden uitgewerkt. Dat wordt pas 

opgepakt als helder is dat dit in de wet daadwerkelijk geregeld gaat worden. Justid 

is van harte bereid om mee te werken aan eventueel nader onderzoek om de wet op 

het gebied van horizontale verantwoordelijkheid aan te passen.  
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3 Wijziging I: Risicobenadering en treffen van 

passende maatregelen in het kader van goede 

geordende en toegankelijke staat 

3.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

De volgende onduidelijkheden worden door NA en/of RHC’s gesignaleerd: 

 wanneer sprake is van passende maatregelen (voor en na overbrenging), welke 

eisen daaraan worden gesteld en wie vaststelt dat hier sprake van is; 

 en in het verlengde daarvan wat de rol van NA daarbij is; 

 de betekenis van kernbegrippen als ‘goede geordende en toegankelijke staat’ 

(GGTS) en ‘digitaal archief’; 

 wat de rol van de RHC’s is bij ‘archiving by design’. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

De verwachting is dat er door deze wijziging als zodanig niet veel gaat veranderen 

voor NA en RHC’s. Om daadwerkelijk verbetering te bereiken zou het NA vanuit een 

(te formaliseren) sterke, erkende adviseursrol de zorgdragers kunnen helpen om 

passende maatregelen te treffen. Daarin is momenteel nog niet voorzien. Ook RHC’s 

verwachten dat de adviestaak eerder in het proces van belang wordt en dat deze 

sterker wordt. 

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

De verwachting is dat verantwoordelijk overheidsorganen (VO’s) (nog) niet altijd in 

staat zijn om in GGTS aan te leveren en voorziet een aanzienlijke extra werklast om 

de VO’s te laten aanleveren van een GGTS. Dit is nu al een probleem, maar het NA 

voorziet dat deze beheerlast bij een toename van digitale overbrenging gaat 

toenemen. De mate waarin is nog niet in te schatten.  

 

Wel ziet het NA als kansrijke oplossing ter voorkoming van al te veel extra last dat 

het NA een geformaliseerde, kaderstellende adviseursrol krijgt en er nieuwe 

standaarden worden ontwikkeld om het proces te stroomlijnen. 

 

Gezien de onduidelijkheid over wat passende maatregelen zijn en onduidelijkheden 

over de betekenis van kernbegrippen als ‘GGTS’ en ‘digitaal archief’ is uitwerking in 

Archiefbesluit en -regeling nodig volgens NA en RHC’s. 

 

RHC’s vragen verder om een handleiding bewaarstrategie/risico-inschatting om 

duidelijkheid te geven aan de rol van de RHC’s bij ‘archiving by design’. 

 

 Wat kost dit? 

Er wordt extra werklast verwacht bij NA. Afhankelijk van de rol van NA zal dit aan 

de voor- of aan de achterkant zijn. RHC’s wijzen in dit kader op mogelijke 

investering in kennis, systemen, capaciteit (omvang is nog niet in te schatten). 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

NA en RHC’s wijzen op het risico voor burgers en bedrijven in relatie tot de 

toegankelijkheid. Het streven is om archiefbescheiden toegankelijker te maken. De 

mate waarin dat realistisch is, hangt erg af van in hoeverre de keten in staat blijkt 

om (digitaal) archief in GGTS (over) te brengen, volgens uniforme standaarden 

(vóór en achter in de keten). 

 



 

 

 

  20 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

3.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Samenvatting 

Voor de meeste respondenten is helder wat de risicobenadering inhoudt. Wat 

precies wordt verwacht en wanneer, waarvoor welke maatregelen moeten worden 

getroffen is voor respondenten minder duidelijk, al geeft nog steeds ook een deel 

van de respondenten aan dat dit wel helder is. De respondenten voor wie het niet 

duidelijk is geven aan vooral behoefte te hebben aan kaders voor de uitvoering, die 

nog niet beschikbaar zijn. 

 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er voor de eigen organisatie 

iets verandert als gevolg van deze wijziging. Een kwart geeft aan dat er niets gaat 

veranderen, vooral omdat men al bezig is met het opstellen van nieuwe 

selectielijsten en/of de maatregelen al hebben geïmplementeerd. De respondenten 

die aangeven niet te weten of er wat gaat veranderen geven aan dat uitwerking van 

de methodiek nodig is om dit inzicht te krijgen. 

 

De respondenten die aangeven dat er iets gaat veranderen zijn verdeeld over het al 

dan niet aanwezig zijn van de benodigde zaken (d.w.z. Kennis en vaardigheden, 

Processen en procedures, Administratieve handelingen, Logistiek, ICT systemen en 

Capaciteit) om hier invulling aan te geven. Uitzondering daarop is capaciteit. Ten 

aanzien van capaciteit wordt slechts door een paar respondenten aangegeven dat 

deze voldoende aanwezig is. Verder wordt nog aangegeven dat de volgende zaken 

nodig zijn: het bewustzijn van de risicobenadering en de effecten daarvan, het 

inrichten van een vernietigingsfunctie in het primaire processysteem, afstemming 

met collega-instellingen of andere instanties, kosten voor het opstellen van nieuw 

archiefbeleid en het toekennen van functionele bevoegdheden. 

 

Wat de kosten betreft geeft het merendeel aan dat de kosten zullen toenemen. 

Volgens één organisatie (publiekrechtelijk zbo) nemen de kosten af. Vier 

organisaties schatten in dat de kosten gelijk blijven. Zes respondenten geven aan 

dit niet te weten omdat eerst duidelijkheid nodig is over wat passende maatregelen 

zijn en/of nader onderzoek nodig is. Dat is voor veel organisaties ook de reden dat 

het niet (goed) mogelijk is een inschatting van de kosten te geven. Verder is 

volgens sommige respondenten daarvoor (praktijk)ervaring nodig. De paar 

kwantificering die gegeven worden lopen erg uiteen. 

 

Een veelgenoemd gewenst (neven)effect van deze wijziging is bewustwording. 

Respondenten geven aan te hopen of verwachten dat de nieuwe Archiefwet leidt tot 

meer bewustwording van het belang van een goede informatiehuishouding. In het 

verlengde daarvan ziet men kansen voor de verbetering van de kwaliteit, efficiency 

en effectiviteit: men verwacht dat er (nog) sneller en beter gearchiveerd kan 

worden. Ook bestaat de verwachting dat de beheersbaarheid verbetert. Verder 

worden kansen voor een betere samenwerking tussen verschillende expertises 

gezien. 

 

Aan de andere kant wordt toename van de administratieve lasten (en kosten) 

gesignaleerd als ongewenst effect. Ook kwaliteit wordt als risico genoemd, omdat 

verkeerde inschattingen kunnen worden gemaakt met als gevolg onterechte 

vernietiging. Het vernietigen in het digitale domein wordt als zodanig sowieso als 

uitdaging gezien.  

 

De organisaties die het risicomanagement nog moeten inrichten geven aan dat dit 

veel tijd, geld en capaciteit zal gaan kosten. Verder geven respondenten aan dat er 

naar verwachting een verschuiving plaats gaat vinden in prioriteiten, omdat het de 

bedoeling is dat meer aandacht uitgaat naar een risico georiënteerd archiefbeheer. 

Daarmee kunnen bepaalde zaken die ook belangrijk zijn minder aandacht krijgen. 

Ook de relatie (en mogelijke tegenstrijdigheden) met de Wet Open Overheid (Woo) 

wordt in dit kader genoemd.  
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Naast geld/middelen en duidelijkheid is onder andere kennis, draagvlak en 

afstemming en aanpassing van processen en systemen nodig om hier op gepaste 

wijze invulling aan te kunnen geven en de ongewenste effecten in de organisatie 

tegen te gaan. Ook aandacht voor een goede inrichting van het toezicht wordt in dit 

kader door enkele respondenten genoemd. 

 

Ten aanzien van deze wijziging worden de volgende neveneffecten buiten de eigen 

organisatie gesignaleerd: de noodzaak van uniformering, de verwachting dat vanuit 

de samenleving meer behoefte aan informatie zal ontstaan, betere toegankelijkheid 

van archieven en de benodigde investeringen en toename van de werkdruk bij 

derden. 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Naarmate wordt doorgevraagd over de concrete implicaties van de wijziging, vinden 

de respondenten het oplopend minder helder worden. Uit de antwoorden op de 

ruimte voor een toelichting wordt duidelijk waar de neerwaartse lijn in de beleefde 

helderheid uit voortkomt. Men heeft behoefte aan kaders voor de uitvoering en deze 

zijn nog niet beschikbaar.  

 

De meeste organisaties ervaren de risicobenadering op zich (a) als helder of 

helemaal helder (47). Dit is voor elf organisaties niet helder of helemaal niet helder. 

Over de helderheid wat van de organisatie wordt verwacht in het kader van de 

risicobenadering (b) zijn organisaties minder uitgesproken positief. Dit is voor 37 

organisaties helder of helemaal helder en voor 17 organisaties niet helder of 

helemaal niet helder. Over wanneer maatregelen getroffen moeten worden (c) is 

voor nog iets minder organisaties helder (31). Op de vraag op welke gebieden 

maatregelen moeten worden getroffen (d) geeft nog steeds de meerderheid aan dat 

dit helder of helemaal helder is (28). Voor 22 respondenten is dit niet of helemaal 

niet helder. Wanneer de maatregelen passend zijn (e) is voor een meerderheid van 

respondenten niet of helemaal niet helder (24, tegenover 21 helder of helemaal 

helder). 

 

Vraag 1: In hoeverre is voor de volgende aspecten van het treffen van passende maatregelen 
helder wat dit inhoudt voor uw organisatie: 

a. wat de risicobenadering inhoudt? helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet 

totaal respons 3 44 15 8 3 
 

ministerie  
 

8 
 

1 1 
 

onderdeel ministerie 2 10 4 3 
  

privaatrechtelijk zbo 
 

7 1 2 2 
 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
 

3 3 
   

publiekrechtelijk zbo 
 

10 5 2 
  

rechterlijke organisatie 
 

6 2 
   

hoog college van staat  1 
     

 

b. wat van u verwacht wordt in het kader 

van de risicobenadering? 

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 3 34 18 14 3 0/1 

ministerie  
 

5 1 3 1 
 

onderdeel ministerie 2 6 7 4 
  

privaatrechtelijk zbo 
 

8 
 

3 1 
 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
 

3 3 
   

publiekrechtelijk zbo 
 

7 4 4 1 0/1 

rechterlijke organisatie 
 

5 3 
   

hoog college van staat  1 
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c. wanneer maatregelen getroffen moeten 

worden? 

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 1 30 23 16 2 0/1 

ministerie  
 

4 3 2 1 
 

onderdeel ministerie 
 

6 8 5 
  

privaatrechtelijk zbo 
 

9 
 

2 1 
 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
 

2 2 2 
  

publiekrechtelijk zbo 
 

6 5 5 
 

0/1 

rechterlijke organisatie 
 

3 5 
   

hoog college van staat  1 
     

 

d. op welke gebieden maatregelen 

moeten worden getroffen? 

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 1 27 21 19 3 1/1 

ministerie  
 

3 2 4 1 
 

onderdeel ministerie 
 

8 4 6 1 
 

privaatrechtelijk zbo 
 

8 1 2 1 
 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
 

1 5 
   

publiekrechtelijk zbo 
 

3 5 7 
 

1/1 

rechterlijke organisatie 
 

4 4 
   

hoog college van staat  1 
     

 

e. wanneer deze maatregelen passend 

zijn? 

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 1 20 26 21 3 1/1 

ministerie  
 

2 2 5 1 
 

onderdeel ministerie 
 

6 7 5 1 
 

privaatrechtelijk zbo 
 

5 3 3 1 
 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
 

3 3 
   

publiekrechtelijk zbo 
 

1 6 8 
 

1/1 

rechterlijke organisatie 
 

3 5 
   

hoog college van staat  1 
     

 

Uit de toelichting die bij de antwoorden worden gegeven blijkt dat de principes van 

de risicobenadering door de ministeries over het algemeen als helder gezien en ook 

onderschreven. “In theorie is het duidelijk wat de risicobenadering inhoudt en ook 

dat er passende beheersmaatregelen getroffen moeten worden.” Dat geldt echter 

niet voor het onderliggende afwegingskaders. Over alle gelederen bestaat, waar het 

gaat om het treffen van passende maatregelen, de behoefte aan meer duiding. 

Meermaals wordt verwezen naar het nog aanstaande Archiefbesluit en de 

Archiefregeling en het (nog) ontbreken van kwaliteitseisen. De verwachting leeft dat 

de nadere duiding in deze instrumenten wordt vastgelegd. “De goede geordende en 

toegankelijke staat zijn uitgewerkt in het Archiefbesluit en de Archiefregeling. De 

teksten van het vernieuwde besluit en regeling zijn nog niet voor handen. De impact 

van deze wijziging (positief of negatief) is hierdoor moeilijk in te schatten.” Ook ten 

aanzien van de Memorie van Toelichting uit men de wens om meer helderheid over 

de passende maatregelen. Tevens is de verwachting dat het pas echt helder wordt 

wanneer de risicobenadering in de praktijk moet worden toegepast, “bijvoorbeeld bij 

nieuwe zaken als het archiveren van berichtenapps.” Organisaties hebben dus wel 

de wens om volgens een risicobenadering passende maatregelen te treffen, maar 

willen daarbij wel weten of zij de wet straks goed uitvoeren en of hier toezicht op 

wordt gehouden. “Iedereen kan hier immers een andere invulling aan geven.”  

 

De gedachtegang achter de risicobenadering wordt door de onderdelen van 

ministeries overwegend positief ontvangen. “Het sluit namelijk aan bij de 

risicoanalyses van onze selectielijsten en de risicobenadering van ons 
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kwaliteitszorgsysteem. De risicobenadering maakt expliciet dat er per risicocategorie 

een afweging gemaakt kan worden over de te hanteren bewaarstrategie. Dit biedt 

naar verwachting meer ruimte om selectief om te gaan met de kwaliteitseisen op 

het gebied van duurzame toegankelijkheid.” De onderdelen van ministeries geven 

aan dat duidelijke handvatten omtrent het soort maatregelen en de waarde van 

documenten wenselijk zijn, evenals formats voor bruikbare instrumenten bij het 

treffen van passende maatregelen. “Hoe verhoudt bijvoorbeeld de 

vernietigingsplicht zich tot de risicobenadering? Daarnaast zal de vraag rijzen hoe 

de risicobenadering zich verhoudt tot de (verplichte) kwaliteitssystemen. Is de 

gedachte dat er verschillende normen gaan gelden voor verschillende soorten 

informatie?” Men “zou graag in de toelichting op de vier criteria een duidelijk te 

maken onderscheid zien tussen soorten documenten die wel of niet voor archivering 

in aanmerking komen” en “het is nog onvoldoende duidelijk wat de impact is op de 

uitvoerbaarheid van deze risicobenadering, omdat de nadere uitwerking (aanpassing 

Archiefbesluit en Archiefregeling) nog niet voorhanden is.” Tevens wordt, los van de 

nog ontbrekende nadere uitwerkingen, specifieke kennis binnen de eigen organisatie 

gemist. Ook de huidige (technische) ontwikkelingen rondom de onderdelen van de 

ministeries vragen om maatregelen die men nog niet terug ziet komen in de nieuwe 

wet, “deze nieuwe wet staat op dit onderdeel nog ver weg van de huidige 

(technische) ontwikkelingen om ons heen.”  

 

Privaatrechtelijke zbo’s zien graag voorbeelden in de toelichting. De indruk bestaat 

dat deze wijziging alleen geldt voor overheidsorganen. De tekst is primair gericht op 

overheidsorganen en daarom vraagt een van de stichtingen zich af of de bepalingen 

in de wet ook voor hen van toepassing zijn.  

 

Bij publiekrechtelijke zbo’s leeft de zorg over de keuzevrijheid binnen de eigen 

organisatie (Universiteit) in relatie tot de in paragraaf 4.3 genoemde 

bewaarstrategie met als conclusie dat deze moeten worden benoemd in een 

selectielijst. Niet elke organisatie kan een eigen keuze maken in de bewaarstrategie, 

omdat zij gehouden zijn aan de selectielijst die geldt voor alle soortgelijke 

organisaties. Logischer wordt het gevonden om de selectielijst als basis te nemen en 

hier een strategie aan toe te voegen voor de eigen organisatie. Net als bij de andere 

organisaties is ook hier de volledige reikwijdte van de term passende maatregelen 

voor de praktijk is nog niet geheel duidelijk en geeft het begrip ‘passende 

maatregelen’ ruimte voor interpretatie en discussie over wat passend is in welke 

situatie. Het verdient aanbeveling meer richting te geven aan wat passend is bij 

welke classificatie. 

 

 Gaat er wat veranderen?  

Meer dan de helft van de respondenten (41) geeft aan dat er voor de eigen 

organisatie iets verandert als gevolg van deze wijziging. Alle (6) publiekrechtelijke 

beroepsorganisaties geven aan dat er sprake is van verandering. Bij de overige 

organisaties is dit meer verdeeld. Een kwart van de organisaties (19) geeft aan dat 

er niets gaat veranderen, vooral omdat men al bezig is met het opstellen van 

nieuwe selectielijsten en/of de maatregelen al hebben geïmplementeerd.  

 

Elf organisaties geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. 

Verschillende respondenten geven aan dat een uitwerking van de methodiek in de 

nadere regels nodig is om dit inzicht te krijgen. Als de voorliggende wetstekst een 

indicatie is, lijkt dit volgens verschillende respondenten mee te vallen omdat 

voorliggende wetstekst weinig innovatief is. Eén respondent heeft op deze vraag 

geen antwoord gegeven. 
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Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van de uitbreiding dat 
overheidsorganen hiertoe passende maatregelen treffen en de daaraan ten grondslag liggende 
risico-inschatting?  

ja nee weet niet geen 
antwoord 

totaal respons 41 19 11 1 

ministerie  6 1 3  

onderdeel ministerie 11 6 2  

privaatrechtelijk zbo 3 6 3  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 6    

publiekrechtelijk zbo 12 2 2 1 

rechterlijke organisatie 3 3 2  

hoog college van staat   1   

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

De (41) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, zijn verdeeld over het al dan niet aanwezig zijn van de 

benodigde zaken (d.w.z. Kennis en vaardigheden, Processen en procedures, 

Administratieve handelingen, Logistiek, ICT-systemen en Capaciteit) om hier 

invulling aan te geven. Uitzondering daarop is capaciteit. Slechts vijf respondenten 

geven aan dat dit grotendeels aanwezig is. Bij geen van de respondenten is dit 

volledig aanwezig. 19 respondenten geven aan dat capaciteit hiervoor grotendeels 

of volledig afwezig is. De overige respondenten geven neutraal (8) of weet niet (9) 

aan.  

 

Als overige nog benodigde zaken noemen respondenten het bewustzijn van de 

risicobenadering en de effecten daarvan, het inrichten van een vernietigingsfunctie 

in het primaire processysteem, afstemming met collega-instellingen of andere 

instanties, kosten voor het opstellen van nieuw archiefbeleid en het toekennen van 

functionele bevoegdheden. 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan de risicobenadering en passende maatregelen te kunnen treffen?  

volledig 
aanwezig 

grotendeels 
aanwezig 

neutraal grotendeels 
afwezig 

volledig 
afwezig 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden 1 21 5 13 
 

0/1 

Processen en procedures 2 14 8 10 5 1/1 

Administratieve handelingen 1 9 13 10 4 3/1 

Logistiek 3 9 10 5 6 7/1 

ICT systemen 4 9 12 4 5 6/1 

Capaciteit 
 

5 8 10 9 9/0 

 

De inhoudelijke toelichtingen bij deze vraag bestrijken een breed scala aan 

onderwerpen. Zo geeft een van de organisaties aan dat het management wel 

aangeeft dat risicomanagement belangrijk is, maar is meestal niet bereid is om hier 

extra geld en tijd in te investeren. Een ander onderwerp dat een organisatie 

bezighoudt is de verwachting “dat er meer inspanning nodig is op metaniveau: het 

in kaart brengen van het informatielandschap en het wegen van de waarde van 

informatie en de risico's verbonden met onzorgvuldig beheer van die informatie; 

maar dat mensen en middelen voor archiefbeheer wellicht efficiënter en effectiever 

ingezet kunnen worden. Anderzijds wordt een bepaalde mate van risicobenadering 

nu al toegepast: met permanent te bewaren dossiers wordt op een andere wijze 

omgegaan als op termijn te vernietigen dossiers.” 

 

Enkele organisaties geven aan dat zij (al dan niet) binnen het domein van 

Informatiebeveiliging en Privacy al werken met risicomanagement en dat de kennis 

en expertise die daar aanwezig is, eventueel kan worden hergebruikt voor het 

domein van informatiehuishouding. Een andere organisatie geeft juist aan nog geen 

ervaring te hebben met risicomanagement.  
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Ten aanzien van definities is de opmerking gemaakt dat de wetgever een ruime 

definitie van het begrip archiefbescheiden hanteert, en wel zodanig dat een 

bestuursrechter ertoe geneigd kan zijn om een whats app-bericht als Wob-waardig 

te beschouwen. Deze organisatie acht het van belang “dat een verantwoordelijk 

overheidsorgaan het archiefbegrip zodanig kan inperken dat niet alle berichten 

behoeven te worden gearchiveerd op basis van risico-afwegingen. Het zou wenselijk 

zijn om het begrip risicobenadering dus nader te preciseren.” 

 

Een organisatie (publiekrechtelijke zbo) geeft aan de meerkosten goed te kunnen 

duiden. “Ervan uitgaande dat ‘passende maatregelen’ moeten worden getroffen voor 

de blijvend te bewaren informatie en risicovolle informatie moeten maatregelen 

worden getroffen voor het onderbrengen van informatie in de gecontroleerde 

omgeving (document-managementsysteem), archivering van email en de websites 

(conform de Rijksrichtlijnen).” 

 

Ook wordt aangegeven dat er wegens de herverdeling van functies nog acties nodig 

zijn. Daarnaast dient er aandacht te worden gegeven aan de bewustwording bij de 

medewerkers. 

 

Net als bij de vragen naar helderheid over deze wijziging geven organisaties ook 

hier aan dat doordat kaders nog ontbreken het nog niet mogelijk is om de vragen 

goed te beantwoorden.  

 

 Wat kost dit? 

Bij de (41) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen geeft het merendeel (30) van de respondenten aan 

dat de kosten/inspanningen toenemen. Volgens één organisatie (publiekrechtelijk 

zbo) nemen de kosten af. Vier organisaties schatten in dat de kosten gelijk blijven. 

Zes respondenten geven aan het niet te weten omdat er eerst meer duidelijkheid 

nodig is over wat de passende maatregelen zijn. Op basis daarvan kan vervolgens 

een impactanalyse/nader onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?  

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet  

totaal respons 30 4 1 6 

ministerie  4 1  1 

onderdeel ministerie 8 1  2 

privaatrechtelijk zbo 2 1   

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

5   1 

publiekrechtelijk zbo 9  1 2 

rechterlijke organisatie 2 1   

hoog college van staat      

 

Vier respondenten geven aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. 28 respondenten geven aan dat een 

kwantificering niet mogelijk is. Daarbij speelt vooral de behoefte aan meer 

duidelijkheid een rol (13). Dat bepaalt mogelijk meer specificaties en dan kan een 

betere inschatting worden gemaakt. Een aantal organisaties (10) geeft aan dat 

impactanalyses en nader onderzoek nodig zijn om de impact op de organisatie te 

bepalen. “Er zal een eerste inventarisatie gehouden moeten worden om te zien 

hoeveel werk er verzet moet worden om een goed overzicht te krijgen van alle 

plaatsen waar archief bewaard wordt en wat de waarde van die archieven zijn. Er 

zal eerst een inventarisatie gemaakt moeten worden van de te nemen stappen.” Eén 

organisatie geeft aan al met een dergelijke analyse aan de slag te zijn.  

 

Organisaties (4) geven voorts aan dat diverse wijzigingen nog niet in zicht zijn en 

als gevolg daarvan niet binnen de organisatie geïmplementeerd. Daardoor is er ook 
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geen zicht op de daadwerkelijke capaciteit en kosten die daarmee gemoeid zijn. Zij 

geven aan extra kosten te verwachten in de capaciteit (uren) en wachten nog op 

kostenopgave van externe deskundigen.  

 

Sommige organisaties (6) benaderen deze vraag vanuit samenwerking met en 

afhankelijkheid van andere (interne of externe) partijen. Zij volgen het beleid van 

het departement of hebben juist externe expertise nodig. De gerechten pleiten voor 

een landelijke benadering om dit vraagstuk efficiënter en effectiever het hoofd te 

kunnen bieden. 

 

Een ander thema dat speelt is de omvang van de organisatie. De kosten voor een 

kleine organisatie zullen omgerekend naar werkplek vrij hoog zijn. “Immers dezelfde 

voorzieningen zullen moeten worden ingericht, maar dan voor een kleinere groep 

mensen.”  

 

Vijf respondenten geven aan dat een kwantificering gedeeltelijk te geven is. Ook 

hier speelt de behoefte aan duidelijkheid een rol (3). Men wenst nadere instructies. 

“De wijze waarop nu informatie bewaard wordt in persoonlijke verzamelingen puur 

gericht op het zélf terug kunnen vinden van die informatie moet veranderen naar 

bewaren volgens de Archiefwet. Deze gedragsaanpassing gaat enorm veel tijd 

kosten. Als daar handige instructies of digitale hulpmiddelen voor zijn zal dat minder 

tijd kosten.” Er is ook duidelijkheid nodig over de op te stellen beheerstrategieën en 

passende maatregelen. Voorts geeft men aan nog niet helder te hebben of een 

risicobenadering voor de eigen organisatie verplicht is (3). “Als dat het geval is leidt 

de nieuwe Archiefwet voor die organisaties tot een forse inspanning. Te denken valt 

aan het aanpassen (conform de risicobenadering) van instrumenten (selectielijst), 

processen en systemen (DMS/RMA) en het huidige kwaliteitssysteem.” Organisaties 

geven (tevens) aan dat zij een nadere (impact)analyse zullen/moeten uitvoeren om 

dit beeld te completeren. Met de nadere analyses verwacht men “uiteindelijk zicht 

op de effecten in de praktijk”. Daarnaast zullen praktische uitvoering en 

bewustwording volgens één organisatie het beeld completeren. 

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  

gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 5 4 28 4 

ministerie   1 4 1 

onderdeel ministerie 2 1 8  

privaatrechtelijk zbo 2 1   

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

  5 1 

publiekrechtelijk zbo 1 1 8 2 

rechterlijke organisatie   3  

hoog college van staat      

 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minder kosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 

onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Vijf organisaties hebben een (deel van de) kwantificering gegeven. Op de vraag: 

Wat zijn de eventuele meer en/of minder kosten (uren) om invulling te geven aan 

deze wijziging? - jaren na inwerkingtreding (structureel per jaar) is het antwoord 

met het hoogste getal 7.000 en het laagste 75 (de overige op die vraag ingevulde 
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antwoorden zijn 200, 400, 1.050 en 2.750). Het aantal organisaties dat alle 

onderdelen van vraag 4c heeft ingevuld is drie. De respons is daarmee te beperkt en 

te uiteenlopend van aard om aan de hand daarvan uitspraken te doen over de 

uitvoerbaarheid van de Archiefwet, of om in de rapportage een nadere 

kwantificering over te nemen.  

 

Eén respondent geeft buiten de tabel een kwantificering van de totale kosten van 25 

mln. voor alle wijzigingen van de gemoderniseerde Archiefwet (exclusief de 

jaarlijkse kosten). Het bedrag is een eerste indicatie. Het maken van een 

kostenraming is voor deze organisatie complex. Er wordt in ieder geval verwacht dat 

er substantiële kosten zullen zijn als gevolg van de wijzigingen van de Archiefwet. 

Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting of in de Digitale 

Portfolio. Bij de raming wordt ten aanzien van deze wijziging het volgende 

uitgangspunt gehanteerd: “Ervan uitgaande dat ‘passende maatregelen’ moeten 

worden getroffen voor de blijvend te bewaren informatie en risicovolle informatie 

moeten maatregelen worden getroffen voor het onderbrengen van informatie in de 

gecontroleerde omgeving (document-managementsysteem), archivering van email 

en de websites (conform de Rijksrichtlijnen).” Deze respondent draagt dezelfde 

kwantificering eveneens aan bij wijziging V, VI a, VI b, VII en IX. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten van deze wijziging binnen uw 
organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (4) of dat 

dit niet van toepassing is (8) of hebben deze vraag niet beantwoord (11). Vier 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Bewustwording 

Een veelgenoemd (13) thema is bewustwording. Respondenten geven aan te hopen 

of verwachten dat de nieuwe Archiefwet leidt tot meer bewustwording van het 

belang van een goede informatiehuishouding bij alle medewerkers en daarmee dat 

dit resulteert in “daadwerkelijk handelen om informatie al bij de bron c.q. het 

produceren goed vast te leggen.” Ook kan het risicomanagement de organisatie 

bewuster maken van welke documenten zij in huis hebben en geeft het inzicht in 

wat de processen met een hoog risico zijn en welke niet en welke informatie 

duurzaam toegankelijk moet zijn. Men wordt daar meer alert op doordat hier meer 

aandacht voor is, ook vanuit het management; het kan een extra stimulans zijn om 

de ingeslagen weg te blijven volgen of om te starten met het nadenken over “een 

centrale regie over de volledige informatiehuishouding en om dit helder in de 

organisatie in te bedden.” Met een betere bewustwording kan meer proactief worden 

nagedacht over de passende maatregels om informatieverlies tegen te gaan. 

 

Efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit 

Tevens zien organisaties (16) veel kansen voor de verbetering van de kwaliteit, 

efficiency en effectiviteit. Men verwacht dat er nog sneller en beter gearchiveerd kan 

worden. “Het informatielandschap moet in kaart gebracht worden, de waarde van 

informatie vastgesteld en de risico's verbonden met onzorgvuldig beheer van die 

informatie gewogen. Dit geeft inzicht en overzicht van de aanwezige informatie en 

maakt het mogelijk om de aanwezige middelen en capaciteit voor het beheer van 

informatie effectiever en efficiënter in te zetten.” Een organisatie geeft aan dat de 

risicobenadering niet bij de grens van een DMS stopt, maar dat het alle 

informatiestromen beschouwt. De risicobenadering geeft tevens inzicht in de status 

van de informatiehuishouding en kan helpen bij het op orde brengen en houden van 

de informatiehuishouding. 
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Beheerlast 

Een aantal organisaties (2) heeft al een eigen risicobenadering en geeft aan dat met 

deze wijziging daarbij wordt aangesloten. De beheerlast voor de laag risico-

processen zal minder worden omdat deze aan een minder streng regiem hoeven te 

voldoen. “Er zullen minder documenten bewaard hoeven worden dan we eerder 

aannamen.” Dit scheelt in dataopslag en fysieke opslag op langere termijn en maakt 

het beheersbaarder. De verwachting is ook dat digitalisering van (documentaire) 

processen meer vorm krijgt. Efficiency bij dagelijkse werkzaamheden verbetert, en 

er ontstaat goede grip op (digitale) informatiestromen. 

 

Beheersing 

Ook bestaan er verwachtingen dat de beheersbaarheid verbetert (7). “Medewerkers 

krijgen een beter beeld waarom bepaalde informatie bewaard wordt en onder een 

bepaald beheerregime komt te vallen.” Er ontstaat aandacht voor het belang van 

governance op de informatiehuishouding en het inzicht dat dit onderwerp regie 

behoeft. Het zal tevens extra aandacht voor benodigde ICT-voorzieningen en 

procedures met zich meebrengen, zo is de verwachting. Doordat de nieuwe 

Archiefwet met de toevoeging van ‘passende maatregelen’ concreter wordt in de zin 

dat de essentie van Archiefwet gestoeld is op het maken en documenteren van 

keuzes gericht op belangen die de documenten dienen voor zo lang als nodig, 

ontstaat er grip op de administratieve processen. “Het verantwoordelijke 

overheidsorgaan krijgt zeggenschap en afwegingsruimte over het archiveren van 

hoog-risico archieven in een formele archiefbeheeromgeving en het opslaan van 

laag-risico archieven buiten een formele beheeromgeving.” 

 

Overig  

Een enkele organisatie ziet ook kansen voor een betere samenwerking tussen 

verschillende expertises; verschillende disciplines hebben elkaar nodig.  

 

Een klein aantal organisaties (4) heeft de verwachting dat (alleen) 

overheidsinformatie (van significante waarde) centraal voor meer mensen 

toegankelijk en toekomstbestendig toegankelijk zal worden. Men verwacht een lager 

risico op het verdwijnen van informatie. 

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten van deze wijziging binnen uw 
organisatie?  
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (5) of dat 

dit niet van toepassing is (10) of hebben deze vraag niet beantwoord (10). 6 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Efficiëntie en effectiviteit 

Als ongewenst neveneffect voor de eigen organisaties noemen respondenten (20) de 

toename van administratieve belasting van medewerkers. Dit leidt mogelijkerwijs 

tot een hogere werkdruk en kan leiden tot hogere kosten. Bijvoorbeeld door meer 

tijd voor overleg met de Inspectie OE en onafhankelijke deskundige en omdat er 

meer controles nodig zijn. Het zal naar verwachting van de organisaties leiden tot 

meer procedures en regels en beheerlast om de systemen en risico’s te 

onderhouden. Voor kleinere organisaties kan dit als een onevenredige inspanning 

worden ervaren. “Handelingen gaan meer tijd kosten en hogere structurele kosten 

om het in stand te houden. Daarnaast kan deze wijziging tot gevolg hebben dat een 

palet aan diverse oplossingen binnen de organisatie worden ontwikkeld voor een 

eenzelfde probleem, met als mogelijk gevolg dat de effectiviteit en efficiëntie van de 

informatieverwerking binnen de organisatie nadelig wordt beïnvloed.” Ook zal er 

expertise van buiten de organisatie geraadpleegd moeten worden, zo geven 

respondenten aan. 
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Kwaliteit 

Ook ten aanzien van de kwaliteit ziet men risico’s. Respondenten (10) dragen het 

volgende hierover aan: “Mogelijk verkeerde risico inschatting waardoor er bepaalde 

informatiestromen buiten beeld blijven. Door externe omstandigheden of politieke 

druk kunnen deze informatiestromen toch relevant worden.” En: “De methodiek 

achter het bepalen van risicoklassen kan onderwerp van discussie worden of te veel 

een persoonlijke opvatting worden. Het kan dan lastig zijn aan te blijven sluiten bij 

waarderingsgronden uit de bestaande waarderings- en selectiemethodiek.” “Bij een 

risicobenadering hoort een risicoafweging. Daar kan intern verschillend over worden 

gedacht. Daarnaast kan discussie ontstaan over welke maatregelen ‘passend’ zijn.” 

Er kan sprake zijn van “onnodig strikt afscherming van informatie.” Men ziet ook de 

kans op fouten toenemen, of zelfs het onterecht vernietigen van documenten. 

Enerzijds door het risico van een verkeerde inschatting door medewerkers, 

anderzijds juist door een “grotere afhankelijkheid van computernetwerk; geen 

werkende back-up bij uitval van het ICT-systeem; grotere afhankelijkheid van 

softwareleveranciers.” Vernietiging in het digitale domein wordt sowieso gezien als 

uitdaging. “Hoe minder informele digitale documenten onder archiefbeheer worden 

gebracht, hoe meer de collega's zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

correct documentbeheer (i.e. tijdig vernietigen, toegankelijkheid, beveiliging, etc.).” 

 

Investeringen 

Niet elke organisatie is al toegerust op het voeren van goed risicomanagement 

gericht op archivering. Organisaties (5) geven aan dat, gelet op de omvang van de 

organisatie het inrichten van risicomanagement veel tijd, geld en capaciteit zal gaan 

kosten. Voor sommige organisaties is de risicobenadering binnen het domein van 

informatiehuishouding een nieuw fenomeen en moet het nog ontwikkeld worden. 

Dat kost tijd, mensen en middelen. Zo ook voor het uitvoeren van de risicotaxatie. 

De huidige formatie voorziet daar niet bij elke organisatie in. 

 

Verdringingsrisico  

Doordat het de bedoeling is dat meer aandacht uitgaat naar een risico georiënteerd 

archiefbeheer, verwachten respondenten (10) een verschuiving in bestaande 

prioriteiten. Zo heeft het waarschijnlijk impact op al lopende (ict) projecten. Men 

verwacht een te strakke organisatie en afscherming van informatie, waardoor 

operationele processen lastiger worden. 

 

“De belangen als gevolg van AVG, Woo (in wording), VIR (BI) kunnen conflicteren 

met de belangen als bedoeld in de Archiefwet.” Maar ook het organisatiebelang als 

geheel krijgt mogelijk te weinig aandacht. Men voorziet dat te veel gestuurd gaat 

worden op alleen risico’s en dat het grotere belang daarbij naar de achtergrond 

verdwijnt. De afwegingsruimte vraagt om het maken van keuzes, en dat is lastig in 

een omgeving met verschillende informatiebehoeften en ketenbelangen. 

“Knelpunten binnen de organisatie met een laag risico, maar die wel vervelend zijn 

voor bepaalde gebruikers worden mogelijk niet aangepakt doordat de aandacht 

uitgaat naar de knelpunten met een hoger risico.”  

 

Relatie met de Woo 

Ook bestaat een relatie met de implementatie van de Woo. “Daar zijn mogelijk 

tegenstrijdigheden en aanpassingen die gelijktijdig voor beide wetten moeten 

worden doorgevoerd. Er moet dan ook een duidelijk beeld zijn van de Woo.”  

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 
binnen uw organisatie te beheersen? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (3) of dat 

dit niet van toepassing is (12) of hebben deze vraag niet beantwoord (11). Zes 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

 



 

 

 

  30 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

Opleiding, kennis en communicatie 

Onder de maatregelen die nog nodig zijn vallen volgens een aantal respondenten 

(11) een goede communicatie, opleiding en het delen van kennis. Het zou 

bijvoorbeeld wenselijk zijn om rijksbreed een expertisecentrum in te richten, zodat 

in gezamenlijkheid een rijksbrede lijn/normenkader kan worden ontwikkeld en 

onderhouden. Medewerkers moeten zich kennis eigen maken en ook handelen om 

informatie goed vast te leggen en daar moet ook op gestuurd worden.  

 

Men ziet vanuit het management graag het goede voorbeeld en een stimulerende rol 

en daarnaast ontvangt men graag goede voorlichting over documentbeheer en 

implementatie van richtlijnen voor collega's, plus een medewerker die de uitvoering 

van deze taken in de praktijk kan controleren en bijsturen waar nodig. 

 

Draagvlak en afstemming 

Waar eveneens volgens de organisaties (9) maatregelen nodig zijn, is in het creëren 

van draagvlak op alle niveaus in de organisatie en rijksbreed en in een integrale 

benadering rijksbreed, bijvoorbeeld aan de hand van een generieke methodiek 

achter de risicobenadering. “Er moet een basaal beheerniveau zijn afgesproken” of 

een “landelijke richtlijn risicoclassificatie.” De respondenten hebben behoefte aan 

brede communicatie over de wijzigingen in de wetgeving, de gevolgen hiervan voor 

de organisatie en de gekozen aanpak. Daarnaast is afstemming rijksbreed over de 

methodiek achter een risicobenadering nodig. 

 

Dit vraagt om meer overleg, begrip en inzicht tussen verschillende disciplines en 

meer eenduidigheid. “Minimaal is er een organisatie breed beleid nodig waarin de 

risicobenadering en de bijbehorende passende maatregelen verder worden 

uitgewerkt, zodat ieder bedrijfsonderdeel op dezelfde manier te werk gaat binnen 

een organisatie breed kader. Hiermee wordt mogelijk een deel van de pluriformiteit 

in oplossingsmogelijkheden voor eenzelfde probleem beperkt.” Een organisatie geeft 

aan graag sneller betrokken te willen worden bij ontwerp c.q. informatieanalyse en 

vraagt om mandaat om besluiten te kunnen afdwingen. 

 

Investering 

Zoals bij eerdere onderdelen bij deze wijziging al genoemd, geven ook hier 

organisaties (11) aan behoefte te hebben aan extra middelen. Met name capaciteit 

is een veelgenoemd aspect, maar ook geld en middelen zijn genoemd.  

 

Duidelijkheid  

Bij de vragen naar de helderheid van de wijziging kwam naar voren dat 

respondenten (8) behoefte hebben aan meer duidelijkheid. Dat blijkt bij de 

beantwoording van deze vraag terug te komen op verschillende vlakken. Men geeft 

aan graag een duidelijke tijdlijn te hebben zodat inzichtelijk is wanneer wat af moet 

zijn. Diezelfde behoefte speelt ten aanzien van de precieze scope van de 

verandering en wat de resultaten moeten zijn. Voorts wil men weten welk type 

informatie onder welke wetgeving bewaard moet worden. Ook ziet men graag de 

effecten van de Woo en nieuwe Archiefwet gelijktijdig in beeld gebracht. Er is 

behoefte aan een "pragmatische vertaling van de risico categorieën naar 

maatregelen die per risico categorie worden genomen.” De verwachting is dat een 

heldere impactanalyse/nader onderzoek hierin behulpzaam kan zijn. 

 

Aanpassing systemen 

Huidige systemen en processen zullen bij sommige organisaties (3) aangepast 

moeten worden. Afspraken met softwareleverancier zijn nodig om afsluitdata in te 

bouwen, zodat overdracht van afgesloten dossiers eenvoudig is te organiseren op 

basis van lijsten met afgesloten dossiers per datum (plus 10 jaar voor het moment 

van de overdracht). Dergelijke data zijn doorgaans niet ingebouwd in elektronisch 

dossiersystemen. Ook zou een Informatiebeheerplan een verbetering kunnen 

opleveren van het beheersen van eventuele ongewenste (neven)effecten binnen de 

organisatie. 
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Overig 

Hoewel de volgende maatregelen maar door één of enkele organisaties zijn 

genoemd, zijn wij van mening dat ook deze suggesties een overweging verdienen. 

Zo ziet een organisatie deze wijziging pas werken als gesignaleerde risico's 

daadwerkelijk worden omgezet in acties. Een andere organisatie geeft aan dat 

vooral een correcte interpretatie en toepassing van de definities kan vermijden dat 

er aan ‘overshooting’ wordt gedaan. Ook integratie van de risicobenadering in de 

huidige bedrijfsvoering wordt van belang gevonden. Het advies van die organisatie 

is “om naast de algemene belangen als bedoeld in art.1.3 ook de belangen/criteria 

in het perspectief van informatieveiligheid, privacybescherming en open overheid in 

het afwegingskader mee te nemen.” Een ander punt is het aspect automatisering: 

“verdere aansluiting bij de technische ontwikkelingen en digitalisering van de wereld 

om ons heen.” En “denk aan ICT-implementatie en goede communicatie” en het 

“streven naar een volledige automatisering van de informatiestromen.” 

 

Ten slotte vraagt een enkele organisatie aandacht voor een goede inrichting van het 

toezicht. “De wetgever moet het mogelijk maken dat een onderbouwing van de 

gemaakte keuzes door het verantwoordelijk overheidsorgaan worden geaccepteerd 

door de toezichthouder.” “Inrichting van een audit-achtige procedure/functionaris 

die de vinger aan de pols houdt en overzicht blijft houden.” En “actief toezicht door 

de Inspectie OE kan helpen.” 

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (15) of dat 

dit niet van toepassing is (5) of hebben deze vraag niet beantwoord (16). Zes 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Noodzaak van uniformiteit 

Als neveneffect buiten de eigen organisatie is het aspect van de noodzaak van 

uniformiteit veelvuldig (11) genoemd. De ene keer ligt dit in het feit dat dezelfde 

soort organisaties andere softwarepakketten gebruiken en de andere keer ligt dat 

aan differentiatie in de toekenning van bewaartermijnen op basis van een 

risicowaardering. “Zo kan gelijksoortige informatie door verschillende (rijks) 

overheidsorganisaties verschillend bewaard en beheerd worden. Dit leidt niet tot 

grotere transparantie naar het publiek, integendeel. Bovendien wordt het lastig om 

in het kader van Wob-verzoeken uit te leggen waarom informatie door de een wel 

en door een andere organisatie niet bewaard is gebleven.” 

 

“Door het ontbreken van een helder kader binnen de wetgeving kan ieder 

overheidsorgaan een eigen invulling geven aan de risicobenadering en de 

bijbehorende passende maatregelen. Dit maakt het moeilijker om generieke 

dienstverlening op gebied van archivering te ontwikkelen voor de gehele 

(rijks)overheid, zoals nu voor website archivering plaatsvindt.” “Dit kan hiaten 

opleveren bij het NA.” Het advies van een van de partijen is dan ook: “Zorg voor 

uniformiteit in normen en instrumenten, zodat er niet te veel verschillen ontstaan 

tussen de overheidsorganen.” 

 

Behoefte van burgers/samenleving 

De verwachting leeft (8) dat vanuit de samenleving meer behoefte aan informatie 

zal ontstaan die intern wordt geproduceerd. Dit vraagt om duidelijkheid aan derden 

over hoe de organisaties verantwoord omgaan met informatie en archiefbeheer. “Er 

komen wellicht meer vragen van derden over de risicotaxatie en de daarbij 

gemaakte keuzes.” Voor de justitiële keten geldt: “indien de organisatie nieuwe 

risicokeuzes maakt, kan dit strijden met het rechtszekerheidsbeginsel jegens de 

burger (vreemdeling, genaturaliseerde of advocaat).” Toch zien respondenten hier 

ook een voordeel voor de burger, namelijk dat de transparantie toeneemt. Dat 

levert tegelijkertijd meer verzoeken op om transparantie, wat met zich meebrengt 

dat dit ook wat vraagt van de mate van verantwoording van de bedrijfsvoering, 
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inclusief het beheer van informatie. Vragen van derden en klachten zullen eveneens 

de nodige aandacht vergen en er zal mogelijk een toename van claims zijn voor 

inbreuk op persoonsgegevens als archivering niet op orde is. 

 

Toegankelijkheid 

De verwachting leeft (5) dat met deze wijziging een betere toegankelijkheid van 

onze archieven voor de buitenwereld, onder andere in het kader van Woo, wordt 

gewaarborgd voor de huidige en toekomstige generaties. Een organisatie ziet nog 

wel als risico “het teloorgaan van informatie die achteraf gezien mogelijk toch van 

relevant belang blijkt te zijn.”  

 

Overig  

Ten slotte zien enkele organisaties (2) ook ten aanzien van de neveneffecten bij 

derden hogere kosten ontstaan en meer werkdruk, ook voor anderen. Tevens 

voorziet men onbegrip over keuzes die zijn gemaakt. Een van de organisaties geeft 

nog het volgende mee: “De wereld buiten onze organisatie is verder met de 

ontwikkelingen rondom informatie en data dan de overheid is (en wijzelf zijn). Daar 

moeten we op acteren. De nieuwe wet biedt daar onvoldoende ondersteuning voor 

zo lijkt het.” 

 

 

3.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

 

Is helder wat er wordt verwacht?  

De kaders zijn onvoldoende uitgewerkt om de impact van de wijziging goed te 

kunnen overzien: de begrippen geordende en toegankelijke staat zijn, zeker voor 

digitale verzamelingen, onvoldoende geoperationaliseerd en er moeten nadere 

aanwijzingen komen voor selectie. 

 

Wat gaat er veranderen? 

Als gevolg van deze wijziging is de verwachting dat er een beroep gedaan gaat 

worden op Doc-Direkt door met name kleine organisaties om een (advies)rol te 

spelen bij de risicobenadering. Zij hebben hiervoor geen expertise in huis, Doc-

Direkt wel. Verder voorziet Doc-Direkt dat zorgdragers verschillend omgaan met 

deze risicobenadering en het treffen van passende maatregelen. Doc-Direkt ziet 

voor zichzelf als uitvoerder/leverancier de rol om de partijen te helpen om te komen 

tot een uniforme werkwijze en afwegingskader.  

 

Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Wat kennis en ervaring betreft is Doc-Direkt in staat om invulling te geven aan deze 

wijziging en de vragen die op Doc-Direkt af gaan komen. Wat de omvang van de 

capaciteit betreft is dat niet het geval. Wat er precies nodig is aan capaciteit, kan 

nog niet worden ingeschat omdat dit afhankelijk is van de vraag die gaat ontstaan.  

 

Complicerende factor daarbij is dat Doc-Direkt de capaciteit niet paraat heeft als 

deze vraag zich terstond voordoet. Deze capaciteit is namelijk schaars en het kost 

tijd om mensen op te leiden. Doc-Direkt kan dergelijke investeringen niet doen als 

er geen vraag (en dus geld) tegenover staat. Collectief opdrachtgeverschap richting 

Doc-Direkt zou daarbij kunnen helpen. Daar is (nog) geen uitvraag naar gedaan bij 

de zorgdragers. Verder wordt opgemerkt dat Doc-Direkt uitvoerder is en niet 

verantwoordelijk is voor de keuzes van zorgdragers. Daarbij kan ze zorgdragers 

natuurlijk wel adviseren.  

 

Wat kost dit? 

Wat er precies nodig is aan capaciteit, kan nog niet worden ingeschat omdat dit 

afhankelijk is van de vraag die gaat ontstaan.  
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 Justid 

 

Is helder wat er wordt verwacht?  

Voor de eigen bedrijfsvoering van Justid is de wijziging helder. Voor de primaire 

taakuitvoering (en specifieke rol) van Justid ligt dit anders. Er zijn in de nieuwe wet 

geen maatregelen voor horizontale verantwoordelijkheid voor de keten van 

archieven als geheel. In de netwerkmaatschappij van vandaag de dag en in de 

toekomst is het onhoudbaar als elke ketenpartner een eigen risicobenadering, 

ordening en toegang regelt, zoals in de voorliggende wet wordt voorgesteld. Er is 

dringende behoefte aan een gemeenschappelijke werkwijze en normen en kaders. 

Doordat met het ketenbelang in de wet geen rekening is gehouden, faciliteert de 

wet in wezen juist het maken van fouten, geheugenverlies en uitval. Elke ketenpartij 

heeft immers ook de belangen voor de eigen bedrijfsvoering te verdedigen en niet 

altijd zal het ketenbelang, of het belang voor het cultureel erfgoed daarbij voorop 

worden gesteld. Beredeneerd vanuit een risicobenadering is dit onwenselijk. 

 

Deze uitdaging is overigens niet nieuw en geen gevolg van de nieuwe Archiefwet. 

Het gaat hier om een gemiste kans om deze problematiek in de nieuwe wet goed te 

regelen en toekomstbestendig te maken.  

 

Hoewel Justid niet afwijzend staat tegen het instrument risicobenadering, ziet het 

daarin wel een perverse prikkel. De ervaring leert dat ingewikkelde zaken als 

marginaal worden aangemerkt om zo het treffen van eveneens complexe (en vaak 

kostbare) maatregelen te omzeilen.  

 

Wat gaat er veranderen? 

Er gaat voor Justid niks veranderen tenzij het ketenzorgdragerschap in de wet een 

plaats krijgt. 

 

Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Voor de eigen bedrijfsvoering is Justid er op toegerust om de wijzigingen vanuit de 

wet door te voeren. Om de ketenverantwoordelijkheid binnen de justitiële ketens te 

borgen is een wettelijke grondslag in de Archiefwet nodig. 

 

Wat kost dit? 

Indien de Justitiële Informatiedienst taken en bevoegdheden krijgt op ketenniveau 

zullen de kosten volgens Justid dalen (schaalgrote voordelen, centraal depot, i.p.v. 

dat ieder een eigen depot maakt en onderhoud, centralisatie van specialistische 

kennis, etc.) en wordt tegemoet gekomen aan de wens van de samenleving om een 

efficiëntere en goedkopere overheid.  
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4 Wijziging II: Nadere invulling van het 

instrument selectielijst 

4.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

Deze wijziging heeft geen effect op de RHC’s. Onderstaande antwoorden gelden 

alleen voor NA.  

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Op het specifieke punt van versiebeheer7 na (wat is de rol van NA daarbij?), is de 

wijziging voor wat betreft de implicaties voor het NA helder.  

 

 Wat gaat er veranderen? 

Meerdere selectielijsten per zorgdrager is ook nu al mogelijk, als de organisatie is 

veranderd. Waar dat in de huidige situatie overzichtelijk is, kan het met de nieuwe 

wet (meer VO’s met meerdere lijsten en grotere omloopsnelheid door verkorten van 

de overbrengingstermijn) complexer worden als de selectielijst van de vorige 

zorgdrager van toepassing blijft. 

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

De procedure en de manier waarop het instrument selectielijsten wordt ingezet 

verandert. Dat moet worden aangepast in de handreiking ‘Belangen in Balans’8. 

 

Om overzicht te houden over de selectielijsten heeft het NA behoefte aan een 

instrument. Om dat te ontwikkelen en vooral om het actueel te houden, is het NA 

momenteel niet toegerust. Ook zullen inspanningen toenemen, mede door het 

verkorten van de overbrengingstermijn.   

 

Verder moet er een overgangsregeling komen voor zbo’s zonder 

rechtspersoonlijkheid. Deze zijn nu geen zorgdrager, maar worden wel een 

verantwoordelijk overheidsorgaan (en zal dus meer ondersteuning vragen). 

 

 Wat kost dit? 

Het ontwikkelen en onderhouden van een overzicht van selectielijsten zorgt voor 

meer werk voor het NA (structureel en incidenteel). Er is nog geen betrouwbare 

schatting te maken wat dat voor het NA betekent.  

 

Een grove schatting van de capaciteit die extra nodig is als gevolg van de snellere 

omloopsnelheid is 1/3 – 1/2 van de 4 fte die nu beschikbaar is.  

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

Positief effect is de verkorting van het proces en daarmee een betere actualiteit en 

de toename van flexibiliteit.  

 

Bij het ontbreken van een instrument bij NA om overzicht te houden zal ook het 

overzicht voor burgers en bedrijven verminderen. 

 

Heel specifiek geeft het NA bij artikel 4.3. mee: als er sprake is van blijvend te 

bewaren archief dat niet in de selectielijst staat, dan biedt de tekst geen ruimte 

meer voor overbrenging. 

 

                                                
7 P. 32 van het Voorstel van Wet 
8 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-waardering-en-selectie 
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4.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Samenvatting 

Verreweg de meeste organisaties geven aan de verschillende aspecten van deze 

wijziging helder te vinden. Toch worden er ook onduidelijkheden gesignaleerd in de 

wettekst. De vraag is bijvoorbeeld wat de uitgebreidere toelichting bij het 

instrument selectielijst feitelijk omvat. Tevens vindt men het onduidelijk op welke 

aspecten van de selectielijst de toelichting betrekking hebben. Het kunnen bestaan 

van meerdere selectielijsten en de wijze en grond waarop, blijft bijvoorbeeld 

onbelicht. Enkele organisaties vinden de wijziging niet duidelijk in het licht van 

digitalisering. 

 

62% van de respondenten geeft aan dat er voor hun niets verandert als gevolg van 

deze wijziging, vooral omdat hun huidige selectielijsten gebaseerd zijn op een 

generiek selectiemodel en deze al zowel te vernietigen als te bewaren 

archiefbescheiden bevatten. Deze worden door de respondenten vooralsnog als 

gewoon toepasbaar gezien. Of organisaties dit al op orde hebben of niet, zij zijn er 

wel al mee bezig, bijvoorbeeld met een actualisatie of het doen van achterstallig 

onderhoud. Bijna een kwart verwacht dat er wel wat gaat veranderen. De rest weet 

het niet en geeft aan dat nadere regels meer inzicht moeten gaat geven in wat de 

uitgebreidere toelichting in de praktijk gaat betekenen. 

 

De organisaties die aangeven dat er iets gaat veranderen geven aan dat kennis en 

vaardigheden, processen en procedures, administratieve handelingen en ICT-

systemen overwegend al aanwezig zijn (of men staat daar neutraal tegenover). 

Vooral logistiek, ICT-systemen en capaciteit blijkt moeilijk in te schatten. Capaciteit 

is als enige aspect bij meer organisaties niet dan wel aanwezig. 

 

Van de (17) respondenten die aangeven dat er iets gaat veranderen geven twaalf 

organisaties aan dat de kosten/inspanningen toenemen. Twee geven aan dat de 

kosten gelijk blijven. Drie weten het niet, omdat er een nadere impactanalyse nodig 

is, of geven geen antwoord. Een kwantificering is volgens een overgrote 

meerderheid niet of slechts gedeeltelijk te geven, bijvoorbeeld omdat onderzoek 

naar de wijze van het implementeren van nieuwe wijze van omgaan met informatie 

nodig is. Men heeft behoefte aan meer inzicht in wat de wijzigingen gaan betekenen 

voor de huidige uitvoeringspraktijk. Ook wil men eerst exact duidelijk hebben welke 

wijzigingen doorgevoerd moeten worden om vervolgens de impact te kunnen 

bepalen. Voor een enkele organisatie speelt dat de kosten van externe hulp nog niet 

helder is. Eveneens zal het vormgeven van de vernietigingsfunctie in de 

informatiesystemen begroot moeten worden. En ten slotte is ook op dit onderdeel 

capaciteitstekort aangedragen. Slechts twee respondenten geven een 

(onnauwkeurige en redelijk nauwkeurige) inschatting van de 

meerkosten/inspanningen. 

 

Een aantal respondenten ziet als gewenst effect een toenemende verplichting om de 

wet na te leven. Ook een stimulans ter verbetering van de kwaliteit (actualiteit) 

wordt genoemd. Een aantal respondenten verwacht met deze wijziging dat er meer 

aandacht van medewerkers voor dit onderwerp zal zijn, er ontstaat meer 

bewustwording ten aanzien van het bewaren en vernietigen van documenten. Ook 

zal het naar verwachting leiden tot het breder toegankelijk worden van aanwezige 

informatie. 

 

Als ongewenste effecten wordt door relatief veel respondenten aangeven dat de 

beheerlast toeneemt. Ook geven respondenten aan dat zaken niet duidelijk zijn, 

bijvoorbeeld over wanneer welke selectielijst van toepassing is en de verwarring die 

als gevolg daarvan in de praktijk kan ontstaan. Verder hebben twee aan elkaar 

gelieerde organisaties eenzelfde inhoudelijke reflectie op deze wijziging. Deze 

respondenten zien inconsistenties in de beheerstrategie met het afwegingskader als 

bedoeld bij de risicobenadering en zien risico’s bij de uitvoering van andere 

beheerstrategieën. 
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Geld, tijd en capaciteit is volgens veel respondenten nodig om de ongewenste 

neveneffecten te beheersen. Ook kennis en ervaring is nodig. Een respondent geeft 

aan dat naast capaciteit ook draagvlak en ondersteuning door techniek (systemen) 

nodig is. Verder is ‘duidelijkheid geven’ door verschillende respondenten als 

maatregel genoemd, bijvoorbeeld over hoe verschillende selectielijsten zich tot 

elkaar verhouden en duidelijkheid van definities en de correcte interpretatie en 

toepassing ervan of duidelijkheid over of dit voor de betreffende organisatie wel van 

toepassing is. Ook is afstemming volgens enkele respondenten nodig. Twee 

respondenten geven aan dat periodieke archiefaudits een maatregel zou kunnen 

zijn. 

 

Als (neven)effecten buiten de eigen organisatie worden onder andere de volgende 

zaken genoemd:  

 Transparantie: Verschillende respondenten geven aan dat als gevolg van deze 

wijziging de transparantie toeneemt en “overheidsinformatie goed bewaard en 

toegankelijk [wordt] gemaakt voor de huidige en toekomstige generatie.” Daar 

tegenover staat dat ook verschillende respondenten signaleren dat het voor 

burgers onduidelijk (want “de bewaartermijnen [zijn] gebaseerd zijn op de 

neerslag uit werkprocessen”) of zelfs minder transparant wordt. “Doordat er 

selectielijsten met verschillende uitgangspunten naast elkaar kunnen bestaan 

kan het voor burgers minder transparant zijn wanneer iets wordt vernietigd.” 

 Ketens/afstemming: Vier respondenten vragen aandacht voor archivering over 

de ketens en de effecten van deze wijziging daarop en de afstemming die in de 

keten nodig is. In het verlengde daarvan geven drie respondenten aan dat 

afstemming met de rijksarchiefbewaarplaatsen nodig is. 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

De wijziging wordt overwegend als helder of helemaal helder ervaren. De 

antwoordopties niet helder en helemaal niet helder zijn relatief weinig ingevuld. Het 

aspect ‘het accent dat bij de selectielijst wordt gelegd op bewaren in plaats van te 

vernietigen documenten’ vindt men over het algemeen iets minder helder. Uit de 

antwoorden op de ruimte voor een toelichting blijkt wat er niet helder is. Zo is de 

vraag bijvoorbeeld wat de uitgebreidere toelichting bij het instrument selectielijst 

feitelijk omvat. Tevens vindt men het onduidelijk op welke aspecten van de 

selectielijst de toelichting betrekking hebben. Het kunnen bestaan van meerdere 

selectielijsten en de wijze en grond waarop, blijft onbelicht. Enkele organisaties 

vinden de wijziging niet duidelijk in het licht van digitalisering. 

 

De uitgebreidere toelichting bij het instrument selectielijsten (a) is voor de meeste 

organisaties helder of helemaal helder (59). Dit is voor vijf organisaties niet helder 

of helemaal niet helder. Ook over het kunnen bestaan van meerdere selectielijsten 

(b) geeft een grote meerderheid (60) aan dat dit helder of helemaal helder is. Voor 

zes organisaties is dit niet of helemaal niet helder. De plicht tot toepassing – ic. 

vernietiging cf. selectielijsten (c) is voor 62 respondenten helder of helemaal helder. 

Dit is voor vijf organisaties niet helder of helemaal niet helder. Bij het accent dat bij 

de selectielijst wordt gelegd op bewaren in plaats van te vernietigen documenten 

(d) geeft een relatief groot aantal respondenten (13) aan hier neutraal tegenaan te 

kijken. Nog steeds verreweg de meeste respondenten vinden de wijziging helder 

(34) of helemaal helder (16). Voor zeven organisaties is dit niet of helemaal niet 

helder. 
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Vraag 1: In hoeverre is voor de volgende aspecten van de nadere invulling van het instrument 

selectielijst helder wat dit inhoudt voor uw organisatie: 

a. de uitgebreidere toelichting bij het 
instrument selectielijsten 

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

totaal respons 14 45 7 3 2 0/2 

ministerie  2 5 1 2   

onderdeel ministerie 3 10 4  1 0/1 

privaatrechtelijk zbo 2 7  1 1 0/1 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 1 5     

publiekrechtelijk zbo 3 12 2    

rechterlijke organisatie 2 6     

hoog college van staat  1      
 

b. het kunnen bestaan van meerdere 
selectielijsten 

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

totaal respons 19 41 5 4 2 0/2 

ministerie  3 6 1    

onderdeel ministerie 4 7 2 4 1 0/1 

privaatrechtelijk zbo 2 7 1  1 0/1 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 3 3     

publiekrechtelijk zbo 4 12 1    

rechterlijke organisatie 2 6     

hoog college van staat  1      
 

c. de plicht tot toepassing – ic vernietiging 
cf. selectielijsten 

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

totaal respons 19 43 4 3 2 0/2 

ministerie  3 6  1   

onderdeel ministerie 5 8 2 2 1 0/1 

privaatrechtelijk zbo 2 7 1  1 0/1 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 1 5     

publiekrechtelijk zbo 5 11 1    

rechterlijke organisatie 2 6     

hoog college van staat  1      
 

d. het accent dat bij de selectielijst wordt 
gelegd op bewaren in plaats van te 
vernietigen documenten 

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

totaal respons 16 34 13 5 2 1/2 

ministerie  3 5 2    

onderdeel ministerie 3 6 6 2 1 0/1 

privaatrechtelijk zbo 2 5 1 2 1 0/1 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 1 5     

publiekrechtelijk zbo 4 7 4 1  1/0 

rechterlijke organisatie 2 6     

hoog college van staat  1      

 

Uit de toelichting die bij de antwoorden worden gegeven blijkt dat een aantal 

organisaties nog vragen of opmerkingen heeft bij deze wijziging.  

 

Niet alle respondenten vinden alle onderdelen van deze wijziging voldoende helder. 

De vraag is bijvoorbeeld wat de uitgebreidere toelichting bij het instrument 

selectielijst feitelijk omvat. Ook hier bepalen de nadere regels de daadwerkelijke 

impact voor de organisatie. Tevens vindt men het onduidelijk op welke aspecten van 

de selectielijst de toelichting betrekking hebben. Het kunnen bestaan van meerdere 

selectielijsten en de wijze en grond waarop, blijft bijvoorbeeld onbelicht in de 

hierboven genoemde toelichtingen. Ook wordt aangegeven dat “de selectielijsten 

zijn gebaseerd op de beperktere data van vroeger en op dit moment lijken we meer 
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selectiecriteria nodig te hebben binnen processen. Voor wat betreft het accent op 

bewaren is niet duidelijk waarom dit het geval is. Een extra toelichting hierbij is 

gewenst.” Een organisatie vindt de term ‘tijdelijk worden bewaard’ voor 

meervoudige interpretatie vatbaar. “Wij vermoeden dat met ‘tijdelijk worden 

bewaard’ op termijn te vernietigen documenten worden bedoeld.” Deze organisatie 

stelt voor om de tekst aan te passen naar: “documenten die blijvend worden 

bewaard, hetzij op termijn voor vernietiging in aanmerking komen.”  

 

Een ministerie stelt de vraag of de huidige selectielijst van het ministerie ook voor 

zbo's zonder rechtspersoonlijkheid geldt. “Moet de selectielijst van het ministerie (in 

2019 vastgesteld) gecorrigeerd worden nu deze zbo's onder de nieuwe Archiefwet 

zelf een verantwoordelijk overheidsorgaan worden en daarmee verantwoordelijk 

worden voor het opstellen van een eigen selectielijst?” Uitgaande van de toepassing 

van de wijziging ligt het accent op vernietigen en veel minder op bewaren voor een 

uitvoeringsorganisatie. “Het is nog onvoldoende duidelijk wat dit betekent voor het 

aanpassen van de selectielijst zelf (zowel inhoudelijk als tekstueel) en de toepassing 

daarvan.” 

 

Enkele organisaties (4) vinden de wijziging niet duidelijk in het licht van 

digitalisering. “Voldoen aan de verplichting tot vernietigen wordt steeds lastiger in 

een digitale omgeving, waarbij een digitale kopie zo is gemaakt, verspreid en 

opgenomen in diverse systemen. Daarmee wordt die vernietigingsplicht steeds 

onuitvoerbaarder. Passende maatregelen en risico-benadering kunnen wel worden 

getroffen. Maar feit blijft dat in een digitale omgeving niet kan worden voldaan aan 

de verplichting tot vernietiging. Bovendien is de techniek vaak nog niet altijd 

toereikend om te kunnen vernietigen uit systemen. Back-ups, datawarehouses, 

versies die nog altijd te achterhalen zijn voor functioneel beheerders (zoals e-mails 

bij SSC ICT) bemoeilijken die plicht.”  

 

Daarbij lijkt het volgens een organisatie wat vreemd om het accent nu meer op 

bewaren te leggen dan op vernietigen. Omdat juist die verplichting tot vernietigen 

nu zo expliciet wordt genoemd (vernietigen vs. bewaren). 

 

Een enkele organisatie geeft aan dat de kennis om de wijziging goed te kunnen 

interpreteren ontbreekt. 

 

 Gaat er wat veranderen?  

Een groot deel van de respondenten (45) geeft aan dat er voor de eigen organisatie 

niets verandert als gevolg van deze wijziging. Verreweg de meeste organisaties 

geven aan dit al te hebben of ermee bezig te zijn (33). Zo zijn de huidige 

selectielijsten gebaseerd op een generiek selectiemodel en bevatten deze al zowel te 

vernietigen als te bewaren archiefbescheiden. Deze worden vooralsnog als gewoon 

toepasbaar gezien. Of organisaties dit al op orde hebben of niet, zij zijn er wel al 

mee bezig, bijvoorbeeld met een actualisatie, of het doen van achterstallig 

onderhoud. Een van de kleinere organisaties geeft aan dat de waardering van de 

informatie helemaal ingebracht is in zijn zaaksysteem waarmee de waardering van 

de zaken (informatie) 'automatisch’ gaat. Een organisatie geeft wel nog mee dat de 

archiefmedewerker zich zal moeten bekwamen in de nieuwe toepassing, maar 

verwacht daarmee geen problemen.  

 

Negen organisaties geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt, waarbij 

vooral wordt aangegeven dat zaken nog niet helder zijn. Zo heeft men bijvoorbeeld 

behoefte aan “inzicht in wat de uitgebreidere toelichting in de praktijk gaat 

betekenen qua belasting voor de organisatie. De nadere regels dienen dat 

inzichtelijk te maken.” Op basis daarvan zijn nadere analyses te maken. Ook 

duidelijkheid over het maatschappelijke nut om een document te bewaren is 

genoemd. Verder geven respondenten aan dat tijd en goede voorbeelden ontbreken.  
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Ongeveer een kwart van de organisaties (17) geeft aan dat er wel iets gaat 

veranderen als gevolg van deze wijziging. Twee respondenten hebben op deze 

vraag geen antwoord gegeven. 

 

Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van de nadere invulling van het 
instrument selectielijst?  

ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 17 45 9 2 

ministerie  3 5 2  

onderdeel ministerie 7 10 1 1 

privaatrechtelijk zbo 2 7 2 1 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  5 1  

publiekrechtelijk zbo 5 9 3  

rechterlijke organisatie  8   

hoog college van staat   1   

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

De (17) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, geven ten aanzien van kennis en vaardigheden, processen en 

procedures, administratieve handelingen en ICT-systemen overwegend aan dat dit 

grotendeels of in een enkel geval zelfs volledig aanwezig is (of men staat daar 

neutraal tegenover). Bij een minderheid is dit grotendeels of in een enkel geval 

volledig afwezig.  

 

Voor logistiek, ICT-systemen en capaciteit geeft men relatief vaak aan dit niet te 

weten of wordt geen antwoord gegeven. Capaciteit ‘scoort’ wat slechter dan de 

overige zaken, waarbij drie respondenten aangeven dat dit grotendeels aanwezig is 

en tegenover zes respondenten waar dit grotendeels of volledig afwezig is. Als 

overige nog benodigde zaken wordt door een organisatie genoemd: afspraken met 

externe instanties (NA, departement, collega-instellingen). 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan de nadere invulling van het instrument selectielijst?  

volledig 

aanwezig 

grotendeels 

aanwezig 

neutraal grotendeels 

afwezig 

volledig 

afwezig 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden  9 5 2 1  

Processen en procedures 1 7 5 4   

Administratieve handelingen  8 4 5   

Logistiek  5 2 3 2 4/1 

ICT systemen 1 7 4 1 1 2/1 

Capaciteit  3 4 4 2 3/1 

 

Bij de toelichtingen die bij deze vraag werden gegeven, kwamen antwoorden van 

verschillende strekking. Een respondent geeft aan dat het verantwoordelijk worden 

voor het opstellen van een eigen selectielijst recht doet aan de zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid van de organisatie, wat echter wel een vaststellingstraject met 

zich meebrengt. Hiervoor ontbeert de organisatie de kennis en capaciteit. Een 

andere organisatie geeft aan dat de kennis juist wel aanwezig is bij 

informatiespecialisten en dat zij op hen steunen voor de actualisering en contacten 

met het NA, maar dat het wel een arbeidsintensief traject is, waarbij ook de 

beleidsdirecties betrokken zijn. Een andere organisatie heeft de kennis ingehuurd en 

geeft aan te werken aan overdracht van die kennis naar de interne lijnorganisatie. 

 

 Wat kost dit? 

Bij de (17) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen geeft het merendeel (12) van de respondenten aan 

dat de kosten/inspanningen toenemen. Twee organisaties schatten in dat de kosten 
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gelijk blijven. Drie respondenten geven aan het niet te weten of geven geen 

antwoord op deze vraag. Uit de toelichting blijkt dat voor twee van deze 

respondenten een nadere analyse van de impact van de wijziging nodig is. 

 

Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 

inspanningen (uren)?   
nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet 

totaal respons 12 2  3 

ministerie  2 1   

onderdeel ministerie 5   2 

privaatrechtelijk zbo 1 1   

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 4   1 

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      

 

Eén respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. De meeste respondenten (12) geven aan dat 

een kwantificering niet mogelijk is. Daarvoor zijn verschillende redenen genoemd. 

Daarbij is vooral nadere analyse van de wijziging en de impact nodig. Zo geeft een 

respondent aan dat onderzoek naar de wijze van het implementeren van nieuwe 

wijze van omgaan met informatie nodig is. Een andere respondent heeft behoefte 

aan meer inzicht in wat de wijzigingen gaan betekenen voor de huidige 

uitvoeringspraktijk. Een respondent geeft aan eerst exact duidelijk te willen hebben 

welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden om vervolgens de impact te kunnen 

bepalen. Voor een andere organisatie speelt dat de kosten van externe hulp nog niet 

helder is. Eveneens zal het vormgeven van de vernietigingsfunctie in de 

informatiesystemen begroot moeten worden. 

 

Twee respondenten geven aan dat een kwantificering gedeeltelijk te geven is. Een 

van deze organisaties geeft aan dat het afhankelijk zal zijn van de mate waarin zij 

kunnen aansluiten bij de generieke selectielijst van de moederorganisatie. In dat 

geval zal de organisatie minder kosten maken dan wanneer ze met een eigen 

selectielijst zullen gaan werken. 

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 

inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  
gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 2 1 12 2 

ministerie   1 2  

onderdeel ministerie 1  5 1 

privaatrechtelijk zbo 1  1  

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo   4 1 

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minder kosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 

onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 
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Twee organisaties die aangegeven een gedeeltelijke kwantificering te kunnen geven, 

doen dat ook daadwerkelijk. Dit is te weinig respons om een verdere analyse op uit 

te voeren of om uitspraken over te doen. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 
nadere invulling van het instrument selectielijst? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (14) of dat 

dit niet van toepassing is (11) of hebben deze vraag niet beantwoord (11). Vijf 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Compliance 

Een aantal respondenten (4) ziet met de wijziging een toenemende verplichting om 

de wet na te leven. “De plicht tot toepassing van de selectielijst wordt nadrukkelijk 

genoemd. Dit zou een mogelijk gewenst neveneffect kunnen hebben.” En niet alleen 

ten aanzien van de Archiefwet ziet men dit toenemen, ook ten aanzien van de AVG. 

Men geeft aan dat het duidelijk maken van de verplichte bewaartermijnen vanuit de 

onderbouwing vanuit de eigen bedrijfsvoering bijdraagt aan nog meer AVG-

compliant zijn. Men verwacht ook meer controle op de naleving.  

 

Kwaliteit 

Meerdere respondenten (6) zien in deze wijziging een stimulans ter verbetering van 

de kwaliteit. Zo maakt ieder zijn eigen lijsten en denkt daar goed over na, zal een 

beter en correcter beheer van informatie gaan plaatsvinden alsmede een betere 

toepassing van het instrument selectielijst. Het zal naar verwachting van de 

respondenten ook leiden tot beter overzicht over het archief en bijbehorende 

processen. “Door de vereenvoudiging van de vaststelling zal de selectielijst een 

hogere mate van actualiteit kennen.” Een organisatie geeft aan dat de relatie die 

gelegd wordt met de risicobenadering en het nemen van daarop gebaseerde 

passende maatregelen in lijn is met hun huidige kwaliteitszorgsysteem. En een 

andere organisatie ziet in deze wijziging een positieve impact op informatiebeheer.  

 

Overig  

Een aantal respondenten (3) ziet met deze wijziging dat er meer aandacht van 

medewerkers voor dit onderwerp zal zijn, er ontstaat meer bewustwording ten 

aanzien van het bewaren en vernietigen van documenten. Ook zal het volgens een 

respondent naar verwachting leiden tot het breder toegankelijk worden van 

aanwezige informatie.  

 

Vier organisaties zien gevolgen die raken aan duidelijkheid. Doordat de vrijheid van 

de organisatie toeneemt om eigen keuzes te maken, nemen snelheid, uniformering 

en de duidelijkheid toe. Tegelijkertijd wordt soms nog wat onduidelijkheid ervaren. 

“Het voornemen is om in het Archiefbesluit de eis dat een selectielijst aansluit bij de 

‘ordeningsstructuur’ te vervangen door een eis dat deze aansluit op de 

‘informatiehuishouding’ is beheersmatig gezien niet verstandig omdat ‘aansluit op 

de informatiehuishouding’ niet is geconcretiseerd.” Ook wordt aangegeven dat het 

een prettig vooruitzicht is om de prioriteit te kunnen geven aan documenten die 

echt bewaard moeten worden, “de rest is dan een kwestie van goed 

documentbeheer door collega's in het kader van de eigen werkzaamheden.” 

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van 
het instrument selectielijst? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (19) of dat 

dit niet van toepassing is (10) of hebben deze vraag niet beantwoord (12). Zes 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  
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Beheerlast 

Relatief veel respondenten (9) geven aan dat de beheerlast toeneemt. Er zijn extra 

middelen in de vorm van geld, tijd, capaciteit en kennis nodig. “Mogelijk wordt het 

bewerkelijker om een selectielijst op te stellen. De nadere regels moeten daar 

uitsluitsel over geven. In de praktijk kan dit betekenen dat meer capaciteit nodig is 

voor het opstellen van een selectielijst. De verlaging van de geldigheidstermijn heeft 

daarnaast al impact: een selectielijst moet vaker worden geactualiseerd/herzien.” 

Men voorziet ook een toename van de werkdruk. 

 

Onduidelijkheid 

Zes respondenten geven aan dat er nog zaken niet duidelijk zijn. “De selectielijst 

biedt een belangrijk houvast, maar biedt niet voor alle typen documenten een 

pasklaar antwoord”, zo geeft een respondent aan. Verder is er onduidelijkheid over 

wat er tot een dossier behoort en wat niet. Ook wordt aangegeven dat er 

“onduidelijkheid [is] wat waar thuishoort en wie waar verantwoordelijk voor is” en 

“wanneer welke selectielijst van toepassing is.”  Daarbij wijzen twee respondenten 

op de verwarring die kan ontstaan in de praktijk. Bijvoorbeeld “indien er 

selectielijsten met verschillende uitgangspunten (processen versus vorm (bv. e-

mails, websites)) naast elkaar bestaan en die elkaar overlappen. Dat maakt het 

selectieproces er niet gemakkelijker en transparanter op. Bijvoorbeeld: wat als een 

e-mail van een niet-sleutelfunctionaris op basis van de selectielijst e-mailarchivering 

na 10 jaar mag worden vernietigd, terwijl de inhoud van deze e-mail op basis van 

de processenselectielijst permanent bewaard moet worden. Welke lijst gaat dan 

voor?”   

 

Inhoudelijk 

Twee aan elkaar gelieerde organisaties hebben eenzelfde inhoudelijke reflectie op 

deze wijziging. Deze respondenten zien inconsistenties in de beheerstrategie en het 

afwegingskader als bedoeld bij de risicobenadering en ziet risico’s bij de uitvoering 

van andere beheerstrategieën. “De content is bij de risicobenadering de basis voor 

het afwegingskader. Door nu de verschijningsvorm van de content primair te stellen 

en niet de content zelf zal de verantwoordelijk overheidsorganisatie politiek 

bestuurlijk risico’s gaan lopen. Daarnaast sluit deze beheerstrategie niet aan op de 

eisen met betrekking tot context en authenticiteit als bedoeld in artikel 17 van het 

Archiefbesluit. De vergelijking met websites en of databases gaat hierbij niet omdat 

deze wel een gedefinieerde functionele context van handelen, afgeleid van de taken 

van de organisatie kennen en de content de basis is voor het afwegingskader en niet 

de vorm. Het voornemen is om in het Archiefbesluit de eis dat een selectielijst 

aansluit bij de ‘ordeningsstructuur’ te vervangen door een eis dat deze aansluit op 

de ‘informatiehuishouding’ is beheersmatig gezien niet verstandig omdat ‘aansluit 

op de informatiehuishouding’ niet is geconcretiseerd.” 

 

Overig 

Respondenten dragen ook heel verschillende punten aan, die maar één keer worden 

genoemd, maar in onze mening wel relevant zijn. Zo geeft een respondent het 

volgende aan: “Ieder maakt zijn eigen lijsten en denkt daar goed over na, maar 

voegt geen grondslag toe aan de bewaartermijnen die gekozen worden.” Een andere 

respondent ziet overmatige afscherming als een mogelijk ongewenst neveneffect. Of 

men voorziet weerstand tegen de verandering of conflicterende regelgeving met 

bijvoorbeeld de AVG. “De bewaartermijnen zijn op werkprocesniveau vastgelegd en 

het gevolg daarvan is dat een bewaartermijn voor een specifieke documentcategorie 

niet meer uitvoerbaar is. Dit kan strijden met de AVG.” Als laatste geeft een 

organisatie aan het niet wenselijk te vinden dat alleen de minister van OCW tekent 

voor de bewaartermijnen. Dit zou volgens hen ook de vakminister aangaan. 

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 
binnen uw organisatie te beheersen? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (15) of dat 

dit niet van toepassing is (13) of hebben deze vraag niet beantwoord (13). Negen 
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respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Middelen, kennis en draagvlak 

Geld, tijd en capaciteit is volgens negen respondenten nodig om hier invulling aan te 

geven. Dit om inzicht te krijgen in de huidige situatie (eenmalig), dit inzicht te 

houden, uitvoering te geven aan bewaar- en vernietigtermijnen en om de 

selectielijsten periodiek te actualiseren (structureel). Ook kennis en ervaring is 

nodig hiervoor, aldus vier respondenten. Een respondent geeft aan dat naast 

capaciteit ook draagvlak en ondersteuning door techniek (systemen) nodig is. 

 

Duidelijkheid  

Duidelijkheid geven wordt door verschillende respondenten als maatregel genoemd. 

Het gaat dan om de volgende zaken: 

 Twee respondenten wijzen in het verlengde van voorgaande vraag op het feit 

dat er duidelijkheid nodig is hoe verschillende selectielijsten zich tot elkaar 

verhouden.  

 Duidelijkheid van definities en de correcte interpretatie en toepassing ervan kan 

vermijden dat er aan ‘overshooting’ wordt gedaan. 

 Een respondent wil duidelijkheid over de maatschappelijke relevantie voor 

bewaren bij documenten onder de voor de organisatie geldende richtlijn en in 

het verlengde daarvan over de vraag of dit van toepassing is. 

 

Afstemming  

Afstemming is volgens twee respondenten van belang. Voor één respondent gaat 

het dan om overleg met de makers van de generieke selectielijst. Volgens een 

andere respondent is dit “nodig om ervoor zorg [te] dragen dat de selectielijsten 

allemaal van hetzelfde principe uitgaan.” 

 

Periodieke archiefaudits 

Twee respondenten geven aan dat periodieke archiefaudits een maatregel zou 

kunnen zijn. 

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (20) of dat 

dit niet van toepassing is (7) of hebben deze vraag niet beantwoord (19). Zeven 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Transparantie 

Vier respondenten geven aan dat als gevolg van deze wijziging de transparantie 

toeneemt en “overheidsinformatie goed bewaard en toegankelijk [wordt] gemaakt 

voor de huidige en toekomstige generatie.” 

 

Daartegenover staat dat drie respondenten signaleren dat het voor burgers 

onduidelijk (want “de bewaartermijnen [zijn] gebaseerd zijn op de neerslag uit 

werkprocessen”) of zelfs minder transparant wordt: “Doordat er selectielijsten met 

verschillende uitgangspunten naast elkaar kunnen bestaan kan het voor burgers 

minder transparant zijn wanneer iets wordt vernietigd.” Onduidelijkheid over 

bewaartermijnen (hoe bepaal je deze?) en onjuiste bewaartermijnen leidt volgens 

een van deze respondenten tot risico’s op het gebied van bescherming van 

persoonsgegevens (dataminimalisatie, datalekken). 

 

Inconsistentie 

Twee respondenten geven in het verlengde hiervan de volgende analyse: “Door 

vormvrijheid van ordening (goede, geordende en toegankelijke staat zonder 

contextuele samenhang: ontstaanscontext) ontstaan inconsistenties in enerzijds de 

te selecteren content en anderzijds de differentiatie in waardering van dezelfde 
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content die daarvoor is vastgesteld (e-mail archivering versus de proces 

georiënteerde archivering)”.  

 

“Tevens is het de vraag hoe deze selectie doelstelling zich verhoudt tot artikel 17, 

sub b en c van het Archiefbesluit. Zie ook het Rapport Werkgroep Selectie van 

sleutelfunctionarissen van het Nationaal Archief Versie 1.1 Datum 21 juni 2018 

Status Definitief.  Impact van gedifferentieerde bewaarstrategieën m.b.t. dezelfde 

content (b.v. e-mail die betrekking heeft op de bestuurlijke besluitvorming in een 

bedrijfsproces van de organisatie) dat reconstructie van de totstandkoming en/of 

gevoerde beleid niet goed mogelijk is c.q. onvolledig is. Een van de belangrijke 

elementen van de duurzame toegankelijkheid is ‘interpreteerbaarheid’. De 

interpreteerbaarheid van gegevens krijgt vorm door de context waarbinnen de 

gegevens zijn ontvangen of gecreëerd. Daarnaast kan de informatie, zonder de 

relatie tussen ongestructureerde content (e-mail) en de ontstaanscontext van die 

content (het bedrijfsproces) onjuist of anders worden geïnterpreteerd. Dezelfde 

problematiek ontstaat overigens ook bij het archiveren van websites waarbij als 

algemene selectiedoelstelling alle gepubliceerde content als een product van 

publieksvoorlichting wordt gekenmerkt en daarmee, terwijl het gearchiveerde 

dossier (de totstandkoming van het gepubliceerde eindproduct) al kan zijn 

vernietigd. De verantwoordelijke organisatie hiermee loopt meer risico’s op het 

gebied van bedrijfsvoering, verantwoording en bewijslast.” 

 

Archivering over de ketens 

Vier respondenten vragen aandacht voor archivering over de ketens en de effecten 

van deze wijziging daarop en de afstemming die in de keten nodig is. In het 

verlengde daarvan geven drie respondenten aan dat afstemming de 

rijksarchiefbewaarplaatsen nodig is. 

 

Overig 

Twee respondenten vragen duidelijkheid en nadere uitwerking in de vorm van 

handvatten voor de risicoanalyse en de bijbehorende passende maatregelen en 

heldere procedures en richtlijnen voor het overbrengen van informatie. Een 

respondent merkt op dat er meer bewaard wordt dan voorheen, wat extra druk 

geeft op de beheerorganisatie. Een andere respondent verwacht “dat waarschijnlijk 

meerdere organisaties die vergelijkbare activiteiten ontplooien op kosten gejaagd 

worden voor dezelfde overbodige activiteiten.” Een andere respondent wijst ten 

slotte nog op een eventueel neveneffect, doordat er na een kabinetswissel een 

herindeling van departementen kan plaatsvinden.  

 

 

4.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Onderstaande antwoorden gelden voor wijziging II en III. 

 

Is helder wat er wordt verwacht? 

De verwachtingen zijn helder voor Doc-Direkt. 

 

Wat gaat er veranderen? 

De rol van Doc-Direkt verandert niet als gevolg van deze wijzigingen. Wel is de 

verwachting dat er vaker een beroep gedaan wordt op Doc-Direkt om selectielijsten 

op te stellen (ook door verkorting van de geldigheidsduur). 

 

Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Als er meer/vaker een beroep gedaan wordt op Doc-Direkt om selectielijsten op te 

stellen is extra capaciteit nodig. 

 

De selectielijsten zijn niet toegespitst op digitaal archief. Om uniformiteit te borgen 

is regie van NA nodig op dit punt.  
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Verder moeten processen en systemen worden aangepast, ook in verband met 

vernietiging. Dat is technisch nog niet mogelijk omdat er altijd nog back-ups 

beschikbaar blijven. Los van de technische kant zit hier ook een bestuurlijke kant 

aan (bijvoorbeeld de waarde die we moeten/mogen toekennen aan oude back-ups). 

Deze vraagstukken spelen nu ook al, maar doen zich eerder voor door verkorting 

van de overbrengingstermijn. 

 

Wat kost dit? 

De omvang van de extra capaciteit die nodig is als gevolg van het feit dat er 

waarschijnlijk vaker een beroep gedaan wordt op Doc-Direkt om selectielijsten op te 

stellen is niet in te schatten. 

 

 Justid 

Voor Justid is voor de eigen bedrijfsvoering helder wat het inhoudt en tevens is de 

organisatie ook in de huidige situatie voor de eigen bedrijfsvoering voldoende 

toegerust om hieraan invulling te geven.  

 

Bij wijziging II is het belangrijk om keten-breed helder te hebben welke informatie 

integraal behouden moet blijven. Dat is en blijft met de nieuwe wet lokaal 

ingestoken. Justid hanteert het standpunt dat ketenselectielijsten noodzakelijk zijn, 

want de lokale selectielijsten houden nog geen rekening met de lijsten van de 

anderen. De wet biedt geen haakje voor deze ketenselectielijsten. 
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5 Wijziging III: Vereenvoudiging procedure voor 

vaststelling selectielijst 

5.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

Deze wijziging heeft geen effect op de RHC’s. Onderstaande antwoorden gelden 

alleen voor NA.  

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Hoewel duidelijk is dat dit geen wijziging van fundamentele betekenis is, kan dit 

afhankelijk van nadere uitwerking in het Archiefbesluit nog impact hebben. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

Terinzagelegging en KB voorpublicatie verdwijnt. Dit is geen wijziging van grote 

betekenis voor NA. 

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Zie ook 4.1.3: De procedure en de manier waarop het instrument selectielijsten 

wordt ingezet verandert. Dat moet worden aangepast in de handreiking Belangen in 

Balans. 
 

 Wat kost dit? 

De kostenimpact van wijziging is afhankelijk van de uitwerking van het 

Archiefbesluit. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

Omdat de openbare voorbereidingsprocedure als een van de huidige checks en 

balances wordt geschrapt, kunnen burgers daar niet meer interveniëren. De functie 

van de externe deskundige wordt daardoor crucialer bij het waarborgen van het 

belang van de burger. Het NA adviseert om na te gaan of nog op een andere manier 

de belangen van burgers gewaarborgd kunnen worden. 

 

 

5.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

Voor de digitale uitvraag is deze wijziging in twee delen onderverdeeld: 

 Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten; 

 Wijziging III b Het overgangsrecht: als gevolg van het terugbrengen van de 

overbrengingstermijn gaat de nieuwe selectielijst eveneens gelden voor 10 jaar. 

Oude selectielijsten (d.w.z. reeds vastgesteld of in procedure voor de 

inwerkingtreding van de nieuwe wet) gaan vallen onder het overgangsrecht 

(optie voor geldigheid tot het verstrijken van hun 20-jaarstermijn). 

 

 Samenvatting  

 

Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten 

Voor bijna driekwart van de organisaties is helder of helemaal helder wat wordt 

bedoeld. Alleen enkele ministeries, onderdelen van ministeries en privaatrechtelijke 

zbo’s geven aan dat het niet of helemaal niet helder is. De overige respondenten 

zijn neutraal of weten het niet. 

 

Hoewel het voor de meeste organisaties duidelijk is, worden er bij de toelichting nog 

enkele opmerkingen gemaakt over ervaren onduidelijkheden, bijvoorbeeld over wat 

een kleine aanpassing is en wie daarover beslist. Enkele respondenten vragen zich 
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af of deze wijziging wel een vereenvoudiging betreft. Een respondent geeft aan dat 

het niet wenselijk is “dat alleen de Minister van OCW de selectielijst vaststelt, over 

een vakterrein waarvoor de vakminister bestuurlijk verantwoordelijk is.” De 

vakminister zou de selectielijst mede moeten vaststellen. 

 

Bijna een derde van de respondenten geeft aan dat er voor de eigen organisatie iets 

verandert als gevolg van de vereenvoudiging van de procedure vaststelling 

selectielijsten. De meeste respondenten geven aan dat er (vrijwel) niets gaat 

veranderen omdat de procedure eigenlijk niet verandert of omdat het (nog) niet van 

toepassing is voor de organisatie (dit onder verwijzing naar het 

(moeder)departement, omdat dit al geïmplementeerd is of al op deze manier wordt 

gewerkt of onder verwijzing naar het overgangsrecht omdat er net een selectielijst 

is of wordt vastgesteld). De rest van de organisaties weten het niet of hebben deze 

vraag niet beantwoord. Om meer zicht te krijgen op wat er gaat veranderen is 

vooral nadere uitwerking (van het Archiefbesluit en de Archiefregeling) nodig van 

wat een kleine aanpassing is en wie daarover beslist. 

 

Bij de respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, is vooral de capaciteit bij een meerderheid van organisaties 

(deels) afwezig. De overige zaken om invulling te kunnen geven aan deze wijziging 

zijn bij meer organisaties (deels) aanwezig dan (deels) afwezig.  

 

De helft van de respondenten die aangeven dat er iets gaat veranderen geeft aan 

dat de kosten/inspanningen toenemen als gevolg van deze wijziging (de rest geeft 

aan dat dit gelijk blijft, het afneemt of weet dit niet). Bijna alle organisaties geven 

aan gedeeltelijk een kwantificering van de meer/minder kosten/inspanningen te 

kunnen geven. Voor een volledig beeld lijkt vooral een nadere 

impactanalyse/onderzoek nodig. Er wordt slechts één expliciete kwantificering 

gegeven. 

 

Als gewenste effecten wordt door veel respondenten de (mogelijk) kortere, snellere, 

eenvoudigere procedure genoemd, waardoor het makkelijker wordt met 

vermindering van administratieve last (waarbij sommige respondenten expliciet 

wijzen op de mogelijkheid die voor kleine aanpassingen gaat gelden). Verder wijzen 

verschillende respondenten erop dat dit zal bijdragen aan de bewustwording en 

daarmee kwaliteit (actualiteit van de selectielijsten, standaardisering, tijdige 

overdracht, snellere vernietiging af te voeren dossiers/stukken).  

 

Aan de andere kant wordt aangegeven dat dit zal leiden tot meer werk en is meer 

tijd, geld en capaciteit nodig om hier invulling aan te geven. De discussie naar 

aanleiding van onduidelijkheid over wat een kleine aanpassing is, wordt ook als 

ongewenst effect gezien. Naast kennis, capaciteit en/of geld is meer duidelijkheid 

genoemd als maatregel om de ongewenste effecten te beheersen.  

 

Verschillende respondenten wijzen op (neven)effecten voor burgers en bedrijven. 

Voor burgers betekent “het schrappen van de terinzagelegging dat een burger zelf 

geen directe invloed meer kan uitoefenen vóór de vaststelling van de selectielijst, 

waardoor de selectielijst mogelijk minder goed zal aansluiten bij de behoefte van 

burgers aan te bewaren archief.” Ook onduidelijkheid voor burgers wordt genoemd 

omdat “resultaten uit dossiers die met elkaar te maken hebben op verschillende 

tijdstippen via NA beschikbaar kunnen komen. Dossiers die namelijk nog een 

vernietigingstermijn hebben van 20 jaar komen 10 jaar [later] beschikbaar in 

vergelijking met de dossiers die een vernietigingstermijn krijgen van 10 jaar maar 

binnen het proces een latere rol hebben gespeeld.” Andere respondenten wijzen er 

juist op dat er meer transparantie en duidelijkheid ontstaat: “Een duidelijkere 

selectielijst, omdat deze wordt gemaakt door het verantwoordelijke orgaan over zijn 

eigen archief.” 

 

Verder geven verschillende respondenten aan dat deze wijzigingen effect hebben op 

de (processen in de) ketens en dat er meer afstemming nodig zal zijn. 
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Wijziging III b Het overgangsrecht 

70% van de respondenten geeft aan dat helder of helemaal helder is wat met het 

overgangsrecht wordt bedoeld. Voor 12% is dit niet helder of helemaal niet helder. 

De overige 18% is neutraal of heeft deze vraag niet beantwoord. Toch blijkt uit de 

toelichting die respondenten geven dat er ook nog veel onduidelijk is (nadere 

uitwerking in Archiefbesluit en -regeling ontbreekt, wat onder overgangsrecht valt is 

niet duidelijk, relatie met uitzonderingsgronden ontbreekt, verdeling van 

verantwoordelijkheden is niet duidelijk). Voor sommige organisaties is het als 

zodanig wel duidelijk maar blijkt de vertaling naar de eigen organisatie (nog) 

moeilijk te maken. 

 

Bijna een kwart van de organisaties verwacht dat er voor de eigen organisatie iets 

verandert als gevolg van het overgangsrecht. De helft van de organisaties verwacht 

dat er niets gaat veranderen als gevolg van deze wijziging, vooral omdat al wordt 

gewerkt volgens de nieuwe werkwijze of omdat de selectielijst net is of wordt 

vastgesteld. Ook wordt door enkele organisaties aangegeven dat alleen de 

termijnen veranderen of dat het niet van toepassing is. Ruim een kwart weet niet of 

er iets gaat veranderen, met name omdat eerst meer helderheid nodig is over wat 

er specifiek voor hun situatie geldt, of heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. 

 

Bij de respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen valt op dat capaciteit bij veel respondenten (grotendeels) 

afwezig is of dat ze daar geen zicht op hebben. Slechts twee respondenten geven 

aan dat dit (grotendeels) aanwezig is. Voor de meeste andere zaken die nodig zijn 

om hier invulling aan te geven geldt dat die in sommige organisaties grotendeels 

aanwezig zijn en in sommige grotendeels of volledig afwezig. Vrijwel geen enkele 

voorziening is momenteel al volledig aanwezig bij de respondenten. 

 

Ruim de helft van de respondenten die aangeven dat er iets gaat veranderen, zien 

de kosten/inspanningen toenemen. Volgens een kwart blijft het gelijk en een kwart 

weet het niet. Om daar zicht op te krijgen en om dit te kunnen kwantificeren is 

vooral een nadere impactanalyse nodig. Twaalf respondenten geven aan dat ze een 

gedeeltelijke kwantificering kunnen geven. Deze wordt door geen van de 

respondenten concreet gemaakt. 

 

Actuelere selectielijsten en bewustwording wordt door verschillende respondenten 

als gewenst neveneffect genoemd. Lagere kosten voor opslag en beheer is ook een 

genoemd positief effect. Aan de andere kant wordt ook aangegeven dat juist meer 

middelen (geld, capaciteit) nodig zijn door toename van de beheerlast. Ook wordt 

het risico op onduidelijkheid van wat waaronder hoort genoemd. “Als er binnen het 

overgangsrecht meerdere selectielijsten van toepassing zijn, waarvan de looptijd 

niet helder is, kan er onduidelijkheid ontstaan.” Naast extra capaciteit en geld 

worden onder andere de volgende maatregelen genoemd: kennis, cultuuromslag bij 

beleidsdirecties zodat dit prioriteit krijgt, monitoren en tijdig inplannen van 

actualiseren.  

 

Als (neven)effect buiten de eigen organisatie wordt onder andere gewezen op 

toename van het werk bij NA. Wat de effecten voor burgers en bedrijven betreft 

geeft een respondent aan dat een en ander transparantie verhoogt. Twee 

respondenten geven aan dat er juist onduidelijkheid ontstaat over welk deel van de 

informatie wanneer beschikbaar komt. Een respondent waarschuwt ervoor dat 

burgers en belangenorganisaties zullen teruggrijpen naar eerder verworven rechten, 

als de overheid haar bewaartermijnen wil aanpassen. 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

 

Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten 

Hoewel het voor de meeste organisaties duidelijk is, worden er bij de toelichting nog 

enkele opmerkingen gemaakt over ervaren onduidelijkheden, bijvoorbeeld over wat 

een kleine aanpassing is en wie daarover beslist.  
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Voor bijna driekwart van de organisaties is helder (44) of helemaal helder (10) wat 

wordt bedoeld. Alleen enkele ministeries, onderdelen van ministeries en 

privaatrechtelijke zbo’s geven aan dat het niet (4) of helemaal niet helder (4) is. De 

overige respondenten zijn neutraal (9) of weten het niet (1). 

 

Vraag 1: In hoeverre is helder wat de wijziging ten aanzien van het vereenvoudigen van de 

procedure voor vaststelling van selectielijsten inhoudt voor uw organisatie?  
helemaal 

helder 
helder neutraal niet helder helemaal 

niet helder 
weet niet/ 

geen 
antwoord 

totaal respons 10 44 9 5 4 0/1 

ministerie   6 1 1 2  

onderdeel ministerie 3 11 1 2 1 0/1 

privaatrechtelijk zbo 1 6 2 2 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  4 2    

publiekrechtelijk zbo 3 11 3    

rechterlijke organisatie 2 6     

hoog college van staat  1      

 

Hoewel het voor de meeste organisaties duidelijk is, worden er bij de toelichting nog 

enkele opmerkingen gemaakt over ervaren onduidelijkheden. 

 Voor twee respondenten is onduidelijk wat een kleine aanpassing is en “wie 

beslist of iets een kleine aanpassing is en wie betrokken moeten worden. Beslist 

het overheidsorgaan zelf of de algemeen rijksarchivaris? Hoe voorkomen we 

discussie hierover?” 

 Voor twee respondenten is het onbekend hoe het gaat met de goedkeuring door 

de verantwoordelijke binnen het overheidsorgaan. Een privaatrechtelijk zbo 

vraagt zich af wie het verantwoordelijk overheidsorgaan is in hun geval. 

 Verder vraagt een respondent zich naar aanleiding van de was wordt lijst het 

volgende af ten aanzien van het Strategisch Informatie Overleg: “De rol van het 

SIO lijkt ongewijzigd. In de 'was-wordt'-lijst wordt aangegeven dat het voor de 

hand liggend is dat het SIO de plek van overeenstemming is. Wat voor ruimte 

biedt dit? Welke andere plekken van overeenstemming zouden er nog meer 

kunnen zijn anders dan het SIO?” 

 Twee respondenten verwijzen naar de analyse die ook bij wijziging II (vraag 5d) 

is gegeven ten aanzien van categorieën documenten. 

 

Twee respondenten vragen zich af of er met deze wijziging wel sprake is van een 

vereenvoudiging. “Bijvoorbeeld indien het NA met een nieuw sjabloon komt, moet 

het hele proces alsnog weer doorlopen. Dit is dan geen vereenvoudiging.” En: “het 

veelvuldig wijzigen van bewaartermijnen komt in strijd met het 

rechtszekerheidsbeginsel, en zal ertoe leiden dat het verantwoordelijk 

overheidsorgaan aan burgers het nieuwe bewaarbeleid moet uitleggen. Het overleg 

hierover verkort de procedure niet.”   

 

Een respondent geeft aan dat het niet wenselijk is “dat alleen de Minister van OCW 

de selectielijst vaststelt, over een vakterrein waarvoor de vakminister bestuurlijk 

verantwoordelijk is.” De vakminister zou de selectielijst mede moeten vaststellen. 

 

Twee respondenten geven aan dat nadere uitwerking in besluit en regeling nodig is 

om zicht te krijgen op deze wijziging. Twee respondenten hebben nog geen 

selectielijst en kunnen het daarom moeilijk inschatten. Volgens een respondent is 

dit niet van toepassing omdat alles wordt vernietigd na de bewaartermijn. Vier 

respondenten (waaronder twee onderdelen van een ministerie) geven aan dat er 

niets veranderd en verwijzen hiervoor naar het ministerie. Een respondent geeft aan 

dat de regionale organisaties wat betreft de specifieke kennis een beroep gedaan 

kan worden op een vraagbaak. 
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Wijziging III b Het overgangsrecht 

Hoewel ook het overgangsrecht door het merendeel van de respondenten helder is, 

blijkt ook hier in de toelichting waar nog onduidelijkheid in zit, bijvoorbeeld op welke 

archieven overgangsrecht van toepassing is en hoe de verantwoordelijkheden zijn 

verdeeld. 

 

70% van de respondenten geeft aan dat helder (35) of helemaal helder (16) is wat 

met het overgangsrecht wordt bedoeld. Voor 12% is dit niet helder (7) of helemaal 

niet helder (2). De overige 18% is neutraal (12) of heeft deze vraag niet 

beantwoord (1). 

 

Vraag 1: In hoeverre is helder wat het overgangsrecht voor uw organisatie inhoudt?  
helemaal 

helder 
helder neutraal niet 

helder 
helemaal 

niet 
helder 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

totaal respons 16 35 12 7 2 0/1 

ministerie   7 2 1   

onderdeel ministerie 4 8 2 3 1 0/1 

privaatrechtelijk zbo 2 4 3 2 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 2 2 2    

publiekrechtelijk zbo 5 9 3    

rechterlijke organisatie 2 5  1   

hoog college van staat  1      

 

In de toelichting bij deze vraag wordt helder waar de onduidelijkheid in zit. Zo geeft 

een organisatie aan dat zonder kennis van het Amvb (waaraan gerefereerd wordt in 

lid 4) hier nog weinig van te zeggen valt. Ook andere respondenten wijzen op 

onduidelijkheid.  

 

Een respondent geeft hier aan dat het fijn is dat de mogelijkheid bestaat via het 

overgangsrecht dat de huidige selectielijst geldig kan blijven voor de periode van 20 

jaar. Twee respondenten vinden het overgangsrecht nog niet helemaal duidelijk: 

“Blijft lastig om te bepalen of in alle gevallen duidelijk zal zijn, onder welk recht 

bepaalde archieven vallen. Het is niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld met 

optie voor geldigheid tot het verstrijken van hun 20-jaarstermijn en welke 

procedure hieraan vasthangt”. En “overgangsrecht voor wat betreft de geldigheid 

van de selectielijst is helemaal helder. Vraag hierbij is wel of op selectielijsten die 

onder het overgangsrecht vallen het bedoelde onder 3a (vereenvoudiging 

vaststelling selectielijsten) mogelijk is voor wat betreft het nieuwe element van 

versiebeheer?” 

 

Een respondent merkt op dat “de relatie tussen de lijsten en de nieuwe 

uitzonderingsgronden ontbreekt. Die relatie is noodzakelijk bij het opstellen van de 

lijsten als bij de overbrenging. O.i geen relatie tussen een lijst met bewaartermijnen 

en de overbrengingstermijn.” 

 

Een respondent geeft aan dat het niet duidelijk is hoe de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de vakminister terugkomt in het besluit tot vaststelling 

van de selectielijst, indien alleen de Minister van OCW de selectielijst vaststelt. Ook 

is niet duidelijk hoe de privacy-officers in de procedure zijn betrokken. 

 

Een andere respondent wijst erop dat “het begrip ‘verantwoordelijk 

overheidsorgaan’ niet is gedefinieerd in artikel 1 van het wetsontwerp. Wanneer er 

geen duidelijkheid is over het begrip bestaat het risico dat de verkeerde 

overheidsorganisatie beslissingen neemt over de informatie. Bijvoorbeeld als een 

overheidsorgaan ook taken in mandaat van een of meerdere andere 

overheidsorganen uitvoert.” Voor drie respondenten is niet duidelijk hoe dit geregeld 

moet worden, bijvoorbeeld voor zbo’s zonder rechtspersoonlijkheid die nu onder de 

huidige selectielijst van een ministerie vallen en onderdelen van ministeries. Drie 
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organisaties (twee onderdelen van ministeries en één organisatie van de rechterlijke 

macht) wijzen voor antwoorden naar andere organisaties.  

 

Twee respondenten geven aan dat de wet wel helder is maar de vertaalslag naar de 

organisatie en een inschatting van de impact van de wijziging lastig te maken. Een 

respondent geeft aan zich hierin nog nader te moeten verdiepen. 

 

Drie respondenten geven aan dat dit voor hun (nog) niet van toepassing is omdat 

het gehele dossier na 15 jaar wordt vernietigd of omdat er net een nieuwe lijst is of 

wordt vastgesteld. 

 

 Gaat er wat veranderen?  

 

Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten 

Bijna een derde van de respondenten (23) geeft aan dat er voor de eigen 

organisatie iets verandert als gevolg van de vereenvoudiging van de procedure 

vaststelling selectielijsten. De meeste respondenten (32) geven aan dat er niets 

gaat veranderen. Zes organisaties doen dat onder verwijzing naar het 

(moeder)departement. Vijf organisaties geven aan dat dit al geïmplementeerd is of 

al op deze manier wordt gewerkt. Zes zbo’s geven aan dat er de komende jaren niks 

verandert en verwijzen naar het overgangsrecht omdat er net een selectielijst is of 

wordt vastgesteld. Een onderdeel van een ministerie geeft aan “dat het hiermee 

alleen maar makkelijker wordt.”  

 

Zeven organisaties geven in de toelichting aan dat er nauwelijks iets verandert voor 

hun organisatie. De drie ministeries die deze vraag beantwoorden wijzen er op dat 

er niet veel verandert en plaatsen daarbij de volgende kanttekeningen: 

 “Het effect van de andere opzet van de ‘openbare voorbereidingsprocedure’ is 

betrekkelijk. Het meeste werk zit in het traject daaraan voorafgaand.” 

 “De voorliggende vereenvoudiging leidt niet tot fundamentele aanpassingen die 

de vaststelling van de selectielijst bespoedigen. De terinzagelegging vervalt, 

maar dat is voor de zorgdrager geen administratieve last. Scheelt wat tijd, maar 

in een langlopend proces is dat verwaarloosbaar. De flexibilisering van termijnen 

levert te weinig winst op om echt tot rendabele besparingen te leiden.” 

 “Het is winst dat bij kleine wijzigingen niet de hele vaststellingsprocedure 

doorlopen hoeft te worden. Jammer dat de lijst maar voor 10 jaar geldt (heeft te 

maken met de overbrengingstermijn). Voorheen was dit 20 jaar.”  

 

Een onderdeel van een ministerie geeft aan dat wijzigen van bewaartermijnen, 

vanuit eerder vastgestelde bewaartermijnen, niet zomaar kan en dat de 

vereenvoudigde procedure in de praktijk niet veel winst zal opleveren. 

 

Twee respondenten hebben op deze vraag geen antwoord gegeven. 16 organisaties 

geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. Daarvoor is meer 

duidelijkheid nodig aldus verschillende respondenten. Zo geven twee respondenten 

aan dat het Archiefbesluit en de Archiefregeling nodig zijn. Een respondent zou liefst 

al eerder zicht willen op hoe het versiebeheer voor kleine wijzigingen vorm moet 

gaan krijgen. “Wat zijn ‘kleine wijzigingen’? Hoe wordt een nieuwe versie kenbaar 

gemaakt als hier geen vaststellingsprocedure voor nodig is?” Eén respondent vraagt 

duidelijkheid over wat de nieuwe procedure gaat betekenen voor de huidige 

selectielijst.  

 

Eén respondent geeft aan dat nader onderzoek nodig is om hier zicht op te krijgen. 

Drie organisaties van de rechtelijke macht geven hier aan dat “de vaststelling van 

selectielijsten (…) landelijk door een projectteam [wordt] gedaan.” 

 

Eén respondent wijst hier op problemen in de praktische uitvoerbaarheid als “de 

vormvrijheid (de categorieën) ongedefinieerd groter wordt zoals voorgesteld in de 

MvT” en dat (de beheer- en beheersbaarheid van) het digitale archief daarmee niet 

beter zal worden. 
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Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van het vereenvoudigen van de 
procedure voor vaststelling van selectielijsten?  

ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 23 32 16 2 

ministerie  2 3 4 1 

onderdeel ministerie 6 10 2 1 

privaatrechtelijk zbo 2 8 2  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 4 1 1  

publiekrechtelijk zbo 7 8 2  

rechterlijke organisatie 1 2 5  

hoog college van staat  1    

 

Wijziging III b Het overgangsrecht 

Bijna een kwart (17) van de organisaties verwacht dat er voor de eigen organisatie 

iets verandert als gevolg van het overgangsrecht. De helft (36) van de organisaties 

verwacht dat er niets gaat veranderen als gevolg van deze wijziging. Daarbij worden 

de volgende toelichtingen gegeven:  

 Er wordt al volgens deze werkwijze gewerkt met sneller actualiseren (8) 

 De huidige selectielijst is of wordt net vastgesteld (9) 

 Twee andere organisaties wijzen op de overgangsregeling 

 Alleen de termijn wijzigt (6) 

 Een organisatie geef aan dat “in de huidige situatie de selectielijst al vastgesteld 

wordt door de minister van OCW.” 

 Eén organisatie geeft aan dat het alleen maar makkelijker wordt gemaakt 

 Eén organisatie geeft aan dat je altijd de procedure moet volgen 

 Eén organisatie geeft aan dat het landelijk wordt gefaciliteerd en dat regionaal 

de kennis aanwezig is. 

 Eén organisatie geeft aan dat dit niet relevant is “omdat er van onze activiteiten 

heel weinig onder deze wet- en regelgeving valt.” 

 

Drie respondenten hebben op deze vraag geen antwoord gegeven. 17 organisaties 

geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. Daarvoor is meer 

duidelijkheid nodig aldus verschillende respondenten (3). Twee van deze 

respondenten expliciteren dat: 

 helderheid nodig is over de positie van de zbo's zonder rechtspersoonlijkheid in 

huidige selectielijst van het departement. 

 zij wil weten wat er op de selectielijst moet staan gezien het feit dat de voor 

deze privaatrechtelijke zbo geldende richtlijn de bewaartermijn voorschrijft 

 

Twee respondenten geven aan bezig te zijn met actualiseren en in dat proces zicht 

krijgen op de impact (of de huidige selectielijst geactualiseerd kan worden of dat 

een nieuwe lijst moet worden gemaakt) en wanneer en in hoeverre de nieuwe 

selectielijst onder het overgangsrecht valt. Twee respondenten hebben meer kennis 

nodig, twee hebben nader onderzoek nodig (bijvoorbeeld nakijken duur geldigheid 

huidige selectielijst) en één privaatrechtelijk zbo heeft overleg nodig met collega-

organisaties. 

 

Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van het overgangsrecht?  
ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 17 36 17 3 

ministerie  1 5 4  

onderdeel ministerie 6 7 4 2 

privaatrechtelijk zbo 1 6 5  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  6   

publiekrechtelijk zbo 7 7 2 1 

rechterlijke organisatie 2 4 2  

hoog college van staat   1   
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 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

 

Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten 

Bij de (23) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen is vooral de capaciteit bij een meerderheid van 

organisaties (deels) afwezig. De overige zaken om invulling te kunnen geven aan 

deze wijziging zijn bij meer organisaties (deels) aanwezig dan (deels) afwezig. 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 

aan het vereenvoudigen van de procedure voor vaststelling van selectielijsten?   
volledig 

aanwezig 
grotendeels 

aanwezig 
neutraal grotendeels 

afwezig 
volledig 
afwezig 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden 4 9 4 3 2 0/1 

Processen en procedures 2 7 9 3 1 0/1 

Administratieve handelingen 3 6 9 2 1 1/1 

Logistiek 3 5 7 1 2 4/1 

ICT systemen 3 6 7 1 3 2/1 

Capaciteit 1 2 10 3 4 2/1 

 

Bij deze antwoorden worden de volgende toelichtingen gegeven: 

 Moet nader bekeken worden, maar raakt m.n. processen en administratie 

 Op dit moment wordt de selectielijst vastgesteld. Kennis hierover is daarom 

momenteel niet beschikbaar.  

 De selectielijst is onlangs in 2019 vastgesteld. Vandaar dat bovenstaande 

punten allen aanwezig zijn. 

 Geen DMS en expertise intern. Ontbreken van rol 'archivaris'. 

 

Wijziging III b Het overgangsrecht 

Bij de (17) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen valt op dat capaciteit bij veel respondenten 

(grotendeels) afwezig is of dat ze daar geen zicht op hebben. Slechts twee 

respondenten geven aan dat dit (grotendeels) aanwezig is. Voor de meeste andere 

zaken die nodig zijn om hier invulling aan te geven geldt dat die in sommige 

organisaties grotendeels aanwezig zijn en in sommige grotendeels of volledig 

afwezig. Vrijwel niks is volledig aanwezig bij de respondenten. 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan deze wijziging?   

volledig 
aanwezig 

grotendeels 
aanwezig 

neutraal grotendeels 
afwezig 

volledig 
afwezig 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden 1 9 2 3 1 0/1 

Processen en procedures  7 3 5 1 0/1 

Administratieve handelingen  7 4 4 1 0/1 

Logistiek  3 6 3 3 1/1 

ICT systemen  6 3 3 2 2/1 

Capaciteit  2 2 4 3 5/1 

 

Bij deze antwoorden worden de volgende toelichtingen gegeven: 
 Op dit moment is de impact nog niet bepaald, om die reden is er nog geen 

specifieke impact bekend voor deze onderwerpen. Zo moeten bijvoorbeeld 

kennis en vaardigheden nog vergaard gaan worden. 

 Voor de Minister is het lastig als hij wordt aangesproken op 

archiefaangelegenheden van het ministerie, als alleen de Minister van OCW de 

selectielijst heeft vastgesteld. Het vervroegen van de overbrengingstermijnen 

impliceert bovendien dat er uitstel voor de overbrenging moet worden 

aangevraagd voor het betreffende onderdeel van het ministerie omdat de 

dossiers nog regelmatig kunnen worden opgevraagd door de dienst in verband 

met haar taakuitoefening.  
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 Deze antwoorden gelden voor digitale archivering. Niet voor de fysieke 

archivering. Deze expertise/afhandeling is uitbesteed. 

 Wat kost dit? 

 

Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten 

Bij de (23) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen, geeft de helft (12) van de respondenten aan dat de 

kosten/inspanningen toenemen. Volgens twee organisaties nemen de kosten af.  

 

Zes organisaties schatten in dat de kosten gelijk blijven. Drie respondenten geven 

aan het niet te weten. Voor één is raadpleging van collega’s nodig, voor een ander 

een nadere uitleg van wat een kleine aanpassing inhoudt. 

 

Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?   

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet 

totaal respons 12 6 2 3 

ministerie   1  1 

onderdeel ministerie 4  1 1 

privaatrechtelijk zbo 2    

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

1 3   

publiekrechtelijk zbo 4 1 1 1 

rechterlijke organisatie  1   

hoog college van staat  1    

 

Bijna alle (21) organisaties geven aan gedeeltelijk een kwantificering van de 

meer/minder kosten/inspanningen te kunnen geven. Om volledig zicht te krijgen op 

de kwantificering is volgens (8) respondenten vooral een nadere 

impactanalyse/onderzoek nodig, bijvoorbeeld van de huidige situatie en/of de 

benodigde werkzaamheden en aanpassingen (in systemen). Een respondent geeft 

aan dat zicht nodig is op toekomstige wijzigingen in de selectielijst. Een respondent 

vraagt om helderheid over wat kleine aanpassing inhoudt. Een andere respondent 

vraagt “flexibiliteit van overbrenging en/of het Nationaal Archief klaar is voor de 

overbrenging van digitale dossiers die niet openbaar zijn.” Een respondent geeft hier 

aan dat het binnen de bestaande kaders kan. 

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  

gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 21   2 

ministerie  2    

onderdeel ministerie 5   1 

privaatrechtelijk zbo 2    

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

4    

publiekrechtelijk zbo 6   1 

rechterlijke organisatie 1    

hoog college van staat  1    
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Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 

onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Er worden geen (gedeeltelijke) kwantificeringen gegeven met uitzondering van de in 

de toelichting gegeven opmerking dat het wijzigen van de selectielijst, de 

procedure, ter inzage leggen veel tijd en geld gaat kosten: “Als we dit zelf doen dan 

komt dit boven op reguliere werkzaamheden. Bij bezwaar en beroep heb je te 

maken met wettelijke termijnen. Als we dit uitbesteden dan zit je al snel aan 

10.000-20.000 euro.” Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de kosten 

van deze wijziging, behalve dat respondenten deze niet (kunnen) geven. 

 

Wijziging III b Het overgangsrecht 

Bij de (17) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen, geeft ruim de helft (9) van de respondenten aan dat 

de kosten/inspanningen toenemen.  

 

Vier organisaties schatten in dat de kosten gelijk blijven. Een respondent heeft deze 

vraag niet beantwoord. Drie respondenten geven aan het niet te weten. Twee 

respondenten geven aan dat een nadere inventarisatie/impactanalyse moet 

plaatsvinden. Een respondent geeft aan dat er uitstel van overbrenging moet 

worden aangevraagd en dat vraagt om een onderbouwing. 

 

Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?   

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 9 4  3/1 

ministerie     0/1 

onderdeel ministerie 4   2/0 

privaatrechtelijk zbo  1   

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 4 2  1/0 

rechterlijke organisatie 1 1   

hoog college van staat      

 

Bijna driekwart van de respondenten (12) geven aan gedeeltelijk een kwantificering 

van de meer/minder kosten/inspanningen te kunnen geven. Om volledig zicht te 

krijgen op de kwantificering is volgens (7) respondenten nadere analyse nodig (van 

bijvoorbeeld activiteiten en consequenties). Een van deze respondenten wijst erop 

dat dit in kaart gebracht moet worden met het bedrijf dat de fysieke archivering 

regelt. Een respondent geeft aan geen kwantificering te kunnen geven omdat de 

intake met het NA in Q4 2020 helderheid moet geven over de mate waarin de 

huidige selectielijst (die vijf jaar oud is) opnieuw ontworpen dient te worden of dat 

alleen een actualisatie mogelijk is. Vier respondenten geven geen antwoord op deze 

vraag. 
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Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  

gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 12  1 4 

ministerie     1 

onderdeel ministerie 3  1 2 

privaatrechtelijk zbo 1    

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 6   1 

rechterlijke organisatie 2    

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 

onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Er worden geen (gedeeltelijke) kwantificeringen gegeven. Er kunnen geen 

uitspraken worden gedaan over de kosten van deze wijziging, behalve dat 

respondenten deze niet (kunnen) geven. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Wijziging III a De vereenvoudiging van de procedure vaststelling selectielijsten 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 
vereenvoudiging van de procedure voor vaststelling selectielijsten? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (17) of dat 

dit niet van toepassing is (4) of hebben deze vraag niet beantwoord (13). Vier 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Sneller en makkelijker 

Een (mogelijk) kortere, snellere en eenvoudigere procedure zien 24 respondenten 

als verwacht effect, waardoor het proces makkelijker wordt en met vermindering 

van administratieve lasten kan worden uitgevoerd. Sommigen (4) noemen daarbij 

specifiek de mogelijkheid die voor kleine aanpassingen gaat gelden. Zes 

respondenten wijzen erop dat dit zal bijdragen aan het beter borgen van de 

actualiteit van de selectielijsten. 

 

Bewustwording 

Twee respondenten verwachten een toename van de bewustwording: “Structurele 

aandacht voor de kwaliteit en actualiteit voor de selectielijst, deze moet immers 

vaker vastgesteld worden, en versiebeheer krijgt structurele aandacht.” 

 

Overig 

Verder worden de volgende zaken genoemd: meer standaardisering, tijdige 

overdracht, snellere vernietiging van af te voeren dossiers/stukken. Een respondent 

wijst op de nieuwe rol voor de externe deskundige. 
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Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 
vereenvoudiging van de procedure voor vaststelling selectielijsten? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (27) of dat 

dit niet van toepassing is (6) of hebben deze vraag niet beantwoord (15). Zeven 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Meer tijd, geld en capaciteit nodig 

Dat meer werk en meer tijd, geld en capaciteit nodig is noemen vijf respondenten. 

Concreet wordt daarbij de toename van beheerlast aangedragen en de 'belasting' 

van de beleidsdirecties die erbij betrokken moeten worden. Een respondent wijst op 

“veel werk zonder maatschappelijk nut of noodzaak.” 

 

Onduidelijkheid en afname draagvlak 

Drie respondenten zien discussie of onduidelijkheid ontstaan over of iets een kleine 

aanpassing is. Twee respondenten wijzen op de eenzijdige vaststelling door OCW: 

een daarvan wijst op onduidelijkheid over de vorm van blijk/bewijs van 

overeenstemming tussen archiefvormer en Minister OCW en de andere op mogelijk 

minder draagvlak als gevolg hiervan. Een respondent ziet het risico ontstaan dat 

archiefblokken onterecht worden (uit)gesplitst. Een respondent beschrijft de 

volgende ongewenste situatie: “Dossiers binnen één en hetzelfde proces kunnen 

verschillend in tijd beschikbaar komen. Dossiers met 20 jaar termijn komen later 

beschikbaar dan dossiers met een 10 jaar termijn (vanwege de nieuwe wet) maar 

zijn chronologisch gezien later gevormd.” 

 

Overig 

Eén respondent geeft aan dat “de indruk wordt gewekt dat bewaartermijnen snel te 

wijzigen zijn, bijvoorbeeld in het licht van de AVG. Echter, in de praktijk zal dit niet 

mogelijk zijn gelet op het rechtszekerheidsbeginsel en afspraken die in een vorige 

kabinetsperiode gemaakt zijn.” 

 

Een andere respondent geeft in het kader van de AVG de volgende analyse: 

“Wanneer een bewaartermijn niet, zonder de formele vaststellingsprocedure te 

doorlopen, naar beneden bijgesteld kan worden vanwege privacyoverwegingen dan 

staat dat compliancy aan de AVG in de weg.” En men is van mening dat behoefte is 

aan een korte procedure voor het verkorten van bewaartermijnen. “In de praktijk 

zal, door de AVG, vaak de noodzaak blijken om bepaalde categorieën 

(persoons)gegevens juist korter te bewaren. Volgens het huidige wetsontwerp zal 

dan echter opnieuw een vaststellingprocedure doorlopen moeten worden, hetgeen 

compliancy aan de AVG in de weg staat.” 

 

Verder geeft één respondent aan dat ze op dit moment werken aan een generieke 

concern brede selectielijst. De Archiefwet kan problemen opleveren voor dit proces. 

Hoe dit uitwerkt is nog niet bekend. 

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (14) of dat 

dit niet van toepassing is (17) of hebben deze vraag niet beantwoord (19). Acht 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Duidelijkheid 

Vanuit negen respondenten wordt meer duidelijkheid verwacht. Daarbij worden de 

volgende zaken genoemd: 

 De selectielijst zal goed moeten worden toegelicht aan de 

privacyfunctionarissen, indien het gaat om werkprocessen die gearchiveerd 

moeten blijven in het algemeen belang.  
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 In wet/MvT of in Archiefbesluit en -regeling explicieter omschrijven wat onder 

een kleine aanpassing wordt verstaan en hoe de vaststellings- of 

aanpassingsprocedure eruitziet (2). 

 Eenduidigheid in de wijze waarop structurering van de informatiehuishouding 

vorm moet worden gegeven (2).  

 Voor de uitvoeringspraktijk zou het helpen als met NA de afspraak gemaakt kan 

worden dat we voor de huidige selectielijst niet het nieuwe sjabloon hoeven te 

gaan gebruiken. Scheelt administratief werk, want inhoudelijk zal er niks 

veranderen.  

 De Archiefwet zou bijstelling van bewaartermijnen (op grond van andere 

wetgeving) mogelijk moeten maken, zonder de formele vaststellingsprocedure 

te doorlopen.  

 

Voor twee organisaties is duidelijkheid nodig over of dit voor hen van toepassing is 

(ic. of ze meeliften met lijst van andere organisatie, hoe dit zit voor een zbo en of er 

sprake is van noodzakelijk te bewaren documenten). 

Kennis, capaciteit, geld 

Ook kennis, capaciteit en/of geld wordt door verschillende respondenten als 

maatregel genoemd (4). 

 

Overig  

Verder dragen verschillende organisaties nog de volgende afzonderlijke punten aan: 

 Door aansluiten bij departement (concern) ook afhankelijk van departement 

(concern). Hiervoor is het behouden van de goede relatie belangrijk.  

 Periodieke audits en meer aandacht voor de uitvoering van de 

archiefbeheersregels (cultuuromslag bij betrokken beleidsdirecties) (2). 

 Goed overzicht en inzicht houden bij de vorming van de archieven. 

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (22) of dat 

dit niet van toepassing is (6) of hebben deze vraag niet beantwoord (22). Zeven 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Effecten voor burgers en bedrijven 

Verschillende respondenten wijzen op effecten voor burgers en bedrijven: 

 Twee respondenten zien een mogelijk negatief effect voor burgers. Voor burgers 

betekent “het schrappen van de terinzagelegging dat een burger zelf geen 

directe invloed meer kan uitoefenen vóór de vaststelling van de selectielijst, 

waardoor de selectielijst mogelijk minder goed zal aansluiten bij de behoefte 

van burgers aan te bewaren archief.” “Men kan alleen nog bezwaar tegen het 

besluit aantekenen”, vult de andere respondent aan. “Daarmee wordt de 

drempel voor burgers hoger.” Overigens wordt door dezelfde respondent 

aangegeven dat tot nu toe bijna nooit gebruik is gemaakt van de mogelijkheid 

om een zienswijze in te dienen.   

 Een respondent geeft aan dat “de selectielijst goed zal moeten worden 

toegelicht aan de burgers.” Een andere respondent licht toe: “Het publiek 

(burgers, onderzoekers, journalisten etc.) heeft niet altijd een actueel beeld van 

de bewaartermijnen van informatie bij de overheid. Men zou er op basis van de 

vastgestelde en gepubliceerde selectielijst, onterecht van uit kunnen gaan dat 

informatie niet meer voor handen is, terwijl in een nieuwere, intern 

vastgestelde, versie van de selectielijst de bewaartermijn verlengd is”. 

 Een respondent wijst op het risico van meer openbaarheidsbeperkingen. 

 Aan de andere kant wordt door twee respondenten aangegeven dat er juist 

meer transparantie en duidelijkheid ontstaat: ”Een duidelijkere selectielijst, 

omdat deze wordt gemaakt door het verantwoordelijke orgaan over zijn eigen 

archief.” 
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Onduidelijkheid over ‘kleine wijziging’ 

Twee respondenten wijzen op onduidelijkheid rond ‘kleine wijzigingen’. Eén 

respondent geeft aan dat over het begrip wat 'kleine wijzigingen' zijn discussie gaat 

ontstaan. Een andere respondent geeft aan dat bijstelling van bewaartermijnen (op 

grond van andere wetgeving) mogelijk zou moeten zijn, zonder de formele 

vaststellingsprocedure te doorlopen. Hoewel de respondent voorstander is van het 

toestaan van kleine wijzigingen in de sectielijst sluipt er daarmee ook een mate van 

subjectiviteit in het selectie- en waarderingsproces. 

 

Impact op de ketens 

Drie respondenten voorzien impact op de (processen in de) ketens en dat er meer 

afstemming nodig zal zijn. 

 

Overig  

Eén respondent geeft aan dat deze wijziging een positief effect heeft voor 

opdrachtgevers: “wanneer de vaststellingprocedure makkelijker wordt, kan er vaker 

een wijziging opgenomen worden in de selectielijst. Voor opdrachtgevers is dit erg 

fijn.”  

 

Ten slotte geeft een respondent aan dat of er daadwerkelijk sprake is van een echte 

vereenvoudiging van de vaststelling en met name het verkorten van de doorlooptijd 

in de vaststellingsprocedure vooral afhankelijk is van de doorlooptijd en capaciteit 

van het Nationaal Archief. 

 

Wijziging III b Het overgangsrecht 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten van deze wijziging binnen uw 
organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (20) of dat 

dit niet van toepassing is (9) of hebben deze vraag niet beantwoord (18). Acht 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Actuelere selectielijsten 

Vier respondenten geven als gewenst effect aan dat de selectielijst actueler is. Naast 

een stok achter de deur (en dus tijdige overdracht) dat door twee respondenten 

wordt gesignaleerd wordt door twee respondenten ook verbetering van de 

bewustwording genoemd. 

 

Minder beheer en minder (opslag)kosten 

Eerder overbrengen leidt tot lagere kosten (voor opslag) zo geven drie 

respondenten aan. Ook leidt het tot minder lang documenten in beheer (1) en kan 

het eerder overbrengen voor sommige kwetsbare elektronische informatie een 

voordeel zijn (1). 

 

Overig 

Eén respondent geeft aan dat het gewenste effect is dat het overgangsrecht niet tot 

extra werkzaamheden leidt. 

 

Een andere respondent geeft als gewenst effect aan dat het in de toekomst gebruik 

zou kunnen maken van de mogelijkheid van het aanbrengen van kleine wijzigingen 

in de selectielijst (langer bewaren), zonder dat de vaststellingsprocedure ervan 

opnieuw hoeft te worden doorlopen (versiebeheer).  

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten van deze wijziging binnen uw 
organisatie?  
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (18) of dat 

dit niet van toepassing is (8) of hebben deze vraag niet beantwoord (20). Vijf 
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respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Meer middelen en toename beheerlast 

Meer middelen (geld, capaciteit) zijn nodig, aldus zeven respondenten. Bijvoorbeeld 

voor beheerkosten, ICT kosten, logistieke uitdagingen, als gevolg van het vaker 

aanpassen en sneller overdragen. Nog vier respondenten wijzen (los van expliciet op 

meer middelen te wijzen) op toename van handelingen, beheerlast en bureaucratie. 

 

Onduidelijkheid  

Twee respondenten dragen aan dat er onduidelijkheid kan ontstaan van wat 

waaronder hoort. “Dit vraagt om meer communicatie van de bestuurders richting de 

burgers, omdat de aanpassing strijdig is met het rechtszekerheidsbeginsel. Als er 

binnen het overgangsrecht meerdere selectielijsten van toepassing zijn, waarvan de 

looptijd niet helder is, kan er onduidelijkheid ontstaan.” 

 

Overig  

Uitstellen van actualisering wordt als ongewenst effect gezien door twee 

respondenten. Twee andere respondenten geven aan als ongewenst effect te zien 

dat sneller een nieuwe selectielijst moet opgesteld worden. 

 

Verder worden de volgende zaken genoemd: 

 Je krijgt nu eerst een grote achterstand met overdragen. 

 Het proces van aanpassingen van de selectielijst doen we samen met het 

departement. We zijn daar afhankelijk van.  

 Het kan zijn dat je gevoelige informatie of informatie waar nog veel gebruik van 

wordt gemaakt niet al na 10 jaar wil overbrengen 

 Tot ongewenste effecten behoren de mate waarin wijzigingen (door actualisatie 

of Amvb) doorwerken in andere beheersinstrumenten van de organisatie, 

bijvoorbeeld het Documentair Structuurplan en het kwaliteitssysteem. 

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 
binnen uw organisatie te beheersen? 
 
Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (21) of dat 

dit niet van toepassing is (7) of hebben deze vraag niet beantwoord (21). Acht 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Extra middelen, aandacht en kennis 

Er is extra capaciteit/geld nodig volgens zes respondenten. Bijvoorbeeld voor 

administratief werk, maar ook om deugdelijk eigen beleid hieromtrent te 

ontwikkelen en voor extra opdracht bij bedrijf dat fysieke opslag voor ons doet. 

 

Wat betreft betrokkenheid van de beleidsdirecties zal er een cultuuromslag moeten 

plaatsvinden waardoor dergelijke zaken ook prioriteit krijgen, aldus een respondent. 

Een andere respondent wijst vervolgens nog op bewustwording. 

 

Kennis wordt door drie organisaties genoemd (twee respondenten wijzen daarbij 

ook op kennis die van elders moet komen – bijvoorbeeld centraal of landelijke 

vraagbaak waar beroep op moet worden gedaan). 

 

Monitoren en plannen 

Vijf respondenten wijzen op het monitoren/tijdig inplannen van actualiseren. Eén 

van de respondenten wijst in dat kader op goede afstemming met het departement. 

 

Overig 

Verder worden de volgende maatregelen genoemd: 

 Beperkingen stellen aan de openbaarheid bij overbrenging of overbreng termijn 

opschorten. 
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 “Heldere procedure, inclusief een stappenplan en indicatie van doorlooptijd in 

tijd. (Pro)Actieve ondersteuning vanuit Nationaal Archief.” 

 Oude selectielijsten zullen per direct moeten worden ingetrokken, op het 

moment dat de nieuwe selectielijst van kracht is.  

 Besluiten dat ruwe onderzoeksmateriaal niet mee gaat in het dossier, maar dit 

vergt beleidsuitspraak van inhoudelijk deskundigen. 

 Periodieke audits. 
 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (24) of dat 

dit niet van toepassing is (6) of hebben deze vraag niet beantwoord (24). Negen 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Meer werk en meer afstemming 

Twee respondenten wijzen op het feit dat de hoeveelheid werk voor de externe 

bewerkingspartij en NA toeneemt. Vaker schakelen met het NA (positief bedoeld) 

wordt door één respondent genoemd. Een andere respondent wijst op “structureel 

periodiek overleg tussen regionale informatiespecialisten en de regionale 

rijksarchieven. Grotere mate van landelijke sturing op het terrein van de digitale en 

papieren informatievoorziening.” 

 

Eén respondent noemt de afstemming die nodig is met de andere collega 

privaatrechtelijke zbo’s op het niveau van vaststelling wat tot het dossier behoort.  

 

Transparantie en duidelijkheid? 

Eén respondent geeft aan dat een en ander transparantie verhoogt. Twee 

respondenten dragen aan dat er juist onduidelijkheid ontstaat over welk deel van de 

informatie wanneer beschikbaar komt. Een respondent waarschuwt ervoor dat 

burgers en belangenorganisaties zullen teruggrijpen naar eerder verworven rechten, 

als de overheid haar bewaartermijnen wil aanpassen. 

 

 

5.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Zie wijziging II. 

 

 Justid 

Voor Justid voor de eigen bedrijfsvoering helder wat het inhoudt en tevens is de 

organisatie ook in de huidige situatie voor de eigen bedrijfsvoering voldoende 

toegerust om hieraan invulling te geven.  

 

Justid heeft ten aanzien van deze wijziging een beperkte rol, daar de selectielijsten 

door het departement wordt opgesteld.  
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6 Wijziging IV: Het terugbrengen van de 

overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar 

6.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

De taak voor NA en RHC’s is helder en wijzigt niet. 

 

Wel wordt aangegeven dat er nog wat onduidelijkheden zijn rond de praktische 

uitwerking. Zo is nog niet duidelijk of (ontheffing van) de overbrengingsverplichting 

geldt voor afzonderlijke documenten of archiefblokken. Verder voorziet de wet niet 

in een ‘terugwerkende kracht’, terwijl zorgdragers hier wel gebruik van willen 

maken. Het is niet duidelijk hoe daarmee moet worden gegaan. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

Deze wijziging betekent voor een verdubbeling van het volume van overbrenging in 

periode 2031-2040. Wat dat voor de RHC’s betekent hangt af van de artikelen die 

gaan over het overdragen van taken en verantwoordelijkheden aan RHC’s, die nog 

geschreven moeten worden. Daaruit zal ook blijken hoe om te gaan met nog te 

vormen papieren archief. 

 

De inhoud en kwaliteit van het archiefmaterieel gaat veranderen. Het wordt jonger 

en complexer. Het NA signaleert een spanning: eerder beschikbaar voor klanten, 

maar ook meer beperkte openbaarmaking. Een kortere overbrengingstermijn leidt 

tot snellere beschikbaarheid voor de klanten. Dat brengt een verandering van type 

klanten met ander soort vragen met zich mee. Aan de andere kant zullen 

archiefvormers mogelijk eerder een beperking opleggen volgens het principe 

openbaar tenzij/beperkte openbaarmaking omdat het mogelijk nog gevoelige 

informatie betreft. Dit kan leiden tot meer beroep op art. 7.3 en dus tot extra 

belasting voor het NA.  
 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

NA voorziet als gevolg van deze wijziging, voor de periode van tien jaar een 

toename van de werklast voor verwervers, beheerder en dienstverleners. Mede 

ingestoken door andere ontwikkelingen houdt het NA rekening met een minimale 

capaciteitstoename met een factor 2,5. 

 

Op elk van de domeinen (kennis en vaardigheden, processen en procedures, 

administratieve handelingen, logistiek, ICT-systemen) zal verder inspanning nodig 

zijn om ervoor te zorgen dat NA haar taak goed kan blijven uitoefenen.  

 

Tevens is het voor het NA van belang om te kunnen beschikken over betrouwbare 

keteninformatie zodat duidelijk wordt wanneer welke instroom en vooral welke 

hoeveelheid te verwachten is en onder welke eventuele uitzonderingsgronden.  

 

Ook is er een procedure nodig voor uitstel. 

 

De capaciteit van het depot Emmen (een officiële locatie van NA – 

rijksarchiefbewaarplaats voor Rijksarchieven die nauwelijks geraadpleegd worden) is 

voldoende berekend op een toename van papieren archieven, maar als er papier 

blijft komen, dan is wel extra personele capaciteit nodig. 

 

 

 



 

 

 

  63 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

 

 Wat kost dit? 

Het NA geeft aan dat het terugbrengen van de overbrengingstermijn volgens 

schatting van APE9 zorgt voor € 1.285.000 extra structurele kosten per jaar voor het 

NA (met name door inzage in beperkt openbaar archief).  

 

Daarnaast is er een periode van 10 jaar waarin dubbel werk gedaan moet worden, 

zowel in de verwerving als in collectie(beheer). Een verdubbeling van de werklast 

betekent toename van personeel of inhuur. Een kostenindicatie voor deze naar 

voren gehaalde werklast/kosten: stel dat er 10 fte mee gemoeid is, dan kost dat al 

snel € 1 miljoen per jaar. Over 10 jaar is dat dus incidenteel € 10 miljoen (dat is 

inclusief opslag- en beheercapaciteit). 

 

Als het Rijk papieren archieven blijft overbrengen zullen de kosten van de personele 

capaciteit bij depot Emmen twee keer zo veel zijn, is de inschatting van de RHC’s.  

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

Het NA geeft aan dat door het vervroegen van de overbrengingstermijn het aantal 

inzageverzoeken zal toenemen. Informatie is meer actueel, waardoor ook meer 

beperkingsgronden te verwachten zijn. De afnemers van de diensten van het NA 

veranderen. Journalisten zullen vaker broninformatie bij het NA zoeken. Meer 

beperkingsgronden is de reden dat het NA zich intensiever zal bezighouden met 

inzageverzoeken (dit is een uitwaaiereffect van andere wijzigingen).  

 

RHC’s wijzen op de uitwerking van het artikel met betrekking tot het uittreden van 

het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regelingen van de RHC’s en de manier waarop 

de toekomstbestendigheid/kwaliteit van de RHC’s wordt geborgd. 

 

 

6.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Samenvatting 

Voor veruit de meeste organisaties (84%) is helder of helemaal helder wat deze 

wijziging inhoudt. Maar er worden ook enkele onduidelijkheden (wanneer gaat de 10 

jaar tellen) of omissies (het lijkt vooral over grote organisaties en papier te gaan) 

gesignaleerd.  

 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er voor de eigen organisatie 

iets verandert als gevolg van deze wijziging. Ruim een derde van de organisaties 

geeft aan dat er niets gaat veranderen, vooral omdat alleen de termijn verandert of 

omdat het (nog) niet van toepassing is. De vijf respondenten die aangeven niet te 

weten of er iets gaat veranderen, geven aan dat kennis/duidelijkheid en ervaring 

nodig is om dat in te kunnen schatten.  

 

Met uitzondering van logistiek en capaciteit zijn de zaken die nodig zijn om invulling 

te geven bij meer organisaties aanwezig dan niet aanwezig. Toch is er ook voor 

behoorlijk wat organisaties niet alles aanwezig om hier invulling aan te geven. Zo 

geven veel organisaties aan nog geen ervaring te hebben met digitale overbrenging, 

dat daar nog veel zaken onduidelijk zijn en dat de systemen en processen daar nog 

niet op zijn ingericht. Vooral met betrekking tot de capaciteit (maar ook 

administratieve handelingen en logistiek) geven relatief veel respondenten aan niet 

te weten of het aanwezig is. 

 

Van de respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, geeft het merendeel aan dat de kosten/inspanningen 

toenemen. Een groot deel van hen geeft aan dit gedeeltelijk te kunnen 

kwantificeren, al wordt er door geen van de respondenten een kwantificering 

                                                
9 APE heeft op verzoek van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van het verkorten van de 

overbrengingstermijn: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/19/impactanalyse-

openbaarheid-en-toegankelijkheid-jonger-archief 
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gegeven. Om tot een volledige kwantificering te komen is vooral duidelijkheid nodig 

over digitaal overbrengen en is een nadere impactanalyse nodig. 

 

Veel respondenten geven aan dat het verkorten van de overbrengingstermijn ervoor 

kan zorgen dat archieven eerder en beter op orde zijn. Aan de andere kant 

verwachten organisaties als ongewenst effect dat er meer beperkingen aan 

openbaarheid zullen worden opgelegd en/of vaker uitstel zal worden aangevraagd 

voor overbrenging. Ook voorzien respondenten dat archief versnipperd raakt en dat 

het daarmee minder toegankelijk/onduidelijk zal worden. Ten aanzien van 

informatie die nog in gebruik is, vindt men het onwenselijk na 10 jaar over te 

brengen. Twee respondenten wijzen in dat kader op wettelijke (bewaar)termijnen 

en klantafspraken die daarmee geschonden worden.  

 

Als positief effect wordt aangegeven dat er minder kosten nodig zijn voor opslag. 

Verschillende respondenten wijzen daarnaast op vermindering van de beheerlast 

(inclusief afname van Wob- en inzageverzoeken). Aan de andere kant wijzen 

respondenten juist op een toename van de beheerlast als gevolg van het eerder 

overbrengen. Een respondent verwacht in dit verband juist een toename van het 

aantal Wob-verzoeken.  

 

Naast tijd, geld en capaciteit en kennis en ervaring om de ongewenste effecten te 

beheersen zijn maatregelen nodig om de risico’s van (beperken van) openbaarheid 

nodig. Ook herinrichting van processen en systemen is nodig. Naast het aanpassen 

van interne processen wordt ook aanpassing, uitwerking of helderheid van andere 

zaken nodig geacht (bijvoorbeeld ten aanzien van wanneer de 10 jaar gaat spelen, 

rond het overgangsrecht en over procedures voor overbrenging en uitstel en het 

opvragen van overgebracht dossier). 

 

Naast de spanning op de openbaarheid (toename openbaarheid vs. meer 

openbaarheidsbeperkingen) wordt door veel respondenten de druk op 

archiefdiensten genoemd als effect buiten de eigen organisatie. “Het aantal 

opvragingen bij de archiefbewaarplaats zal toenemen. De last om te zorgen voor 

vindbaarheid en toegankelijkheid van overgebrachte archiefbescheiden bij de 

archiefdienst neemt toe en komt mogelijk in het gedrang.” 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Voor veruit de meeste organisaties (84%) is helder (45) of helemaal helder (16) wat 

de wijziging ten aanzien van het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 

naar 10 jaar inhoudt. Een organisatie geeft in de toelichting van zijn antwoord aan 

dat het helder is omdat alleen de termijn wijzigt. Een andere respondent aan dat 

een en ander bij de archiefspecialisten wel helder is. “Maar ook het management 

dient zich bewust te worden van de gevolgen, daar conclusies aan te verbinden en 

tijdig keuzes te maken.” 

 
Voor 7% is het niet helder (4) of helemaal niet helder (1). Uit de toelichting blijken 

de volgende onduidelijkheden: Zo wordt gesteld dat deze wijziging zich vooral lijkt 

te richten op papier/fysiek en niet op digitaal. Ook ervaart men onduidelijkheid over 

de term archiefdienst en wordt de vraag gesteld of dit het begrip 

archiefbewaarplaats vervangt. Over de termijn vraagt men zich af vanaf welk 

moment de 10 jaar precies gaat tellen. Is dit na creatie of na afsluiting of na het 

zich voordoen van een bepaalde gebeurtenis, zoals het aflopen van een 

overeenkomst of verdrag? Ook is het niet duidelijk welke voorwaarden er aan een 

machtiging kunnen worden gesteld (artikel 4.4, lid). 
 

In het verlengde daarvan worden opmerkingen gemaakt over de uitvoerbaarheid. 

Zo geven respondenten aan dat dit lijkt te zijn toegespitst op grote organisaties met 

veel over te brengen fysieke documenten. Het lijkt niet werkbaar voor kleine 

organisaties die digitaal werken. Ook geven respondenten aan dat dossiers die nog 

actief zijn niet halverwege de afhandeling kunnen worden overgebracht naar het 
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Nationaal Archief. Een organisatie ziet in deze wijziging als bezwaar dat als de 

dienst een uitstel voor opschorting of overbrenging wil aanvragen deze dan geen 

zeggenschap heeft over de honorering van dit verzoek. “(…) het verantwoordelijk 

overheidsorgaan wil hierover zeggenschap kunnen uitoefenen.” 

 

De overige organisaties (9%) staan hier neutraal in (7). Twee organisaties geven in 

de toelichting van hun antwoord aan dat dit (nog) niet van toepassing is. 

 

Vraag 1: In hoeverre is helder wat de wijziging ten aanzien van het terugbrengen van de 
overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar inhoudt voor uw organisatie?  

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet 

totaal respons 16 45 7 4 1  

ministerie  2 8     

onderdeel ministerie 5 12 1 1   

privaatrechtelijk zbo 1 7 2 1 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 2 4     

publiekrechtelijk zbo 4 8 3 2   

rechterlijke organisatie 1 6 1    

hoog college van staat  1      

 

 Gaat er wat veranderen? 

Meer dan de helft van de respondenten (42) geeft aan dat er voor de eigen 

organisatie iets verandert als gevolg van deze wijziging. Ruim een derde (26) van 

de organisaties geeft aan dat er niets gaat veranderen. Op de vraag naar een 

toelichting waarom er voor de organisaties niets gaat veranderen geven 

respondenten de volgende verklaringen die verschillende aspecten van de wijziging 

belichten. Zo maken tien respondenten de opmerking dat alleen de termijn korter 

wordt, maar de procedure niet verandert. Drie organisaties geven aan dat 

overbrenging voor hen (nog) niet van toepassing is, terwijl twee respondenten 

aangeven aan dit al (versneld) te doen. Enkele organisaties geven aan dat er (nog) 

niks verandert als gevolg van overgangsrecht oude selectielijsten of door een recent 

vastgestelde nieuwe selectielijst met 20 jaar overbrenging. Zij houden vast aan het 

regime onder de huidige Archiefwet. “Wij zijn niet voornemens hier veranderingen in 

aan te brengen.” Twee respondenten geven aan wat er wanneer moet worden 

overgebracht en dat dit in overleg met NA moet worden ingepland. Een van deze 

respondenten vraagt zich af of er bij NA wel voldoende capaciteit beschikbaar is. 

Ten slotte wijst een respondent erop dat Europees recht boven nationaal recht gaat. 

 

Vijf organisaties geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. Drie 

respondenten geven aan dat daarvoor kennis/duidelijkheid en ervaring met wat dit 

betekent in de praktijk nodig is. Een van de respondenten vraagt zich af hoe het in 

de overgangssituatie gaat. Ook de relatie met de AVG en mogelijke toename van 

openbaarheidsbeperkingen is afwachten, en hangt mede af van 

bewustwording/cultuuromslag bij de organisatie in zijn geheel. 

 

Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van het terugbrengen van de 
overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar?  

ja nee weet niet 

totaal respons 42 26 5 

ministerie  8 1 1 

onderdeel ministerie 9 9 1 

privaatrechtelijk zbo 5 4 3 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  6  

publiekrechtelijk zbo 12 5  

rechterlijke organisatie 8   

hoog college van staat   1  
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 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

De (42) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen geven aan wat er nodig is om invulling te geven aan de 

wijzigingen. Met uitzondering van logistiek en capaciteit zijn de zaken die nodig zijn 

om invulling te geven bij meer organisaties aanwezig dan niet aanwezig. Toch is er 

ook voor behoorlijk wat organisaties niet alles aanwezig om hier invulling aan te 

geven. Vooral met betrekking tot de capaciteit (maar ook administratieve 

handelingen en logistiek) geven relatief veel respondenten aan niet te weten of het 

aanwezig is. 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar?   

volledig 

aanwezig 

grotendeels 

aanwezig 

neutraal grotendeels 

afwezig 

volledig 

afwezig 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden 4 20 7 8  2/1 

Processen en procedures 3 18 9 9 2 0/1 

Administratieve handelingen 2 14 13 4 2 6/1 

Logistiek 2 8 15 5 5 6/1 

ICT systemen 3 15 9 8 4 2/1 

Capaciteit 3 3 7 10 4 14/1 

 

De meeste opmerkingen bij de toelichting op deze vraag betreffen de digitale 

overbrenging (10). Organisaties geven aan hier nog geen ervaring mee te hebben. 

Ook zijn zaken nog onduidelijk. “Normen voor overbrenging van digitaal materiaal, 

en aansluiting op het e-depot, zijn niet of onvoldoende aanwezig.” Een breed 

gedeeld geluid is dat de systemen en processen nog niet op digitaal overbrengen 

zijn ingericht. Tegelijkertijd geven twee respondenten aan dat ICT voor hun 

organisatie landelijk is ingeregeld. 

 

Waar twee organisaties aangeven dat het verkorten van de overbrengingstermijn 

weinig impact op de eigen organisatie heeft, voorziet een andere organisatie juist 

forse consequenties en kan deze dit tegelijkertijd nog niet overzien. 

 

Twee respondenten geven aan dat de termijn van 10 jaar te kort is omdat 

documenten dan nog actueel en nodig zijn.  

 

Eén respondent geeft aan dat als gevolg van deze wijzigingen meer beperkingen 

aan de openbaarheid moeten worden gesteld en dat dit een verzwaring van de 

administratieve belasting betekent voor organisatie. Dat er (mogelijk) meer kennis 

en capaciteit nodig is om hier invulling aan te geven wordt door drie respondenten 

aangegeven. 

 

 Wat kost dit? 

Bij de (42) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen geeft het merendeel (30) van de respondenten aan 

dat de kosten/inspanningen toenemen. Volgens één organisatie (privaatrechtelijk 

zbo) nemen de kosten af. Twee respondenten geven geen antwoord op deze vraag. 

Vijf organisaties schatten in dat de kosten gelijk blijven. Vier respondenten geven 

aan het niet te weten. Twee respondenten geven daarbij aan dat er een nadere 

analyse nodig is om daar zicht op te krijgen.  

 

Een respondent geeft in verband met de kosten aan dat voor producten uit de 

primaire processen tarieven worden berekend ter financiering van de 

bedrijfsvoering. “Door het terugbrenging van de overbrengingstermijn vallen deze 

inkomsten weg.” 
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Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?   

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 30 5 1 4/2 

ministerie  6 1  0/1 

onderdeel ministerie 6 3   

privaatrechtelijk zbo 3 1 1  

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 9   3/0 

rechterlijke organisatie 6   1/1 

hoog college van staat      

 

Geen van de respondenten geeft aan een volledige kwantificering van de 

meer/minder kosten/inspanningen te kunnen geven. Maar verreweg de meeste 

organisaties (35) geven aan dat een kwantificering wel gedeeltelijk te geven is. In 

de toelichting bij de vraag wat er nodig is om hier meer zicht op te krijgen, geven zij 

aan dat duidelijkheid, nader onderzoek, goede praktijkervaring/goede voorbeelden 

en expertise van externe deskundigen nodig zijn. 

 

Vooral de behoefte aan nader onderzoek wordt vaak (19) genoemd. Sommige 

organisaties zijn afhankelijk van leveranciers om deze informatie aan te leveren, 

sommige hebben meer zicht nodig op de werkwijze en processen. “Er is nu nog 

geen zicht op hoe de processen uitgevoerd gaan worden, om welke hoeveelheid 

archiefbescheiden het gaat en wat de arbeidsintensiteit is van digitaal overbrengen.” 

Organisaties (2) missen soms ook duidelijkheid over wat de bedoeling precies is. 

“Meer inzicht in nadere regels van goede, geordende en toegankelijke staat. Helder 

is dat meer inspanning nodig zal zijn voor het opstellen van de besluiten voor de 

beperking van de openbaarheid van archiefblokken.” Ook ervaart men 

onduidelijkheden rond fysiek, digitaal en de goede geordende toegankelijke staat.  

 

Twee respondenten verwachten inzicht op te doen vanuit praktijkervaring/goede 

voorbeelden. Eén van deze respondenten geeft aan expertise van deskundigen 

nodig te hebben om hier zicht op te krijgen. Eén respondent geeft aan dat een 

kwantificering niet mogelijk is en geeft daarbij geen nadere toelichting. Zes 

respondenten geven geen antwoord op deze vraag.   

 
Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  

gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 35  1 6 

ministerie  7   1 

onderdeel ministerie 8  1  

privaatrechtelijk zbo 5    

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 9   3 

rechterlijke organisatie 6   2 

hoog college van staat      
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Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 

onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Er worden geen gedeeltelijke kwantificeringen gegeven. Er kunnen geen uitspraken 

worden gedaan over de kosten van deze wijziging, behalve dat respondenten deze 

niet (kunnen) geven. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van het 

terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (13) of dat 

dit niet van toepassing is (3) of hebben deze vraag niet beantwoord (14). Drie 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Kwaliteit  

Veel respondenten (17) noemen in dit kader dat het verkorten van de 

overbrengingstermijn ervoor kan zorgen dat archieven eerder en beter op orde zijn. 

Zo stelt men bijvoorbeeld: “Archieven zullen hierdoor meer op orde komen (nu is 

veel papieren materiaal in kelders weggestopt). Kans op datalekken vermindert.” En 

"bewustwording van overbrenging en hopelijk het zetten van concrete stappen 

daarvoor. Strengere selectie van informatie die voor overbrenging in aanmerking 

komt (selectie bij de bron).” 

 

Minder opslag nodig 

Ook het feit dat het minder opslagcapaciteit kost wordt door veel respondenten (13) 

genoemd. Zij verwachten door een reductie van het archiefvolume meer 

archiefruimte te krijgen.  

 

Vermindering beheerlast 

Vijf respondenten hebben het over efficiency en minder beheerlast. Zo verwacht 

men, hoewel de omvang van het over te brengen materiaal niet zal wijzigen, een 

afname van de beheerlast door de vroegere overbrenging. 

 

Overig 

Ook verwacht men minder Wob- en inzageverzoeken (3), een grotere flexibiliteit en 

eigen keuze (1) en positieve effecten in het overgangsrecht voor 'oude' 

selectielijsten en de mogelijkheid tot 10 jaar verlengen van de overbrengtermijn 

(1).  

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van 

het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (11) of dat 

dit niet van toepassing is (3) of hebben deze vraag niet beantwoord (14). Drie 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Beperking openbaarheid 

Relatief veel organisaties (15) verwachten als ongewenst effect dat er meer 

beperkingen in openbaarheid zullen worden opgelegd en/of vaker uitstel zal worden 

aangevraagd voor overbrenging. “… achten de kans reëel dat dat bij een 

substantieel verkorten van de overbrengingstermijn archiefvormers eerder een 



 

 

 

  69 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

beroep op de wettelijke uitzonderingsgronden zullen doen om beperkingen aan de 

openbaarheid te stellen vanwege onder meer privacy- of bedrijfs- en 

organisatiebelang. Waar informatie van recentere datum is, zou de kans groter zijn 

dat er nog actuele belangen spelen die aanleiding vormen tot het beperken van 

openbaarheid hetzij opschorten van overbrenging. Het beoordelen van documenten 

en het opleggen van een beperking aan de openbaarheid kost tijd voor overheden 

en archiefbewaarplaatsen.” 

 

Informatie nog in gebruik 

Een onwenselijk aspect vindt men (9) het om na 10 jaar over te brengen, mede 

omdat het nog nodig is in de organisatie. Twee respondenten wijzen in dat kader op 

wettelijke bewaartermijnen en klantafspraken die geschonden worden. Soms is de 

termijn van 10 jaar strijdig met wettelijk of contractueel gemaakte afspraken, die 

deze termijn ruimschoots overstijgen.  

 

Toename beheerlast 

Een groot deel van de organisaties (15) ziet als gevolg van deze wijziging de 

beheerlast toenemen. Vooral vanwege de extra inspanningen die versneld moeten 

worden geleverd om vervroegd te gaan overbrengen. Mede in dit kader wijzen 

negen respondenten op een versnelling/inhaalslag. Een respondent verwacht een 

toename van het aantal Wob-verzoeken. 

 

Overig 

Ook voorzien respondenten (3) dat archief versnipperd raakt en daarmee minder 

toegankelijk zal worden. Eén respondent wijst op de onduidelijkheid die kan 

ontstaan over wat wanneer gearchiveerd moet worden (oude wet, overgang, nieuwe 

wet) en een respondent signaleert het risico dat snelheid mogelijk boven kwaliteit 

gaat. 

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (12) of dat 

dit niet van toepassing is (8) of hebben deze vraag niet beantwoord (14). Drie 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Maatregelen risico’s van (beperken van) openbaarheid  

Risico’s van openbaarheid en mogelijkheden om die te beperken worden in dit kader 

door veel respondenten genoemd (9). 

 

Tijd, geld en capaciteit 

Respondenten (13) geven aan dat extra tijd, geld en capaciteit nodig is. Ook de 

behoefte aan meer kennis en ervaring wordt door zes respondenten genoemd, door 

enkelen ook om een goede inschatting te kunnen maken van wat dit betekent. 

 

Herinrichten processen en systemen 

Het herinrichten van processen en systemen is nodig volgens zeven respondenten. 

Een van deze respondenten wijst in dit kader op de bewustwording van de 

organisatie op dit punt. 

 

Helderheid ten aanzien van zaken 

Naast het aanpassen van interne processen wordt ook aanpassing, uitwerking of 

helderheid van andere zaken nodig geacht: 

 Duidelijkheid wanneer 10 jaar gaat spelen 

 Overgangsrecht inbouwen 

 Procedure ten aanzien van overbrenging en het verkrijgen van een vergunning 

tot uitzondering van de overbrengingstermijn van 10 jaar (2) 

 Inzicht in de nadere regels voor goede, geordende en toegankelijke staat ten 

einde de impact te kunnen bepalen voor het archiefbeheer van de organisatie. 
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 Zorgen voor een procedure waarin het opvragen van een oud dossier bij het NA 

staat 

 Landelijk toezicht op de voortgang van de werkzaamheden en periodieke 

archiefaudits. 

 Aanpassing eigen richtlijn. 
 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (16) of dat 

dit niet van toepassing is (6) of hebben deze vraag niet beantwoord (10). Zes 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Transparantie en openbaarheid 

Veel genoemd (9) is het effect dat meer transparantie en openbaarheid verwacht 

wordt. “Informatiehuishouding wordt sneller op orde gebracht en is daardoor beter 

toegankelijk voor burgers. De overheid wordt zo transparanter.” 

 

Aan de andere kant ziet men, mede als gevolg daarvan: 

 Meer openbaarheidsbeperkingen en onduidelijkheid wat wanneer wel/niet 

openbaar en vragen naar aanleiding van actualiteit van archief (12). “Bij strikte 

toepassing van de geldende overbrengingstermijnen kan er in 2031 de vreemde 

situatie ontstaan dat oudere informatie, bijvoorbeeld uit 2017, nog niet 

openbaar is en jongere informatie, uit 2020 wél. Dat kan bij informatie 

zoekende burgers, journalisten en onderzoekers verwarring geven.”  

 En er ontstaat een conflict met de geldende Europese regelgeving.  

 

Druk op archiefdiensten 

Verder zien respondenten de druk op archiefdiensten toenemen: “Kunnen ze dat wel 

aan?” Ook ziet men risico’s voor de opvraagbaarheid (8). “Toenemende druk op het 

NA om een e-Depot te ontwikkelen waar overgebrachte documenten eenvoudig 

geraadpleegd kunnen worden. Het aantal opvragingen bij de archiefbewaarplaats zal 

toenemen. De last om te zorgen voor vindbaarheid en toegankelijkheid van 

overgebrachte archiefbescheiden bij de archiefdienst (en daarmee de 

opvraagbaarheid) neemt toe en komt mogelijk in het gedrang.” 

 

Verder wordt door één respondent aangegeven dat een verkorting van de 

overbrengingstermijn er voor de organisatie toe leidt dat vaker dossiers terug 

geleend zullen moeten worden en dat dit leidt tot hogere kosten en vertraging in de 

procedure. 

 

 

6.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Is helder wat er wordt verwacht? 

Voor wat betreft het papieren archief is helder wat dit betekent. Voor digitaal 

overbrengen zijn de kaders niet duidelijk. 

 

Wat gaat er veranderen? 

Voor wat betreft het papieren archief heeft het eerder overbrengen geen impact 

omdat vervroegd overbrengen in de praktijk al aan de orde is. 

 

De uitdagingen rondom digitale overbrenging staan los van de wetswijziging maar 

oplossingen worden nu wel urgenter door het terugbrengen van de 

overbrengingstermijn. Met overbrenging van digitale archieven is nog geen ervaring 

opgedaan (alleen beperkt met uitplaatsing). Wat digitaal overbrengen betekent is 

daarom nog niet helder, ook omdat de kaders nog niet duidelijk zijn voor digitaal 

overbrengen. 
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Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Door deze wijziging is eerder dan voorzien het volgende nodig: 

 Helderheid over kaders voor digitale overbrenging – wat is geordende en 

toegankelijke staat. 

 Ervaring opdoen met digitaal overbrengen i.v.m. opbouwen van expertise.   

 Capaciteit voor digitaal bewerken en overbrengen. 

 Aanpassen processen voor digitale overbrenging. 

 

Doc-Direkt is nog niet toegerust om grote hoeveelheden bestanden over te brengen. 

Transport van digitale bulkdata is wel in ontwikkeling, maar wordt bemoeilijkt door 

de verschillende ICT dienstverleners/systemen binnen de rijksoverheid. 

 

Wat kost dit? 

De kosten nemen (eerder) toe als gevolg van deze wijziging. Maar het ontbreekt 

aan de randvoorwaarden (te grote onzekerheden voor wat betreft voorraden en 

aanwas archief en impact van de nog te verduidelijken kaders) om een goede 

business case te maken. 

 

Door te investeren in, het ontwikkelen en/of invoeren van, technische innovaties 

kan op termijn mogelijk een efficiencyslag worden gemaakt. Daar biedt het 

financieringsmodel van Doc-Direkt geen ruimte voor op dit moment. 

 

 Justid 

Voor Justid is voor de eigen bedrijfsvoering helder wat het inhoudt en tevens is de 

organisatie ook in de huidige situatie voor de eigen bedrijfsvoering voldoende 

toegerust om hieraan invulling te geven. De kosten voor het overdragen van de 

eigen archieven zijn minimaal. 

 

De kosten voor het overdragen van klantarchieven worden doorgerekend aan de 

klanten. Voor de justitiële ketens zullen de gevolgen – zowel financieel als in 

inspanning – aanzienlijk zijn. Indien archieven te snel worden overgebracht, wordt 

de uitwisseling in de justitiële keten ernstig bemoeilijkt. Bij raadplegen van reeds 

overgebrachte archieven zal dit de nodige kosten en moeite met zich mee brengen. 

Al met al wordt dan niet voldaan aan de efficiënte en kostenbewuste werkwijze die 

de samenleving van de justitiële ketens verlangt.  

 

Ook voorziet de Justid ongewenste neveneffecten binnen de keten. In het belang 

van ketenarchivering is het noodzakelijk dat de informatie langdurig in het CDD+ 

opgeslagen en uitgewisseld kan worden en pas op langere termijn overgedragen 

hoeft te worden. Op grond van het beginsel van ‘enkelvoudige opslag, meervoudig 

gebruik’ behoren de meeste documenten met meerdere sets metadata aan 

organisaties in een keten toe. Op ketenniveau wordt het te delen document 

(inclusief de organisatorische- en keten-metadata) uniek geïdentificeerd met behulp 

van een nummerstelsel. Op het ketenniveau wordt het document tussen 

ketenpartners uitgewisseld. Deze identificatie is uniek voor een bepaalde keten. Om 

bij overbrenging de context van de ketensamenwerking te kunnen behouden, en om 

te voorkomen dat bij overbrenging de ketensamenwerking wordt belemmerd, is 

Justid van mening dat het wenselijk is dat het wettelijk mogelijk zou moeten zijn om 

documenten op ketenniveau over te brengen inclusief hun (keten)metadata. Deze 

mogelijkheid ziet Justid dan ook graag toegevoegd.  

 

Opschorting van overbrenging op basis van art. 4.4 is voor uiterlijk tien jaar, 

eenmalig met nog eens maximaal tien jaar te verlengen. Uitgaand van een reguliere 

overbrengingstermijn van tien jaar komt dit neer op een maximale 

overbrengingstermijn van dertig jaar. Deze termijn is echter onvoldoende voor 

dossiers die langdurig actief blijven en regelmatig geraadpleegd worden, wat 

veelvuldig voorkomt in (o.a.) de migratieketen en strafrechtsketen. Na overbrenging 

aan het Nationaal Archief zal de gegevensuitwisseling via het CDD+ onmogelijk 

worden gemaakt. Dit zorgt voor een ernstige verstoring van de samenwerking in de 

justitiële ketens. Daarnaast bevatten de archieven van uitvoeringsorganisatie zeer 
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veel persoonsgegevens die pas zeer lang na overbrenging openbaar worden. De 

Justitiële Informatiedienst is daarom van mening dat voor uitvoeringsinstanties die 

werken met persoonsgegevens een ruimere opschortingsmogelijkheid strikt 

noodzakelijk is. Het gaat hier om concrete personen in een kwetsbare positie en niet 

om beleid of geanonimiseerde gegevens. 

 

Justitiële Informatiedienst van mening dat er een wettelijke grondslag moet komen 

voor ketenoverdracht en de mogelijkheid van ketenverantwoordelijkheid (in de 

huidige wetgeving: ketenzorgdragerschap). 
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7 Wijziging V: Mogelijkheid tot ontheffing van de 

overbrengingsverplichting 

7.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

Deze wijziging heeft geen effect op de RHC’s. Onderstaande antwoorden gelden 

alleen voor NA.  

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Hoewel overall wordt aangeven dat de wijziging duidelijk is, zijn er nog vragen over 

hoe de wijziging uitpakt in de praktijk. Wat de rol van de Inspectie OE en de rol van 

NA precies worden is bijvoorbeeld nog niet uitgewerkt in de wet en MvT. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

Het NA heeft in beeld wat er aan taken wijzigt. Het NA wordt toetsend waar het gaat 

om verlening van ontheffing en verwijzend voor klanten. Het ‘wat’ is daarmee 

globaal duidelijk, echter het ‘hoe’ nog niet. Op welke manier de regels over de 

procedure voor aanvragen wordt uitgewerkt, en daarmee de manier waarop het NA 

hier een rol in krijgt, is niet helder en blijkt niet uit de MvT. 
 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

In hoeverre het NA is toegerust hangt af van een aantal nog door OCW te maken 

beleidskeuzes en uitwerking rond de ‘verwijsfunctie’ van NA. Als bijvoorbeeld 

besloten wordt dat gelinkt moet worden met documenten bij de zorgdragers, dan 

moet hier een nieuw proces voor worden ingericht en is opbouw van kennis van 

dynamisch beheer nodig. Sowieso is het opbouwen kennis en vaardigheden nodig 

van de systemen bij de organisaties om de criteria op te kunnen stellen. 

 

 Wat kost dit? 

De toename van inspanningen komt vooral voort uit het opstellen van de criteria 

voor en het inrichten van een proces van het verstrekken van machtigingen. 

Incidenteel voorziet het NA hiervoor € 0,25 miljoen (2 fte) per jaar. In totaal is dat 

ca. € 1,25 miljoen over een periode van 5 jaar.  

 

Indien OCW ervoor kiest om te gaan linken, volgt onderstaand een raming: Stel dat 

de ontwikkelkosten van linken/netwerkverwijzingen in totaal € 1,5 miljoen kosten 

en jaarlijks onderhoud 20% daarvan, dan zijn de structurele kosten € 0,3 miljoen 

per jaar. 

 

Beide ramingen zijn grove schattingen. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

NA voorziet versnippering van archieven, zonder dat nog is voorzien in een goede 

manier om de klant daar geen last van te laten hebben. Als het technisch goed 

ingericht kan worden, kan het leiden tot betere toegankelijkheid van informatie. Op 

de loer liggen risico’s van minder openbaarheid doordat VO’s op een ‘slimme’ manier 

gebruikmaken van de ruimte die de wijziging van de wet biedt in combinatie met 

verkorting van de overbrengingstermijn, en ontbreken van de verplichting om 

stukken openbaar te maken. Ook zijn de opbouw van inhoudelijke dossierkennis en 

van kennis over en vaardigheden in dynamische archiefvorming bij het NA nodig.   
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7.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Samenvatting  

Hoewel veel respondenten aangeven dat een en ander helder is, geven ook veel 

respondenten aan dat een nadere uitwerking van voorwaarden en toepassingen 

ontbreekt. Daarmee wordt ook voor de organisaties helder gemaakt of ze voor deze 

mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting in aanmerking komen 

en wat dat betekent.  

 

Ongeveer een kwart van de respondenten denken gezien de voorwaarden in 

aanmerking te komen voor ontheffing van de overbrengingsverplichting. Ruim een 

derde van de respondenten schat in van niet. De overige respondenten geven aan 

het niet te weten. 

 

Om hier invulling aan te geven is bij deze organisaties vooral capaciteit nodig. 

Overige benodigde zaken (d.w.z. Kennis en vaardigheden, Processen en procedures, 

Administratieve handelingen, Logistiek, ICT-systemen) zijn in veel gevallen 

(grotendeels) aanwezig. Al geeft ook een minderheid aan dat dit grotendeels of 

volledig afwezig is.  

 

Een derde van de respondenten die verwachten aanmerking te komen voor 

ontheffing van de overbrengingsverplichting, verwacht dat de kosten/inspanningen 

toenemen en een derde denkt dat de kosten gelijk blijven. Een klein deel van de 

respondenten geeft aan dit niet te weten. Voor beter inzicht in de kosten is 

praktijkervaring en onderzoek nodig. Hoewel bijna twee derde van de respondenten 

aangeeft dat (gedeeltelijke) kwantificering mogelijk is, worden deze op een 

inschatting na, niet gegeven.  

 

Het effect van de mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting op 

de eigen organisatie wordt als zodanig overwegend als positief geduid. Ook de 

aandacht voor archiveren bij de organisatie wordt gezien als positief bijkomend 

effect. Al leidt het wel tot meer administratieve last bij de organisatie.  

 

Wat de effecten buiten de eigen organisatie betreft worden enkele tegengestelde 

signalen afgegeven: 

 Bewaren bij de bron is handiger voor burgers en bedrijven vs. één centrale 

archiefbewaarplaats is handiger voor burgers en bedrijven 

 Er wordt minder openbaar vs. er wordt meer openbaar 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Hoewel veel respondenten aangeven dat een en ander helder is, maken veel 

respondenten in de toelichting bij hun antwoord opmerkingen over de 

onduidelijkheid van wat deze wijziging betekent, bijvoorbeeld over hoe de criteria en 

voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd en aangetoond (8). Verschillende 

respondenten (2) wijzen ten aanzien van de onduidelijkheid op de subjectiviteit van 

de criteria (en als gevolg daarvan de verwachte discussie). Eén organisatie vraagt 

de term registers op te nemen in deze context. Hoe om te gaan met gegevens/data 

en (basis)registers is onderbelicht in het wetsvoorstel. Verschillende respondenten 

(7) verwachten dat meer duidelijkheid geboden gaat worden in de uitwerking van 

het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Ook de pilot bij het Kadaster kan meer 

duidelijkheid verschaffen. Eén respondent verwacht dat het pas in de praktijk echt 

duidelijk gaat worden. Twee organisaties geven aan dat voorbeelden helder kunnen 

maken wat met de voorwaarden en criteria wordt bedoeld. 

 

Eén respondent geeft in de toelichting aan van mening te zijn dat organisaties in 

staat moeten worden gesteld om te beargumenteren waarom zij in aanmerking 

komen voor een ontheffing. 

 

Voor de meeste organisaties (82%) is in algemene zin helder (45) of helemaal 

helder (15) wat de mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting 
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inhoudt (a). Voor 4% is het niet helder (1) of helemaal niet helder (2). De overige 

(10) organisaties (14%) staan hier neutraal in. De voorwaarden om in aanmerking 

te komen voor ontheffing van de overbrengingsverplichting (b) zijn voor meer 

(15%) organisaties niet helder (9) of helemaal niet helder (1). Maar nog steeds is 

dit voor de meeste organisaties (64%) helder (39) of helemaal helder (8). 22% is 

neutraal (15) of weet het niet (1). De voorwaarden om gebruik te kunnen maken 

van de mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting (c) is voor bijna 

evenveel organisaties (14%) niet helder (9) of helemaal niet helder (1). Maar voor 

de meeste organisaties (71%) is dit helder (42) of helemaal helder (10). Dit is meer 

dan bij vraag 1b. 15% is neutraal (10) of weet het niet (1). 
 

Vraag 1a: In hoeverre is in algemene zin helder wat de mogelijkheid tot ontheffing van de 

overbrengingsverplichting inhoudt?  
helemaal 

helder 
helder neutraal niet 

helder 
helemaal 

niet 
helder 

weet niet 

totaal respons 15 45 10 1 2  

ministerie  2 4 4    

onderdeel ministerie 5 12 1  1  

privaatrechtelijk zbo 2 5 3 1 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 2 4     

publiekrechtelijk zbo 3 13 1    

rechterlijke organisatie 1 6 1    

hoog college van staat   1     

 

Vraag 1b: In hoeverre is helder wat deze voorwaarden om in aanmerking te komen inhouden? 
Ontheffing kan alleen worden verleend indien de documenten deel uitmaken van een omvangrijke en 
samenhangende collectie en overbrenging ernstig afbreuk zou doen aan de integriteit van de collectie of 
aan de uitvoering van de wettelijke taak van het betreffende overheidsorgaan.  

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet 

totaal respons 8 39 15 9 1 1 

ministerie   4 4 2   

onderdeel ministerie 3 11 2 2  1 

privaatrechtelijk zbo 2 5 1 3 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 2  4    

publiekrechtelijk zbo 1 10 4 2   

rechterlijke organisatie  8     

hoog college van staat   1     
 

Vraag 1c: In hoeverre is helder wat deze voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting inhouden? 
Ontheffing kan alleen worden verleend indien kan worden aangetoond dat de documenten of data zich 
bevinden in goede, geordende en toegankelijke staat en adequate voorzieningen zijn getroffen voor de 
blijvende bewaring en beschikbaarstelling van documenten.  

helemaal 
helder 

helder neutraal niet 
helder 

helemaal 
niet 

helder 

weet niet 

totaal respons 10 42 10 9 1 1 

ministerie   5 2 3   

onderdeel ministerie 3 10 3 2  1 

privaatrechtelijk zbo 3 5  3 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 1 3 2    

publiekrechtelijk zbo 2 11 3 1   

rechterlijke organisatie 1 7     

hoog college van staat   1     

 

 

 



 

 

 

  76 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

 Gaat er wat veranderen?  

21 respondenten denken gezien de voorwaarden in aanmerking te komen voor 

ontheffing van de overbrengingsverplichting. 30 respondenten schatten in van niet. 

22 respondenten geven aan het niet te weten. Nader onderzoek is volgens (6) 

respondenten nodig is om hier zicht op te krijgen. Het opstellen van een business 

case wordt daarbij twee keer genoemd (kosten-baten afweging). Ook kennis en een 

nadere uitwerking van de regels wordt genoemd (7). Daarbij wordt ook de pilot van 

het Kadaster en praktijkervaring genoemd. In het verlengde daarvan geven vier 

organisaties expliciet aan een uitspraak nodig te hebben of ze inderdaad voldoen. 

 

Vraag 2: Denkt u dat uw organisatie in aanmerking komt voor deze ontheffingsmogelijkheid zoals 
genoemd bij vraag 1b?  

ja nee weet niet 

totaal respons 21 30 22 

ministerie  4 3 3 

onderdeel ministerie 7 10 2 

privaatrechtelijk zbo 2 5 5 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 1  5 

publiekrechtelijk zbo 3 9 5 

rechterlijke organisatie 4 2 2 

hoog college van staat   1  

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Bij de (21) respondenten die hebben aangegeven te denken dat ze in aanmerking 

komen voor ontheffing van de overbrengingsverplichting, zijn de benodigde zaken 

(d.w.z. Kennis en vaardigheden, Processen en procedures, Administratieve 

handelingen, Logistiek, ICT-systemen en Capaciteit) om hier invulling aan te geven 

in veel gevallen (grotendeels) aanwezig. Al geeft ook een minderheid aan dat dit 

grotendeels of volledig afwezig is. Uitzondering daarop is capaciteit. Dat is bij iets 

meer organisaties (grotendeels of volledig) afwezig (7) dan (grotendeels of volledig) 

aanwezig (6). 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om te voldoen aan de 
voorwaarden zoals genoemd bij vraag 1c, en daarmee gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting?  

 

volledig 
aanwezig 

grotendeels 
aanwezig 

neutraal grotendeels 
afwezig 

volledig 
afwezig 

weet niet/ 
geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden 3 12 2 2 1 0/1 

Processen en procedures 2 10 4 3 1 0/1 

Administratieve handelingen 2 7 7 3 1 0/1 

Logistiek 2 2 10 1 2 3/1 

ICT-systemen 2 9 5 1 1 2/1 

Capaciteit (uren) 2 4 6 6 1 1/1 

 

 Wat kost dit? 

Bij de (21) respondenten die hebben aangegeven te denken dat ze in aanmerking 

komen voor ontheffing van de overbrengingsverplichting geeft een derde (7) aan 

dat de kosten/inspanningen toenemen en een derde (7) denkt dat de kosten gelijk 

blijven. Vijf respondenten geven aan dit niet te weten, en geven aan dat 

praktijkervaring, nader onderzoek en een ICT-roadmap nodig is om hier zicht op te 

krijgen. Twee respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. 
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Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?  

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 7 7  5/2 

ministerie  1 1  1/1 

onderdeel ministerie 3 2  2/0 

privaatrechtelijk zbo 1 1   

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

   1/0 

publiekrechtelijk zbo 2   0/1 

rechterlijke organisatie  3  1/0 

hoog college van staat      

 

Eén respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Twaalf respondenten geven aan dat een 

kwantificering gedeeltelijk te geven is. Volgens twee respondenten is een 

kwantificering niet mogelijk. Om (meer) zicht te krijgen op deze kwantificering is 

volgens verschillende respondenten (6) praktijkervaring en nader onderzoek nodig. 

Maar ook duidelijkheid rond de eisen wordt in dit verband door twee respondenten 

genoemd. Verder geeft een respondent aan dat dit afhankelijkheid is van technische 

ontwikkelingen. Zes respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze vraag.  

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  

gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 12 1 2 6 

ministerie  1  1 2 

onderdeel ministerie 6   1 

privaatrechtelijk zbo 1  1  

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

   1 

publiekrechtelijk zbo 1 1  1 

rechterlijke organisatie 3   1 

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 

onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Eén respondent geeft buiten de tabel een kwantificering van de totale kosten van 25 

mln. voor alle wijzigingen van de gemoderniseerde Archiefwet (exclusief de 

jaarlijkse kosten). Het bedrag is een eerste indicatie. Het maken van een 

kostenraming is voor deze organisatie complex. Er wordt in ieder geval verwacht dat 

er substantiële kosten zullen zijn als gevolg van de wijzigingen van de Archiefwet. 

Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting of in de Digitale 

Portfolio. Bij de raming wordt ten aanzien van deze wijziging het volgende 

uitgangsput gehanteerd: “bewaren bij de bron conform de Archiefwet (in afwijking 

van de openbaarheidsbepalingen die nu gelden).” Deze respondent draagt dezelfde 

kwantificering eveneens aan bij wijziging I, VI a, VI b, VII en IX.  
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Dit is te weinig respons om een verdere analyse op uit te voeren of om uitspraken 

over te doen. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 

mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingstermijn?  

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (14) of dat 

dit niet van toepassing is (17) of hebben deze vraag niet beantwoord (11). Vijf 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Het feit dat archief langer bij de bron en daarmee bij elkaar beschikbaar kan blijven 

is als zodanig een positief effect, zo geven 13 respondenten aan. “De mogelijkheid 

om complete archiefblokken te kunnen overdragen en dat de dossiers nog voor de 

afdeling beschikbaar zijn.” En “dat je een set van informatie die je ook na 10 jaar 

nog intensief gebruikt in eigen beheer kunt houden.” Eén respondent wijst in dit 

verband naar de flexibiliteit die toeneemt. Drie respondenten geven aan dat 

privacy/AVG/openbaarheidsbeperkingen beter zijn geborgd hiermee. “Het voorkomt 

het stellen van beperkende bepalingen aan de openbaarheid.” Vier respondenten 

wijzen op het effect van toenemende aandacht voor archiveren bij de organisatie 

(eigen verantwoordelijkheid). Men komt daardoor beter in control.  

 
Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 

mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingstermijn?  

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (13) of dat 

dit niet van toepassing is (17) of hebben deze vraag niet beantwoord (12). Acht 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Een toename van (administratieve) last bij de organisatie wordt door 13 

respondenten genoemd (voor aanvragen, beheren). Verder wordt gewezen op het 

risico/ongewenste effect van ten onrechte (niet) bewaren bij de bron (door vier 

respondenten) of meer bewaren dan nodig is (door twee respondenten). Eén 

respondent wijst op het volgende risico: Informatie moet bij meerdere loketten 

worden opgehaald, helder moet altijd zijn welke informatie waar berust onder wiens 

verantwoordelijkheid waarbij het totaaloverzicht wordt bewaakt (zie ook bij effecten 

buiten de organisatie). Een andere respondent wijst op de onzekerheid over hoe 

voldaan kan worden aan toekomstige (Europese) voorwaarden.  

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen?  

 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (12) of dat 

dit niet van toepassing is (21) of hebben deze vraag niet beantwoord (15). Negen 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Capaciteit en kennis en budget zijn volgens (5) respondenten nodig om de 

ongewenste effecten te beheersen. Ontheffing laten gelden voor toekomstige 

overdracht wordt als gewenste maatregel door drie respondenten aangedragen. Drie 

andere respondenten geven aan behoefte te hebben aan heldere 

kaders/beoordeling. Ook zien twee respondenten kansen in automatisering. “Hoe 

meer geautomatiseerd hoe lager de beheerlast.” Ten slotte noemt een organisatie 

nog de behoefte aan duidelijke procesbeschrijvingen. 
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Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie, bijvoorbeeld 

voor burgers en bedrijven? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (20) of dat 

dit niet van toepassing is (13) of hebben deze vraag niet beantwoord (15). Acht 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  
 

Aan de ene kant wordt door vijf respondenten aangegeven dat het voor burgers en 

bedrijven makkelijker wordt als sprake is van de mogelijkheid tot ontheffing van de 

overbrengingsverplichting. Aan de andere kant geven zes respondenten aan dat het 

voor burgers en bedrijven juist makkelijker zou zijn als er sprake is van één centrale 

archiefbewaarplaats. Ten aanzien van openbaarheid wordt door een respondent 

gewezen op verschillende regels ten aanzien van openbaarheid en in het verlengde 

daarvan door drie respondenten op het risico dat informatie niet openbaar wordt 

gemaakt, terwijl er door een andere respondent juist op wordt gewezen dat (nog) 

meer gegevens openbaar worden. 

 

 

7.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Deze wijziging is voor Doc-Direkt niet relevant. 

 

 Justid 

Voor Justid is bij wijziging V voor de eigen bedrijfsvoering helder wat het inhoudt. 

 

Voor de afnemers van Justid is deze wijziging niet helder. Voor de samenwerking 

binnen de justitiële ketens zou het zeer wenselijk zijn dat aangegeven wordt of 

ketensamenwerking wel of geen grondslag is voor ontheffing van overbrenging. 

Indien de Justitiële Informatiedienst – gelet op zijn bijzondere positie in de justitiële 

ketens – op basis van een aangepast wetsontwerp alsnog taken en bevoegdheden 

op dit gebied zal krijgen, is eveneens wenselijk dat duidelijk wordt of 

ketensamenwerking wel of geen grondslag is voor ontheffing. Justid is van mening 

dat voor uitvoeringsinstanties die werken met persoonsgegevens het onder 

omstandigheden mogelijk moet kunnen zijn om overbrenging voor langere termijn 

op te schorten. Het gaat hier immers om informatie over concrete personen in een 

kwetsbare positie en niet om beleid of geanonimiseerde gegevens.  

 

De Justitiële Informatiedienst kan deze kosten doorberekenen aan klanten die van 

deze mogelijkheid gebruik willen maken. De organisatie verwacht zelf geen gebruik 

te maken van deze mogelijkheid. Voor de precieze kosten is nader onderzoek 

vereist. 
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8 Wijziging VI: Openbaarheidsbeperking bij en 

na overbrenging 

8.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

Deze wijziging heeft geen effect op de RHC’s. Onderstaande antwoorden gelden 

alleen voor NA.  

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Op zich zijn de wijzigingen van de wet duidelijk, al zijn er ten aanzien van de nadere 

uitwerking wel onduidelijkheden over de impact ten aanzien de rol van het NA 

(toetsend, uitvoerend en adviserend) en de activiteiten die raken aan de 

adviesfunctie van NA. 
 

 Wat gaat er veranderen? 

De wijziging leidt tot een inhoudelijke uitbreiding van de adviesrol van het NA voor 

overbrenging. Na overbrenging moet NA inzageverzoeken gaan toetsen aan de tien 

in plaats van aan drie beperkingsgronden. 

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Er is (meer) juridische, inhoudelijke en overheidskennis nodig voor advisering en 

het toetsen van inzageverzoeken aan alle gronden. Verder moeten processen 

worden ingericht. Ook is een eenduidig begrip nodig in de toepassing en motivering 

van de gronden. 

 

 Wat kost dit? 

Er is meer capaciteit nodig en opbouw van nieuwe kennis, met een piek vanwege de 

verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

NA wijst op het volgende risico: door meer beperkingsgronden en jonger archief 

zullen mogelijk meer archieven bij NA niet of beperkt openbaar zijn. Dit wordt 

mogelijk versterkt door mogelijkheid tot openbaarheidsbeperkingen na 

overbrenging. Dit zou het imago van NA kunnen schaden. 
 

 

8.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

Voor de digitale uitvraag is deze wijziging in twee delen onderverdeeld: 

 Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

 Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

 

 Samenvatting 

 

Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

Voor de meeste organisaties (79%) is in helder wat de explicitering van de 

beperkingsgronden inhoudt, al is er bij sommige respondenten wel behoefte aan 

duidelijkheid in relatie tot de Wob en de Woo. 

 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er niks verandert als gevolg 

van deze wijziging omdat dit niet van toepassing is of er al invulling aan wordt 

gegeven. De respondenten die hier geen zicht op hebben geven vooral aan dat een 

nadere analyse of toelichting zou helpen om hier inzicht in te krijgen. 
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De (15) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, zijn verdeeld over het al dan niet aanwezig zijn van de 

benodigde zaken (d.w.z. Kennis en vaardigheden, Processen en procedures, 

Administratieve handelingen, Logistiek, ICT-systemen en Capaciteit). Voor de 

meeste zaken geldt dat dit in meer organisaties grotendeels of volledig aanwezig is 

dan grotendeels of volledig afwezig. Behalve voor ICT-systemen. 

 

Een aantal respondenten schatten in dat de kosten/inspanningen zullen toenemen. 

Andere organisaties schatten in dat de kosten gelijk blijven. Een klein aantal 

respondenten geeft aan het niet te weten. 

 

Een enkele respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Eén respondent geeft aan dat een 

kwantificering niet mogelijk is. Negen respondenten geven aan dat een 

kwantificering gedeeltelijk te geven is. Vier respondenten geven geen antwoord op 

deze vraag. Om (meer) zicht te krijgen op kwantificering is vooral nader onderzoek 

en praktijkervaring nodig. Op één inschatting na, worden er geen kwantificeringen 

gegeven.  

 

Wat de effecten binnen de eigen organisatie betreft: respondenten verwachten een 

toename van werk/afstemming om uitvoering hieraan te geven (meer aanvragen). 

Een enkele respondent ziet een mogelijke tijdsbesparing. 

 

Verder wijzen respondenten op het positieve effect van eenduidige, duidelijke 

criteria en de mogelijkheid die wordt geboden om vooraf/vroegtijdig (‘by design’) na 

te denken over openbaarheid. Volgens een enkele respondent neemt het risico op 

onduidelijkheid toe (complexer, verschillend handelen, onduidelijk of informatie 

aanwezig is). 

 

Maatregelen die worden genoemd om ongewenste effecten te beheersen zijn 

duidelijke procesbeschrijvingen en regels aan de ene kant en aan de andere kant 

aandacht voor de uitvoering door mensen (zorgvuldige afweging, bewustwording, 

gedrag). 

 

Als belangrijkste effect buiten de organisatie wijzen respondenten op het risico dat 

er meer beperkingen komen en dus minder openbaarheid kan zijn/worden ervaren. 

Aan de andere kant wordt duidelijkheid over waarom iets niet openbaar wordt en 

betere bescherming van gevoelige informatie als positief effect ervaren. 

 

Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

Voor de meeste organisaties (73%) is helder wat deze wijziging inhoudt. 

Onduidelijkheid bestaat over de overgangsbepalingen (toepassing bij reeds 

overgebracht archief) en bij het proces (en de uitvoering ervan). 

 

Een overgrote meerderheid van de respondenten (48) geeft aan dat er voor de 

eigen organisatie niets gaat veranderen, omdat dit (nog) niet van toepassing is of 

omdat ze voor overbrenging al openbaarheidsbeperkingen stellen en dat deze 

wijziging geen effect zal hebben (omdat niet nodig is gebleken dit te herzien). Voor 

de (19) respondenten die aangeven nog niet te weten of dit gevolgen heeft, is nader 

onderzoek, kennis/toelichting en praktijkervaring nodig om duidelijk te maken wat 

dit gaat betekenen. 

 

Voor één van de vier organisaties die aangeven dat er voor hen iets gaat 

veranderen als gevolg van deze wijziging, zijn zaken grotendeels aanwezig om hier 

invulling aan te geven. Bij twee organisaties is dat (grotendeels) niet het geval. Eén 

organisatie heeft deze vraag niet beantwoord.  

 

Volgens één organisatie blijven de kosten als gevolg van deze wijziging gelijk. 

Volgens twee organisaties nemen de kosten/inspanningen toe. Eén respondent heeft 

deze vraag niet beantwoord.  
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Eén respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Volgens twee respondenten is een 

kwantificering gedeeltelijk te geven. Eén respondent geeft geen antwoord op deze 

vraag. Op één inschatting na, worden er geen kwantificeringen gegeven.  

 

Als positief effect noemen (14) respondenten vooral de mogelijkheid om fouten te 

herstellen of openbaarheid te heroverwegen. Een negatief effect of risico dat wordt 

gezien is minder openbaarheid (ook van informatie die aanvankelijk wel openbaar 

was) en mogelijke ophef daarover (of datalekken als er niet zorgvuldig mee om 

wordt gegaan). Aan de andere kant wordt aangegeven dat dit leidt tot betere 

bescherming van vertrouwelijke informatie. Binnen de eigen organisatie wordt 

verder door vijf respondenten een grotere belasting verwacht (administratief en 

afstemming). 

 

Om hier op een goede manier invulling aan te geven is helderheid/kennis via wet, 

advies, kaders, handvatten nodig en bewustwording van medewerkers over de 

belangen van (beperkt) openbaar maken. 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

 

Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

Voor de meeste organisaties (79%) is helder (49) of helemaal helder (9) wat de 

explicitering van de beperkingsgronden inhoudt voor de eigen organisatie. Voor 

10% is het niet helder (4) of helemaal niet helder (3).  

 

Daarbij wordt in de toelichting vooral verwezen naar de relatie met de Wob en de 

Woo. Twee respondenten geven aan dat de relatie met de Wob en de Woo nog niet 

helder is. “Er wordt gesproken en geschreven over de Wob en Woo in dezelfde 

paragrafen (bv. 4.8). Daar moeten we wel een lijn in trekken, het is verwarrend 

voor degene die niet goed thuis zijn in deze wetten.” Twee respondenten geven aan 

dat door de beperkingsgronden van de Wob (straks Woo) en de Archiefwet nauwer 

aan te laten sluiten openbaarheid ‘by design’ in beginsel praktisch uitvoerbaarder 

wordt. Wat de hoeveelheid beperkingsgronden wordt dat dit niet persé duidelijker of 

makkelijker wordt in de uitvoering, zo geven twee respondenten aan, al sluit dit wel 

aan op de behoefte die er is (volgens een van de twee respondenten). 

 

Een ministerie geeft in relatie tot de Wob en de Woo de volgende analyse. “Bij een 

documentenstelsel wordt uitgegaan van het document en niet van de informatie in 

het document. Dat betekent dat als er beperkingen op de openbaarheid worden 

aangebracht dit geldt voor de archiefbescheiden als zodanig; in de praktijk het 

gehele inventarisnummer (het gehele dossier, de doos of zelfs het blok). Bij de Wob 

is de beperking in de openbaarheid gekoppeld aan de informatie in zelfstandige 

onderdelen in het document. Onduidelijk is nog of dit in de nieuwe Archiefwet en het 

voorstel voor de Woo gelijkgetrokken wordt.” 

 

De overige organisaties (11%) staan hier neutraal (7) in of weten het niet (1). 
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Vraag 1: In hoeverre is helder wat de explicitering van de beperkingsgronden inhoudt voor uw 
organisatie?  

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet 

totaal respons 9 49 7 4 3 1 

ministerie  1 8 1    

onderdeel ministerie 4 11 1 1 1 1 

privaatrechtelijk zbo 1 7  2 2  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  6     

publiekrechtelijk zbo 2 9 5 1   

rechterlijke organisatie  8     

hoog college van staat  1      

 

Verder wordt bij de toelichting op deze vraag nog het volgende meegegeven: 

 Eén respondent ziet dat uitbreiding van gronden betekent dat bij het hanteren 

van nieuwe gronden elk archiefinzageverzoek zal moeten worden behandeld als 

een Wob-verzoek.  

 De praktijk moet gaan uitwijzen hoe dit uitpakt voor openbaarheid en 

bescherming van persoonlijke gegevens, aldus een andere respondent. 

 Eén respondent wijst erop dat dit ook consequenties heeft bij de inrichting van 

een e-depot bij de originele zorgdrager. 
 

Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

Voor de meeste organisaties (73%) is helder (41) of helemaal helder (12) wat de 

verruiming van de mogelijkheid om na overbrenging een openbaarheidsbeperking te 

stellen inhoudt voor de eigen organisatie.  Voor 13% is dit niet helder (9) of 

helemaal niet helder (1). 14% is neutraal (8), weet het niet (1) of heeft deze vraag 

niet beantwoord (1).   

 

Uit de toelichting blijkt waar de onduidelijkheid in zit: Twee respondenten geven aan 

dat er onduidelijkheid is over de overdrachtsbepalingen. “Het principe is helder, 

maar het is niet duidelijk of deze mogelijkheid ook terugwerkt en ingezet kan 

worden op archief dat nu al is overgebracht. Hierover is niets opgenomen in de 

overgangsbepalingen.” Drie andere respondenten vinden het proces en de 

uitvoering daarvan nog niet helder. “Het lijkt er op zoals het nu is verwoord, dat er 

een dubbele belasting van de zorgdrager zal plaatsvinden, doordat de zorgdrager 

eerst zelf de beperkingsgronden bepaald heeft en dit vervolgens nogmaals moet 

doen op verzoek van het NA.” En “als iets openbaar is gemaakt, is een nadere 

openbaarheidsbeperking m.i. moeilijk te realiseren. Voorafgaand aan het besluit tot 

een openbaarheidsbeperking moet dit immers ter inzage worden gelegd. Dit kan 

aanleiding geven de informatie in die periode in te zien. Openbaarheidsbeperking na 

overbrenging werkt dus alleen als er een andere procedure wordt gehanteerd 

waarbij de informatie per direct beperkt openbaar is al voor er een definitief besluit 

is genomen.”  

 

Vraag 1: In hoeverre is helder wat de verruiming van de mogelijkheid om na overbrenging alsnog 
een openbaarheidsbeperking te stellen inhoudt voor uw organisatie?  

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 12 41 8 9 1 1/1 

ministerie  2 5  3   

onderdeel ministerie 5 11 2   1/0 

privaatrechtelijk zbo 1 6 1 3 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  4 2    

publiekrechtelijk zbo 2 8 3 3  0/1 

rechterlijke organisatie 1 7     

hoog college van staat  1      
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 Gaat er wat veranderen?  

 

Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

15 organisaties verwachten dat er voor de eigen organisatie iets gaat veranderen 

als gevolg van de explicitering van de beperkingsgronden. Meer dan de helft van de 

respondenten (38) geeft aan dat er voor de eigen organisatie niets gaat veranderen, 

omdat dit niet van toepassing is of er al invulling aan wordt gegeven. 

 

19 organisaties geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. De meeste 

organisaties geven aan dat daarvoor een nadere analyse is nodig. Om die analyse te 

kunnen maken geven drie organisaties aan dat kennis of nadere toelichting kan 

helpen. Voorts kunnen twee organisaties dit op dit moment helemaal niet inschatten 

en geeft een organisatie aan dat de praktijk dit moet gaan uitwijzen. Ten slotte wijst 

een respondent nog op samenhang met ontwikkeling van nieuw DMS en manier 

waarop beperkingsgronden daarin kunnen worden meegenomen. 

 

Eén organisatie heeft deze vraag niet beantwoord. 

 

Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van de explicitering van de 
beperkingsgronden?  

ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 15 38 19 1 

ministerie  7 2 1  

onderdeel ministerie 3 11 5  

privaatrechtelijk zbo  8 4  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  5 1  

publiekrechtelijk zbo 4 5 7 1 

rechterlijke organisatie 1 6 1  

hoog college van staat   1   

 

Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

Vier organisaties geven aan dat er voor de eigen organisatie iets gaat veranderen 

als gevolg van de verruiming van de mogelijkheid om na overbrenging alsnog een 

openbaarheidsbeperking te stellen. Een overgrote meerderheid (48) geeft aan dat er 

voor de eigen organisatie niets gaat veranderen, omdat dit (nog) niet van 

toepassing is of omdat ze voor overbrenging al openbaarheidsbeperkingen stellen en 

dat deze wijziging geen effect zal hebben (omdat niet nodig is gebleken dit te 

herzien).  

 

19 organisaties geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. 

Organisaties benoemden drie zaken die nodig zijn om hier beter zicht op te krijgen. 

Dit betreft nader onderzoek (4), kennis/toelichting (2) en praktijkervaring (3). Twee 

organisaties hebben deze vraag niet beantwoord. 

 

Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van de verruiming van de 
mogelijkheid om na overbrenging alsnog een openbaarheidsbeperking te stellen?  

ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 4 48 19 2 

ministerie  2 5 3  

onderdeel ministerie  13 5 1 

privaatrechtelijk zbo  7 5  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  5 1  

publiekrechtelijk zbo 2 9 5 1 

rechterlijke organisatie  8   

hoog college van staat   1   
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 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

 

Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

De (15) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, zijn verdeeld over het al dan niet aanwezig zijn van de 

benodigde zaken (d.w.z. Kennis en vaardigheden, Processen en procedures, 

Administratieve handelingen, Logistiek, ICT-systemen en Capaciteit) om hier 

invulling aan te geven. 

 

Voor de meeste zaken geldt dat dit in meer organisaties grotendeels of volledig 

aanwezig is dan grotendeels of volledig afwezig. Behalve voor ICT-systemen. Verder 

valt op dat vooral logistiek en capaciteit moeilijk in te schatten is (relatief vaak 

‘weet niet’). 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan het expliciteren van de beperkingsgronden? 

 

volledig 

aanwezig 

grotendeels 

aanwezig neutraal 

grotendeels 

afwezig 

volledig 

afwezig 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden  8 2 4  0/1 

Processen en procedures 1 7 1 4 1 0/1 

Administratieve handelingen 1 5 4 3 1 0/1 

Logistiek 1 3 3 3  4/1 

ICT-systemen 1 3 2 3 4 1/1 

Capaciteit (uren) 1 4 2 1 1 5/1 

 

Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

De (4) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, zijn verdeeld over het al dan niet aanwezig zijn van de 

benodigde zaken (d.w.z. Kennis en vaardigheden, Processen en procedures, 

Administratieve handelingen, Logistiek, ICT-systemen en Capaciteit) om hier 

invulling aan te geven. Voor één van hen zijn zaken grotendeels aanwezig om 

invulling te geven aan deze wijziging. Bij twee organisaties is dat (grotendeels) niet 

het geval. Eén organisatie heeft deze vraag niet beantwoord. 

 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan de verruiming van de mogelijkheid om na overbrenging alsnog een openbaarheidsbeperking 
te stellen? 

   

volledig 

aanwezig 

grotendeels 

aanwezig neutraal 

grotendeels 

afwezig 

volledig 

afwezig 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden  1  2  0/1 

Processen en procedures  1   2 0/1 

Administratieve handelingen  1 1  1 0/1 

Logistiek  1 1  1 0/1 

ICT-systemen  1  1 1 0/1 

Capaciteit (uren)   1  1 1/1 

 

 Wat kost dit? 

 

Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

Bij de (15) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen geeft ongeveer de helft (7) van de respondenten aan 

dat de kosten/inspanningen toenemen. Vier organisaties schatten in dat de kosten 

gelijk blijven. Vier respondenten geven aan het niet te weten. 
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Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?  

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 7 4  3/1 

ministerie  4 2  0/1 

onderdeel ministerie 1 1  1/0 

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 2 1  1/0 

rechterlijke organisatie    1/0 

hoog college van staat      

 

Eén respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Eén respondent geeft aan dat een 

kwantificering niet mogelijk is. Negen respondenten geven aan dat een 

kwantificering gedeeltelijk te geven is. Vier respondenten geven geen antwoord op 

deze vraag. 

 

Om (meer) zicht te krijgen op kwantificering is volgens twee respondenten 

onderzoek nodig. Maar ook duidelijkheid over de Archiefwet en de Woo wordt door 

een respondent genoemd. Verder geven twee respondenten aan dat 

(praktijk)ervaring nodig is. 

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  

gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

Totaal respons 9 1 1 4 

ministerie  5  1 1 

onderdeel ministerie 2   1 

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 2 1  1 

rechterlijke organisatie    1 

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 
onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Eén respondent geeft buiten de tabel een kwantificering van de totale kosten van 25 

mln. voor alle wijzigingen van de gemoderniseerde Archiefwet (exclusief de 

jaarlijkse kosten). Het bedrag is een eerste indicatie. Het maken van een 

kostenraming is voor deze organisatie complex. Er wordt in ieder geval verwacht dat 

er substantiële kosten zullen zijn als gevolg van de wijzigingen van de Archiefwet. 

Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting of in de Digitale 

Portfolio. Bij de raming wordt ten aanzien van deze wijziging het volgende 

uitgangspunt gehanteerd: “Openbaarheidsbeperking bij overdracht RvB stukken, 

inbouwen (tijdelijke) openbaarheidsbeperking in e-depot.” Deze respondent draagt 

dezelfde kwantificering eveneens aan bij wijziging I, V, VI b, VII en IX.  
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Dit is te weinig respons om een verdere analyse op uit te voeren of om uitspraken 

over te doen. 

 

Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

Bij de (4) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen geeft één organisatie aan dat de kosten/inspanningen 

toenemen. Volgens één organisatie (publiekrechtelijk zbo) blijven de kosten gelijk. 

Eén respondent geeft aan het niet te weten: “De benodigde inspanningen en kosten 

hangen af van hoe vaak het in de toekomst nodig zal zijn om gebruik te maken van 

deze mogelijkheid. Dat is nu niet bekend en kan ook niet vooraf worden ingeschat. 

Het is in ieder geval iets waar we hopelijk niet al te vaak gebruik van hoeven te 

maken. Maar het is wel prettig dat deze correctiemogelijkheid wordt geboden door 

de nieuwe wet.” 

 

Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?  

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet  geen 
antwoord 

totaal respons 1 1  1 1 

ministerie     1 1 

onderdeel ministerie      

privaatrechtelijk zbo      

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

     

publiekrechtelijk zbo 1 1    

rechterlijke organisatie      

hoog college van staat       

 

Eén respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Volgens twee respondenten is een 

kwantificering gedeeltelijk mogelijk. Praktijkervaring is nodig om daar meer zicht op 

te krijgen. Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord. 
 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 

inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  
gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 2 1  1 

ministerie  1    

onderdeel ministerie     

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 1 1  1 

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 
onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Eén respondent geeft buiten de tabel een kwantificering van de totale kosten van 25 

mln. voor alle wijzigingen van de gemoderniseerde Archiefwet (exclusief de 

jaarlijkse kosten). Het bedrag is een eerste indicatie. Het maken van een 

kostenraming is voor deze organisatie complex. Er wordt in ieder geval verwacht dat 

er substantiële kosten zullen zijn als gevolg van de wijzigingen van de Archiefwet. 



 

 

 

  88 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting of in de Digitale 

Portfolio. Deze respondent geeft aan dat de kosten voor deze wijziging gelijk blijven. 

Uitgangspunt dat daarbij is gehanteerd is dat “de uitvoering van het 

openbaarmakingsregime bij inzageverzoeken voor deze reeds overgebrachte 

papieren dossiers niet in de ordegrootte is begrepen, omdat de verantwoordelijkheid 

daarvoor in beginsel ligt bij Min OCW/Nationaal Archief.” Deze respondent draagt 

dezelfde kwantificering eveneens aan bij wijziging I, V, VI a, VII en IX.  

 

Dit is te weinig respons om een verdere analyse op uit te voeren of om uitspraken 

over te doen.   

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Wijziging VI a Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 

 
Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van deze 
wijziging met betrekking tot Openbaarheidsbeperking bij overbrenging? Bijvoorbeeld voor de 
uitvoering van de Wob? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (18) of dat 

dit niet van toepassing is (7) of hebben deze vraag niet beantwoord (16). Vijf 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Acht respondenten verwachten een positief effect van eenduidige, duidelijke criteria. 

“Voor de gegevenseigenaren is het wellicht duidelijker op welke gronden men een 

beperking kan opleggen, omdat men deze mogelijk herkent uit eerdere Wob-

trajecten. De nieuwe gronden geven meer duidelijkheid over de grond waarop 

informatie van/over het koninklijk huis beperkt kan worden. Nu wordt dat door 

departementen op verschillende wijze ingevuld.” 

 

Ook wijzen respondenten (3) daarbij op betere bescherming van gevoelige 

informatie. Zeven respondenten wijzen op het vooraf/vroegtijdig (by design) en 

beter nadenken over openbaarheid. “Meer aandacht voor openbaarheidsbeperking 

kan betekenen dat informatie bewuster wordt verzameld, gedeeld en beheerd.”  

 

Twee respondenten signaleren een mogelijke tijdsbesparing, omdat dit minder 

intensief is dan Wob, aldus een van beide. 

 

Ten slotte geven drie respondenten aan dat er mogelijk minder Wob-verzoeken 

komen. Voor één respondent is het echter onduidelijk waarom de wijziging van 

gronden voor een openbaarheidsbeperking effect zou hebben voor de uitvoering van 

de Wob. 

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van 

deze wijziging met betrekking tot Openbaarheidsbeperking bij overbrenging? Bijvoorbeeld voor 

de uitvoering van de Wob? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (25) of dat 

dit niet van toepassing is (7) of hebben deze vraag niet beantwoord (16). Zeven 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Elf respondenten wijzen op een toename van werk/afstemming om uitvoering 

hieraan te geven (meer aanvragen). Ook het risico op onduidelijkheid neemt toe 

(verschillend handelen, onduidelijk of informatie aanwezig is), aldus drie 

respondenten. Verder wijzen zeven respondenten hier op het feit dat er meer 

beperkingen en dus minder openbaarheid kan zijn/worden ervaren. Ook meer 

inzage dan gewenst, wordt door vier respondenten genoemd. Zie hiervoor ook vraag 

5d. 
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Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (21) of dat 

dit niet van toepassing is (10) of hebben deze vraag niet beantwoord (19). Tien 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

Respondenten (6) wijzen in het kader van de maatregelen op de uitvoering door 

mensen. Daarbij is de zorgvuldige afweging van de diverse belangen aan de orde en 

bewustwording bij medewerkers. “Dat bij de medewerkers die inhoudelijk informatie 

creëren dan wel vastleggen (archiveren by design) al wordt nagedacht over de wijze 

hoe en in welke bewoordingen informatie wordt opgesteld, mede met oog op 

publicatie en archiveren. Dus cultuur, houding en gedrag.” 

 

Volgens zes respondenten zijn procesbeschrijvingen en (spel)regels nodig. Zo 

draagt men aan dat bij voorkeur Rijksbrede uniforme standaarden of afspraken 

worden gemaakt, ter voorkoming dat verschillende werkwijzen leiden tot onderlinge 

verschillen in archiefbeheer en openbaarmaking. 

 

Twee respondenten dragen aan dat kennis en ervaring nodig zijn. Eén respondent 

geeft aan geld/capaciteit nodig te hebben en een andere respondent geeft aan alle 

archieven opnieuw te beoordelen. Ten slotte wordt nog geopperd om de 

mogelijkheid van open by design te verkennen.  

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie, bijvoorbeeld 

voor burgers en bedrijven? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (17) of dat 

dit niet van toepassing is (3) of hebben deze vraag niet beantwoord (21). Zeven 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Minder openbaar 

Respondenten (11) wijzen op (het risico op/de schijn van) minder openbaarheid 

(meer beperkingen). “Er kunnen op meer gronden beperkingen aan de 

openbaarheid worden gesteld, wat zou kunnen leiden tot minder openbaarheid van 

documenten na overbrenging naar het NA.” En “in de buitenwereld kan de wijziging 

geframed worden als een verdere beperking van de toegankelijkheid van 

overheidsinformatie, omdat er meer gronden zijn dan onder de Archiefwet 1995: ‘de 

overheid houdt straks meer informatie geheim’.” 

 

Risico in relatie tot de Wob 

Drie respondenten wijzen in dit kader op een risico in relatie tot de Wob (die meer – 

gedeeltelijke - openbaarheid biedt dan de Archiefwet). “Hoewel de 

weigeringsgronden straks voor Wob en Archiefwet hetzelfde zijn, is er toch een 

verschil in benadering. Bij de Archiefwet zal per document bekeken worden of 1 (of 

meer!) van de weigeringsgronden van toepassing zijn. Bij de Wob wordt vaak in het 

document per passage bekeken en wordt het stuk gedeeltelijk openbaar gemaakt. 

Het kan straks zijn dat straks iets beperkt wordt overgedragen op grond van de 

Archiefwet, dat bij een Wob-benadering wel gedeeltelijk openbaar zou worden.”  

 

Duidelijkheid  

Vier respondenten geven aan dat wel duidelijker wordt waarom iets niet openbaar 

wordt en de gronden kunnen nauwkeuriger worden aangeven. Ook betere 

bescherming (van persoonsgegevens, commerciële) wordt als mogelijk positief 

effect gezien. Een respondent noemt in dit verband wel het risico op datalekken bij 

onzorgvuldige uitvoering. 
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Meer aanvragen 

Twee respondenten verwachten ook meer verzoeken en een respondent geeft aan 

dat het voor de aanvrager moeilijker wordt – want die moet nu specifieker 

aangeven wat hij wil dan bij de Wob. 

 

Overig 

Verder noemen drie respondenten nog afzonderlijk en specifiek: 

 Overbrenging zou betekenen dat archivaris toch inzage kan geven terwijl onze 

wet dit niet toestaat (art. 17 lid 8 W Hvk). 

 Bij archiefinzageverzoeken is het van belang om slechts één beperkingsgrond te 

hanteren, zodat dit duidelijk is voor eenieder.  

 Bij de verkorte overbrengingstermijn, kunnen er twijfels ontstaan over de 

noodzaak om sommige onderdelen voor blijvende bewaring in aanmerking te 

laten komen als de openbaarheid daarvan niet te beperken is op basis van de 

wettelijke gronden. 

 

Wijziging VI b Openbaarheidsbeperking na overbrenging 

 
Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van deze 
wijziging met betrekking tot openbaarheidsbeperking na overbrenging? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (21) of dat 

dit niet van toepassing is (10) of hebben deze vraag niet beantwoord (15). Acht 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Respondenten (14) noemen als positief effect het mogelijk worden van herstellen 

van fouten en heroverweging. Men is zich er daarbij van bewust dat er een goede 

aanleiding moet zijn en een passend doel dat gen goede komt aan het algemeen 

belang. Het “… geeft de mogelijkheid om noodzakelijke openbaarheidsbeperking na 

overbrenging als gevolg van veranderende omstandigheden of ‘onjuiste keuzes’ 

alsnog te herstellen.” 

 

Ook voorziet een respondent dat door eenduidige formulering en eenduidig wettelijk 

toetsingskader verwarring voorkomt en hoopt een andere respondent op meer 

betrokkenheid van de inhoudelijke (beleidsmedewerker) bij hun dossier. Ten slotte 

verwacht een respondent een betere borging van het vertrouwen van diverse 

betrokken partijen. 

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van 

deze wijziging met betrekking tot openbaarheidsbeperking na overbrenging? 

 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (21) of dat 

dit niet van toepassing is (15) of hebben deze vraag niet beantwoord (16). Tien 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Verwacht wordt dat deze wijziging een toename van de belasting van de organisatie 

met zich meebrengt voor wat betreft afstemming en administratie (5). 

Respondenten dragen daarbij aan dat men meer afstemming met het NA verwacht 

en “Belangenafweging relatieve beperkingsgronden vergt maatwerk, kan niet in bulk 

en kost veel extra tijd.” Ook verwacht men meer discussie.  

Ook voorzien enkele organisaties (2) onnodig lange beperking van de openbaarheid. 

Ten slotte noemen twee respondenten nog het mogelijk effect dat de wijziging het 

gevoel kan oproepen dat het minder goed hoeft omdat het toch gecorrigeerd kan 

worden. 
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Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (16) of dat 

dit niet van toepassing is (17) of hebben deze vraag niet beantwoord (16). Elf 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Respondenten (8) zien als benodigde maatregelen dat er helderheid moet komen. In 

dit kader worden zaken genoemd als helderheid van het NA, vastleggen van de 

openbaarheidsbeperkingen in de Archiefwet, het opstellen van een protocol om 

openbaarheid te beperkten en kaders en handvatten om vooraf passende 

openbaarheidsbeperkingen toe te passen. Tevens worden training en kennis in dit 

kader genoemd.  

 

Twee respondenten zien graag meer bewustwording van medewerkers. Bijvoorbeeld 

in het kader van archiveren bij design. Ook acht men goed overleg en interne 

discussie over het publiek belang en het belang van de organisatie en andere 

betrokkenen om informatie beperkt openbaar te maken nodig.  

 

Eén respondent geeft aan naast kennis ook geld en capaciteit nodig te hebben en 

voor een andere respondent betekent dit alle archieven opnieuw beoordelen. 

 

Wat de uitvoeringspraktijk betreft worden de volgende zaken genoemd: Eén 

respondent geeft aan in de uitvoering gebruik te maken van de opschorttermijn en 

daarna bij overbrenging geen beperking op de openbaarheid stellen. Een ander wil 

continue sturing op het zorgvuldig uitvoeren van het proces. Een volgende 

respondent geeft aan dat het betekent dat telkens een besluit tot beperking op de 

openbaarheid moet worden opgesteld. 

 

Verder wordt de suggestie gedaan om bij verkorting van de overbrengingstermijn al 

bij overbrenging ruimere mogelijkheden tot openbaarheidsbeperking te hanteren om 

fouten te voorkomen.  

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie, bijvoorbeeld 
voor burgers en bedrijven? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (18) of dat 

dit niet van toepassing is (17) of hebben deze vraag niet beantwoord (21). Elf 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

De neveneffecten die worden genoemd betreffen de verwachting dat er minder 

openbaarheid ontstaat, ook van informatie die aanvankelijk wel openbaar was en de 

mogelijke ophef daarover (9). En in het verlengde daarvan voorziet men een betere 

bescherming van vertrouwelijke informatie (3). Terwijl twee respondenten wijzen op 

het risico van datalekken als hier niet zorgvuldig mee om wordt gegaan. 

 

Eén respondent noemt (meer) overleg met andere ministeries en diensten met 

betrekking tot uitgaande documenten. Een andere respondent vraagt zich af of de 

nieuwe beperkingstermijnen ook van toepassing zijn op reeds overgebrachte 

archieven. 

 

 

8.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Onderstaande antwoorden gelden voor wijziging VI en VII. 

 

Is helder wat er wordt verwacht? 

Het is helder wat van Doc-Direkt wordt verwacht in relatie tot deze wijzigingen. 
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Wat gaat er veranderen? 

Als gevolg van deze wijziging gaat een en ander meer tijd kosten doordat er meer 

gronden zijn en ook omdat de dossiers actueler zijn is er meer discussie/advies 

wordt verwacht. Als gevolg daarvan blijven archieven langer bij Doc-Direkt staan. 

Dat betekent meer ruimte en meer beheer (ook als gevolg van het opvragen van 

papieren dossiers voor beoordeling van openbaarheid, omdat het nog actueel is en 

er discussie loopt over de gronden). Als er een nieuwe selectielijst komt moet er 

opnieuw beoordeling plaatsvinden. De situatie met actuelere archieven zal 

waarschijnlijk meer beperkingen opleveren. Daarmee wordt het juist minder snel 

openbaar (spanning met transparantie en openbaarheid). Als archief eenmaal is 

overgebracht (dus na overbrenging) heeft deze wijziging geen impact voor zover het 

Doc-Direkt betreft. 

 

Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Om hier invulling aan te geven is capaciteit nodig voor advies rond openbaarheid. 

Verder is duidelijkheid nodig over wat een digitaal dossier is (aggregatieniveau).  

 

Wat kost dit? 

De omvang van de vraag en dus extra capaciteit is niet bekend, terwijl hier de 

grootste impact te verwachten is. 

 

 Justid 

Onderstaande antwoorden gelden voor wijziging VI en VII. 

 

Het is helder voor de bedrijfsvoering van Justid wat de wijzigingen VI en VII 

inhouden. De afnemers van de diensten van Justid regelen dit zelf indien dit 

wetsvoorstel op dit punt ongewijzigd wordt aangenomen.  

 

Wanneer het wetsvoorstel zou worden gewijzigd en de Justitiële Informatiedienst 

zou – gelet op zijn bijzondere positie in de justitiële ketens - hierin extra taken en/of 

bevoegdheden krijgen, is het momenteel onvoldoende duidelijk (geen objectieve 

beoordelingsruimte). De kennis van primaire processen van ketenpartners en 

partners van de keten, alsmede de capaciteit bij de clusters Privacy en Juridisch is 

momenteel onvoldoende om zelf besluiten te kunnen nemen of voorbereiden in het 

geval Justid hierin extra taken en/of bevoegdheden zou krijgen. Overigens acht 

Justid het goed mogelijk dat hij op ketenniveau een rol krijgt bij het bewaken van 

de consistentie van openbaarheidsbeperkingen.  

 

Gelet op de discussies over (beperkingen van) openbaarheid die gevoerd zullen 

worden, wijst de Justitiële Informatiedienst er nogmaals op dat het onwenselijk is 

om gegevens over concrete personen vervroegd over te brengen. 

Openbaarheidskwesties kunnen worden voorkomen door het overbrengen niet te 

vervroegen. Justid heeft er begrip voor dat burgers, wetenschappers en journalisten 

vragen om bepaalde informatie uit de justitiële ketens. Aan deze legitieme wens kan 

ook tegemoet worden gekomen door ketenrapportages openbaar te maken. Op deze 

manier wordt transparantie bereikt zonder vervroegde overbrenging. Ook wordt de 

privacy van concrete burgers niet nodeloos geschaad.  
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9 Wijziging VII: Het motiveren van een besluit 

tot openbaarheidsbeperking door het 

verantwoordelijk overheidsorgaan 

9.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

Deze wijziging heeft geen effect op de RHC’s. Onderstaande antwoorden gelden 

alleen voor NA.  

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

De wijziging van de wet is duidelijk voor NA. Onduidelijk is nog wel of de 

advisering/motivatie betrekking heeft op document of informatieniveau en of dit 

samenhangt met de eventuele overgangsregeling. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

De taak van NA verandert niet, maar de omvang en inrichting van de taak wel. De 

impact daarvan is afhankelijk van de kwaliteit van de motivatie. Daar heeft NA op 

dit moment geen goede ervaringen mee, en last van in het adviestraject. De 

verwachting is dat dit niet veel beter wordt. Voor het beschikbaar stellen is het op 

dit moment minder problematisch. NA heeft voor de meest voorkomende 

beperkingsgronden een duidelijke inzageprocedure. Na de wijziging van de wet, 

krijgt NA daar wel last van bij het ter beschikking stellen. Dan is deze precieze 

motivering nodig (immers: als NA niet weet waarom de openbaarheid van bepaalde 

informatie beperkt is, kunnen ze moeilijker afwegen of ze inzage kunnen geven of 

overgaan op een andere wijze van beschikbaar stellen. En als ze dat laatste doen, 

kan NA alleen zorgvuldig zijn als ze de precieze motivering van het voormalig 

verantwoordelijk overheidsorgaan kennen). 

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Er is bij NA extra capaciteit en (juridische en beleidsinhoudelijke) kennis nodig voor 

het adviestraject. Verder is een uniforme werkwijze rond de motivaties nodig. Ook 

vraagt dit een investering in automatisering. 

 

 Wat kost dit? 

NA heeft structureel meer capaciteit nodig voor de adviserende rol en voor de 

procedures rond digitaal archief. Ook is daarvoor investering in automatisering 

nodig. Er is nog geen betrouwbare schatting van de omvang mogelijk. Incidenteel is 

het genereren van kennis over het toepassen van de gronden nodig.  

 

De transitiekosten voor deze wijziging bestaan met name uit het aanstellen van een 

projectleider die deze transitie kan voltrekken. De inschatting hiervoor is een 

aanstelling van twee jaar en kost ca. € 200.000. 
 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

NA geeft aan dat het duidelijker wordt voor de burger waarom iets wel of niet 

openbaar is. Voorwaarde is goede kwaliteit van de motivatie. Deze is op dit moment 

matig en de verwachting is dat deze niet veel beter wordt. Dat betekent meer werk 

voor VO’s en NA. 

 

Verder kunnen meer beperkingsgronden en een verkortere overbrengingstermijn er 

voor zorgen dat meer archief niet of beperkt openbaar wordt voor de burger. 
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9.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Samenvatting 

Hoewel voor driekwart van de organisaties helder is wat het motiveren van een 

besluit tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk overheidsorgaan 

inhoudt, is er ook nog wat onduidelijkheid over de praktische uitwerking ervan. 

 

Acht organisaties geven aan dat deze wijziging iets gaat veranderen voor de 

organisatie (voor de rest is het niet van toepassing of ze weten niet of het van 

toepassing is of doen ze dit al in de praktijk).  

 

Voor twee van de acht organisaties die aangeven dat er iets gaat veranderen is 

vrijwel alles (grotendeels) aanwezig om hier invulling aan te geven. Vijf organisaties 

geven aan dat er nog behoorlijk wat zaken ontbreken om hier invulling aan te 

geven. Eén organisatie heeft deze vraag niet beantwoord. 

 

Bij de (8) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen geeft het merendeel (7) van de respondenten aan dat de 

kosten/inspanningen toenemen. Volgens één organisatie blijven de kosten gelijk.  

 

Twee respondenten geven aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Vijf respondenten geven aan dat een 

kwantificering gedeeltelijk te geven is. Om meer zicht te krijgen op kwantificering is 

volgens twee respondenten praktijkervaring en nader onderzoek nodig. Maar ook 

duidelijkheid over motivatie en werkwijze wordt in dit verband door een van deze en 

een andere respondent genoemd. Slechts twee respondenten geven een 

(gedeeltelijke) kwantificering. 

 

Als positief effect noemen veel respondenten dat het makkelijker, sneller, duidelijker 

en beter wordt. En er wordt door verschillende respondenten gewezen op de 

verhoging van de transparantie (omdat motivering openbaar is). Als ongewenste 

effecten wordt vooral gesproken over de belasting voor de organisatie (meer werk, 

proces duurt langer).  

 

Om op gepaste manier invulling te geven worden de volgende maatregelen 

genoemd:  

 Uitwerking in procedures en stappenplannen en nadere duiding van de wet – 

daar worden enkele concrete suggesties voor gedaan 

 Kennis en bewustwording waardoor een zorgvuldige afweging gemaakt kan 

worden  

 

Ook worden enkele risico’s (mogelijke effecten buiten de eigen organisatie) gezien: 

 Als voor informatie die op een bepaalde grondslag beperkt openbaar is, op basis 

van een andere grondslag de openbaarheid wordt beperkt, zou dit ten koste 

kunnen gaan van de door de overheid na te streven transparantie. 

 Risico is dat bij onzorgvuldige uitvoering (zowel bij regelen van de beperking als 

bij inzageverzoeken bij het Nationaal Archief van beperkt openbare 

documenten) datalekken ontstaat.  

 

Verder wordt er nog gewezen op de ondermijning van het vertrouwensbeginsel zoals 

dat voortvloeit uit de Wet Huis voor Klokkenluiders.  

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Hoewel voor drie kwart van de organisaties helder is wat het motiveren van een 

besluit tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk overheidsorgaan 

inhoudt, blijkt uit de toelichting die respondenten geven dat het nog niet voor alle 

respondenten helder is. Respondenten (4) geven aan het niet helder te vinden hoe 

uitgebreid de motivering moet zijn, wat het niveau van motivering 

(informatieniveau?) moet zijn en naar wie gemotiveerd moet worden. In dat kader 

geeft een respondent aan dat de volgende passage onduidelijk is: “De motivering 
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betekent overigens niet dat na overbrenging alleen op de daarbij genoemde 

gronden informatie kan worden geweigerd; beperkt openbare documenten kunnen 

op alle gronden worden getoetst.” Dit zou ten koste kunnen gaan van een 

transparantie overheid. Als dit wenselijk is, zou de tekst gewijzigd moeten worden in 

“beperkt openbare documenten moeten op alle gronden worden getoetst.” 

 

Voor drie kwart van de organisaties is het helder (43) of helemaal helder (11) wat 

het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het 

verantwoordelijk overheidsorgaan inhoudt voor de eigen organisatie. Voor 11% is 

het niet helder (6) of helemaal niet helder (2). De overige organisaties (15%) staan 

hier neutraal (10) in of weten het niet (1). 

 

Vraag 1: In hoeverre is helder wat het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking 

door het verantwoordelijk overheidsorgaan inhoudt voor uw organisatie?  
helemaal 

helder 
helder neutraal niet 

helder 
helemaal 

niet 
helder 

weet niet 

totaal respons 11 43 10 6 2 1 

ministerie  2 6  2   

onderdeel ministerie 3 13 2   1 

privaatrechtelijk zbo  5 3 3 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 1 5     

publiekrechtelijk zbo 2 8 5 1 1  

rechterlijke organisatie 2 6     

hoog college van staat  1      

 

Naast een toelichting van wat niet helder is wordt bij de toelichting op deze vraag 

door de respondenten verder het volgende meegeven: 

 

Eén respondent wijst er op dat met name besluiten tot openbaarheidsbeperking bij 

de relatieve beperkingsgronden meer tijd kost en verband met maatwerk en het is 

de vraag of die al dan niet jaarlijks vanwege die belangenafweging in bulk kunnen 

worden behandeld. 

 

Vier respondenten geven aan dat de motivering nu ook al bij overbrenging vermeld 

wordt en er dus geen sprake van een wijziging is. Een respondent geeft aan hier 

geen ervaring mee te hebben en een respondent geeft aan dat dit niet van 

toepassing is. 

 

 Gaat er wat veranderen? 

Meer dan de helft van de respondenten (47) geeft aan dat er voor de eigen 

organisatie niets verandert als gevolg van deze wijziging, vooral omdat dit (nog) 

niet van toepassing is of dat ze dat al doen in de praktijk. 

 

17 organisaties geven aan nog niet te weten of het tot verandering leidt. Vier 

respondenten geven aan dat verduidelijking van de mate van motivering en 

antwoord op de vraag of dit inderdaad van toepassing is nodig is. Eén respondent 

geeft aan dat door toepassing de tijd zal leren welke impact deze wijziging heeft ten 

opzichte van de huidige procedure. Een andere respondent heeft een impactanalyse 

nodig om hier meer zicht op te krijgen. 
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Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van het motiveren van een besluit 
tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk overheidsorgaan?  

ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 8 47 17 1 

ministerie  4 4 2  

onderdeel ministerie 2 14 2 1 

privaatrechtelijk zbo  7 5  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  6   

publiekrechtelijk zbo 2 10 5  

rechterlijke organisatie  5 3  

hoog college van staat   1   

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Twee van de (8) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze 

wijziging iets gaat veranderen, geven aan dat de benodigde zaken (d.w.z. Kennis en 

vaardigheden, Processen en procedures, Administratieve handelingen, Logistiek, 

ICT-systemen en Capaciteit) om hier invulling aan te geven daadwerkelijk 

(grotendeels) aanwezig zijn. Voor de andere vijf organisaties die antwoord hebben 

gegeven op deze vragen ontbreken nog behoorlijk wat zaken om hier invulling aan 

te geven. Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord. 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 
aan het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk 
overheidsorgaan? 

 

volledig 

aanwezig 

grotendeels 

aanwezig 

neutraal grotendeels 

afwezig 

volledig 

afwezig 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

Kennis en vaardigheden 1 2 1 3  0/1 

Processen en procedures 1 1 1 4  0/1 

Administratieve handelingen 1 1 1 3 1 0/1 

Logistiek 1 1 2 3  0/1 

ICT-systemen 1  1 4  1/1 

Capaciteit (uren) 1 1 1 4  0/1 

 

 Wat kost dit? 

Bij de (8) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen geeft het merendeel (7) van de respondenten aan dat de 

kosten/inspanningen toenemen. Volgens één organisatie blijven de kosten gelijk.   

 

Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 
inspanningen (uren)?  

nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet 

totaal respons 7 1   

ministerie  4    

onderdeel ministerie 2    

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo 1 1   

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      

 

Twee respondenten geven aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Vijf respondenten geven aan dat een 

kwantificering gedeeltelijk te geven is. Om meer zicht te krijgen op kwantificering is 

volgens twee respondenten praktijkervaring en nader onderzoek nodig. Maar ook 

duidelijkheid over motivatie en werkwijze wordt in dit verband door een van deze en 

een andere respondent genoemd.  



 

 

 

  97 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

Een respondent heeft deze vraag niet beantwoord. 

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 

inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  
gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 5 2  1 

ministerie  3   1 

onderdeel ministerie 2    

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

    

publiekrechtelijk zbo  2   

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 
onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

Een organisatie doet een naar eigen zeggen redelijk nauwkeurige opgave voor het 

aanpassen van een proces door één procesontwerper op basis van het gemiddelde 

aantal uren aan de hand van uurtarief: 40 uur/2.700 euro incidentele kosten 

voorbereidend jaar. 

 

Eén respondent geeft buiten de tabel een kwantificering van de totale kosten van 25 

mln. voor alle wijzigingen van de gemoderniseerde Archiefwet (exclusief de 

jaarlijkse kosten). Het bedrag is een eerste indicatie. Het maken van een 

kostenraming is voor deze organisatie complex. Er wordt in ieder geval verwacht dat 

er substantiële kosten zullen zijn als gevolg van de wijzigingen van de Archiefwet. 

Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting of in de Digitale 

Portfolio. Deze respondent geeft aan dat de kosten voor deze wijziging gelijk blijven. 

Deze respondent draagt dezelfde kwantificering eveneens aan bij wijziging I, V, VI a 

en VI b en IX.  

 

Dit is te weinig respons om een verdere analyse op uit te voeren of om uitspraken 

over te doen.  

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van het 
motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk 
overheidsorgaan? Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wob?  

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (20) of dat 

dit niet van toepassing is (12) of hebben deze vraag niet beantwoord (17). Vier 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Respondenten (13) geven aan dat de situatie door deze wijziging makkelijker, 

sneller, duidelijker en beter wordt. “Door dit concreet in de wet op te nemen wordt 

het een kwaliteitscriterium op basis waarvan compliancy beter vastgesteld kan 

worden en het beheer in de tijd tot aan en na overbrenging beter uitvoerbaar is.” 

En: “Door het vastleggen van de risicoafweging wordt het voor de partijen die aan 

zet zijn voor het (her)beoordelen van het opheffen van de 

openbaarheidsbeperkingen helder welke risico’s en welke impactinschatting ten 
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grondslag lag aan de initiële beperking en kan er gemakkelijker een herbeoordeling 

plaatsvinden.” Tevens draagt men in dit kader aan dat door duidelijkheid in de 

grondslag/reden voor het toekennen van de beperking van de openbaarheid door de 

archiefvormer dit ook op dezelfde wijze interpreteerbaar is door de beheerder van 

de archiefdienst. 

 

Daarnaast wijst men (2) op de verhoging van de transparantie (omdat motivering 

openbaar is). Een andere respondent hoopt als gevolg van deze wijziging op meer 

betrokkenheid van inhoudelijke medewerkers. Twee respondenten wijzen op de 

voordelen van het by design regelen. Dat beperkt de inspanning achteraf 

 

In relatie tot de Wob worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Eén respondent wijst op de afname van het aantal Wob-verzoeken. 

 Een respondent geeft aan dat het onduidelijk is waarom deze wijziging effect 

zou hebben voor de uitvoering van de Wob.  

 Een andere respondent stelt dat dit niets te maken heeft met de uitvoering met 

de Wob. Dit heeft te maken met de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, waarin de overheid mede op grond van de Awb haar besluiten 

zorgvuldig moet voorbereiden, bekendmaken en motiveren, teneinde nietigheid 

van deze besluiten te voorkomen.  
 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van 
het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk 
overheidsorgaan? Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wob? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (24) of dat 

dit niet van toepassing is (13) of hebben deze vraag niet beantwoord (19). Vijf 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Respondenten zien een extra belasting van de organisatie ontstaan (8). Zij voorzien 

dat het proces langer gaat duren en dat meer administratieve handelingen nodig 

zijn omdat elke casus afzonderlijk bekeken moet worden en het motiveren van 

besluiten op grond van verschillende (weigerings)gronden belastend is voor het 

verantwoordelijk overheidsorgaan. Het levert extra werkdruk op voor de 

desbetreffende afdeling(en).  

Verder ervaart men nog onbekendheid en onduidelijkheid over het handelen. 

Daarbij noemen respondenten de volgende zaken: 

 Het is onduidelijk of voor elk dossier afzonderlijk advies moet worden gevraagd. 

 Afwegingen bij achteraf tot beperking te komen kunnen niet los staan van 

eerder in het kader van de Wob genomen besluiten. 

 Ten aanzien van het besluit beperkende bepalingen zit er een 'rare kronkel' in 

de wet (dat geldt ook al voor de huidige Archiefwet). Namelijk dat de 

archiefvormer in een besluit bepaalt welke documenten beperkt dienen te 

worden, terwijl de beheerder na overdracht bepaalt wie daadwerkelijk toegang 

krijgt én in welke vorm tot de beperkte documenten. Hier zien wij een groot 

risico voor de archiefvormer. Dit maakt het mogelijk dat documenten onterecht 

vervroegd openbaar worden gemaakt. Daar komt bij dat de beheerder de 

archiefvormer in de meeste gevallen hierover niet hoeft te informeren. Het is 

van belang dat aan de risicoafweging zelf ook een openbaarheidsbeperking mag 

worden toegekend in het geval dat de risicoafweging zelf ook tot navenante 

schade kan leiden, vergelijkbaar met de schade die de betreffende 

archiefbescheiden zouden kunnen aanrichten. 

 

Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (20) of dat 

dit niet van toepassing is (19) of hebben deze vraag niet beantwoord (17). Zes 
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respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Men acht een nadere uitwerking in procedures en stappenplannen en nadere duiding 

van de wet als nodig (7). Daarbij worden onder andere specifiek de volgende 

suggesties gedaan: 

 Het zou wenselijk zijn om het aantal (weigerings-)gronden te beperken, zodat 

de overheid steeds op dezelfde eensluidende gronden archiefinzageverzoeken 

kan verlenen of weigeren. 

 In de wet/regeling opnemen dat de beheerder inzageverzoeken van documenten 

waarvoor een beperking geldt altijd voorlegt aan de archiefvormer. 

 Maak voor specifieke organisatie(s) een uitzondering op de genoemde 

bevoegdheden van de archiefbeheerder; bijvoorbeeld dat voor bepaalde dossiers 

een absolute beperking geldt van openbaarmaking van 110 jaar.  

 

Daarnaast noemen (3) respondenten de behoefte aan bewustwording, houding, 

gedrag en cultuur binnen de organisatie waardoor een zorgvuldige en deugdelijke 

afweging gemaakt kan worden. Twee respondenten geven aan een verhoging van 

de capaciteit te wensen en een organisatie wijst ten slotte op dossier overstijgend 

inzicht in wat je wel of niet kan laten zien als organisatie. 

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 

 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (21) of dat 

dit niet van toepassing is (7) of hebben deze vraag niet beantwoord (21). Negen 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

De motivatie geeft meer transparantie over de reden waarom een beperkingsgrond 

is toegepast (6). Zeker nu gronden worden uitgebreid vindt een organisatie die 

toelichting wel op zijn plaats.  

Eén organisatie ziet tegelijkertijd meer werk voor NA ontstaan en twee andere 

organisaties noemen de toename van een zorgvuldige afweging. Weer twee andere 

organisaties zien een toename in de duidelijkheid welke partij beslist over de 

openbaarheid van overgedragen documenten. De versnelling van de procedures 

wordt door twee respondenten genoemd. 

Ook worden enkele risico’s gezien: 

 Als voor informatie die op een bepaalde grondslag beperkt openbaar is, op basis 

van een andere grondslag de openbaarheid wordt beperkt, zou dit ten koste 

kunnen gaan van de door de overheid na te streven transparantie. 

 Risico is dat bij onzorgvuldige uitvoering (zowel bij regelen van de beperking als 

bij inzageverzoeken bij het Nationaal Archief van beperkt openbare 

documenten) een data lek ontstaat.  

 

Door een organisatie wordt gewezen op de ondermijning van het 

vertrouwensbeginsel zoals dat voortvloeit uit de Wet Huis voor Klokkenluiders.   

 

 

9.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

 Doc-Direkt 

Zie wijziging VI 

 

 Justid 

Zie wijziging VI 
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10 Wijziging VIII: De mogelijkheid om op een 

andere manier dan door inzage in het 

oorspronkelijke document toegang te verlenen 

10.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

De principiële wijziging van de wet is duidelijk en het NA moedigt het 

gedachtengoed hierachter aan. Bij de uitvoering ziet het NA nog verschillende 

vragen en verschillende oplossingsmogelijkheden (scenario’s) met elk eigen volgens 

NA aanzienlijke uitdagingen, die elk een eigen nadere uitwerking behoeven (en allen 

kosten met zich meebrengen). Zo is voor NA net als voor de RHC’s onduidelijk wat 

onevenredige inspanning is en wat wordt verstaan onder ‘andere vorm’ en of dat 

digitaal lakken betekent. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

Deze wijziging heeft voor NA de meeste impact van de modernisering van de wet.  

Ook de RHC’s verwachten dat het bieden van alternatieve vormen van inzage een 

ingrijpende wijziging gaat zijn. 

 

NA geeft aan dat de Wob-taak naar NA verschuift. Daarmee krijgt NA meer 

beslissingsmacht en moet NA meer inhoudelijke beoordelingen doen. Wat dit precies 

betekent hangt af van de concrete uitwerking van de gekozen scenario’s.  

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

Er is duidelijkheid nodig over hoe dit moet worden toegepast en een nadere 

uitwerking van de mogelijke scenario’s. 

 

Verder is er kennis nodig van de beleidsgebieden van de ministeries om hier 

invulling aan te kunnen geven. Naast de uitbreiding van kennis vraagt dit ook om 

meer capaciteit.  

 

RHC’s geven aan dat ICT-ondersteuning nodig is voor digitale stukken (die is anders 

en mogelijk arbeidsintensiever dan voor analoge stukken). 

 

 Wat kost dit? 

NA geeft aan dat er geld nodig is voor capaciteit en kennis (van de beleidsgebieden 

van ministeries) om invulling te geven aan deze wijziging (afhankelijk van gekozen 

toepassing beleid en nadere uitwerking). Daarbij zijn flexibele 

financieringsafspraken nodig omdat NA voor omvang en timing afhankelijk is van de 

departementen. 

 

RHC’s geven aan dat de kosten nog niet te voorspellen zijn. Als grove schatting 

wordt een verviervoudiging aangegeven (van een halve fte naar 2 fte).  

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

NA signaleert een spanning tussen het feit dat de burger aan de ene kant meer 

inzage kan krijgen en de mogelijke ervaring van de burger dat dat niet zo is (door 

inzage op een andere manier dan door inzage in het oorspronkelijke document). 

 

Ook RHC’s signaleren een spanning tussen openbaarheid en deze wijziging die 

toegang tot informatie in een andere vorm mogelijk maakt. RHC’s pleiten voor 

inzage of geen inzage (i.p.v. lakken of andere vormen van toegang tot informatie) 
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vanuit waarde van inzage van het gehele stuk (dat als groot goed wordt gezien van 

de Aw). Als daar niet voor wordt gekozen is wat de RHC’s betreft een stevig stelsel 

van voorwaarden nodig om daar recht aan te doen. 

 

 

10.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

Deze wijziging is voor deelonderzoek 2 niet van toepassing.  

 

 

10.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

Deze wijziging is voor deelonderzoek 3 niet van toepassing. 
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11 Wijziging IX: Uitbreiding van toezicht tot de 

overgebrachte documenten 

11.1 Deelonderzoek 1: Nationaal Archief en RHC’s 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Voor NA is helder dat het onder toezicht van de Inspectie OE komt te staan, maar 

het is nog onduidelijkheid hoe ver het toezicht rijkt, waar het over gaat en hoe het 

wordt ingevuld en wat daarvoor nodig is. 

 

RHC’s vragen zich concreet af of toezicht ook van toepassing is op de wijze waarop 

inzage wordt gegeven. 

 

 Wat gaat er veranderen? 

Zowel NA als RHC’s geven aan dat het voorbereiden, begeleiden en reageren op 

inspecties nieuw is en structureel tot meer werk leiden. Wat dat concreet betekent 

hangt af van de manier waarop het toezicht wordt ingericht. 

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

RHC’s geven aan dat deze vraag nog niet te beantwoorden is omdat onduidelijk is 

hoe dit wordt ingericht.  

 

Ook NA geeft aan dat er duidelijkheid nodig is over de manier waarop toezicht wordt 

ingevuld. Verder geeft NA aan dat er vooraf afstemming nodig is over de 

toezichtkaders om hier op een gepaste wijze invulling aan te geven. 

 

 Wat kost dit? 

NA geeft aan dat er beperkt extra capaciteit nodig is voor het voorbereiden, 

begeleiden en reageren op inspecties. 

 

RHC’s geven aan deze vraag nog niet te kunnen beantwoorden. 

 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

NA wijst op een mogelijk risico dat de buitenwereld de onafhankelijkheid van de I-

OE in relatie tot toezicht op NA ter discussie zou kunnen stellen. 

 

RHC’s noemen geen bijzonderheden. 
 

 

11.2 Deelonderzoek 2: Digitale uitvraag 

 

 Samenvatting  

Hoewel voor veel organisaties (64%) helder is wat de uitbreiding van toezicht 

betekent, blijkt uit de toelichting die wordt gegeven dat voor sommige respondenten 

onduidelijk is wat dit precies inhoudt voor de organisatie.  

 

Slechts een klein deel (12%) geeft aan dat dit voor hen tot een verandering leidt. 

De helft van de respondenten denkt van niet en 37% weet het niet of heeft deze 

vraag niet beantwoord. Er is vooral kennis en ervaring nodig om de vertaalslag te 

maken naar de eigen organisatie. 

 

De (9) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, geven aan dat de benodigde zaken (d.w.z. Kennis en 

vaardigheden, Processen en procedures, Administratieve handelingen, Logistiek, 
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ICT-systemen en Capaciteit) om hier invulling aan te geven niet of grotendeels niet 

aanwezig zijn in de organisatie.  

 

Bijna alle respondenten verwachten dat de kosten/inspanningen als gevolg van deze 

wijziging gaan toenemen. Hoewel bijna alle respondenten (8) aangeven dat 

(gedeeltelijke) kwantificering mogelijk is, worden deze op één inschatting van de 

totale kosten na, niet gegeven. Voor een volledig beeld van de kwantificering is 

meer inzicht in de praktische invulling van de wijziging en een nadere impactanalyse 

nodig, aldus de respondenten. 

 

Wat de effecten binnen de eigen organisatie betreft duiden verschillende 

respondenten een uitbreiding van het toezicht als zodanig als positief. Ook worden 

enkele ongewenste effecten gezien in de hogere inspanningen die als gevolg 

daarvan nodig zijn.  

 

Wat de effecten buiten de eigen organisatie betreft wordt deze wijziging ook positief 

geduid omdat hiermee over het geheel toezicht wordt gehouden. Ook de keerzijde 

wordt echter genoemd, zoals: meer belasting van de organisatie en meer 

bureaucratie, mogelijk strengere eisen en onduidelijkheid over wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Ook de maatregelen die worden genoemd om de negatieve 

effecten binnen de organisatie tegen te gaan zijn erop gericht om verdeling van 

kosten en verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen. 

 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

Voor de meeste organisaties (64%) is in algemene zin helder (38) of helemaal 

helder (9) wat de uitbreiding van het toezicht tot de overgebrachte documenten 

inhoudt voor de eigen organisatie. Voor 15% is het niet helder (8) of helemaal niet 

helder (3). De overige organisaties (21%) staan hier neutraal (14) in of hebben 

deze vraag niet beantwoord (1). 
 

Vraag 1: In hoeverre is helder wat de uitbreiding van het toezicht tot de overgebrachte 
documenten inhoudt voor uw organisatie?  

helemaal 

helder 

helder neutraal niet 

helder 

helemaal 

niet 

helder 

weet niet/ 

geen 

antwoord 

totaal respons 9 38 14 8 3 0/1 

ministerie  2 4  3  0/1 

onderdeel ministerie 4 11 3  1  

privaatrechtelijk zbo  6 3 2 1  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie  1 2 3   

publiekrechtelijk zbo 1 9 6  1  

rechterlijke organisatie 1 7     

hoog college van staat  1      

 

Hoewel voor veel organisaties helder is wat uitbreiding van toezicht tot de 

overgebrachte documenten betekent, geven twee respondenten in de toelichting bij 

deze vraag wat ze onduidelijk vinden. Een respondent wijst op de onduidelijk van 

het artikel waardoor niet kan worden ingeschat wat dit voor de organisatie betekent. 

Een andere respondent vraagt zich af wat de rol van de Erfgoedinspectie (nu 

Inspectie OE) is.  

 

Verder vraagt een respondent zich af of de toezichthouder wel voldoende capaciteit 
heeft om dit uit te voeren. En andere respondent spreekt de wens uit dat het 

toezicht zich ook richt op hoe de beheerder invulling geeft aan het besluit 

beperkende bepalingen. 

 

 Gaat er wat veranderen?  

Een klein deel van de respondenten (12%) geeft aan dat er iets gaat veranderen als 

gevolg van deze wijziging (9). De helft denkt van niet (37). 37% van de 

respondenten weet het niet (25) of heeft deze vraag niet beantwoord (2). 
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Twaalf respondenten geven aan dat duidelijkheid en kennis nodig is over wat het 

precies betekent om dit te vertalen naar de eigen organisatie. Twee respondenten 

geven aan dat een diepgaande impactanalyse nodig is om daar echt zicht op te 

krijgen en twee andere respondenten geven aan dat de ervaring/praktijk dit moet 

gaan uitwijzen. Eén respondent wijst in dit verband naar de digitale ontwikkelingen 

voor duurzaam bewaren van documenten bij het Nationaal Archief en de vraag of zij 

klaar zijn voor ‘het digitale geweld aan informatie’. 

 

Vraag 2: Gaat er voor uw organisatie iets veranderen als gevolg van de uitbreiding van het 
toezicht tot de overgebrachte documenten?  

ja nee weet niet geen 

antwoord 

totaal respons 9 37 25 2 

ministerie   5 4 1 

onderdeel ministerie 3 12 3 1 

privaatrechtelijk zbo  7 5  

publiekrechtelijke beroepsorganisatie 4 1 1  

publiekrechtelijk zbo 2 6 9  

rechterlijke organisatie  6 2  

hoog college van staat    1  

 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

De (9) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen, geven aan dat de benodigde zaken (d.w.z. Kennis en 

vaardigheden, Processen en procedures, Administratieve handelingen, Logistiek, 

ICT-systemen en Capaciteit) om hier invulling aan te geven niet of grotendeels niet 

aanwezig zijn in de organisatie. 

Vraag 3: In hoeverre zijn de volgende zaken al aanwezig in uw organisatie om invulling te geven 

aan de gevolgen van de uitbreiding van het toezicht tot de overgebrachte documenten?  

 

volledig 

aanwezig 

grotendeels 

aanwezig neutraal 

grotendeels 

afwezig 

volledig 

afwezig weet niet 

Kennis en vaardigheden 1   7 1  

Processen en procedures  1  4 4  

Administratieve handelingen   1 4 4  

Logistiek   1 2 5 1 

ICT-systemen  1  2 6  

Capaciteit (uren)   1 2 5 1 

 

Bij de toelichting op deze vraag geeft één respondent aan de impact nog niet te 

kunnen bepalen omdat een nadere analyse nodig is. Een andere respondent merkt 

op dat inspecties kunnen leiden tot nieuwe inzichten en verbeteracties die 

doorwerken in de organisatie. 

 

 Wat kost dit? 

Bij de (9) respondenten die hebben aangegeven dat er als gevolg van deze wijziging 

iets gaat veranderen geeft bijna iedereen (8) dat de kosten/inspanningen 

toenemen. Eén organisatie geef aan dit niet te weten omdat daarvoor een 

handhavingsplan van de Inspectie nodig is. 
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Vraag 4a: Wat zijn de gevolgen voor de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 

inspanningen (uren)?  
nemen toe blijven gelijk nemen af weet niet  

totaal respons 8   1 

ministerie      

onderdeel ministerie 2   1 

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

4    

publiekrechtelijk zbo 2    

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      

 

Eén respondent geeft aan een kwantificering van de meer/minder 

kosten/inspanningen te kunnen geven. Eén respondent heeft deze vraag niet 

beantwoord. Zeven respondenten geven aan dat een kwantificering gedeeltelijk te 

geven is. Om volledig zicht te krijgen op de kwantificering is volgens vijf 

respondenten een impactanalyse nodig. Eén respondent geeft in het verlengde 

daarvan aan dat inzicht in de benodigde werkzaamheden en de capaciteit die 

daarmee gemoeid is nodig is. Een andere respondent geeft aan een project op te 

moeten starten om daar zicht op te krijgen. 

 

Vraag 4b: Kunt u een kwantificering geven van de eventuele meer en/of minder kosten (euro’s) of 

inspanningen (uren) die nodig zijn om invulling te geven aan deze wijziging?  
gedeeltelijk ja nee geen 

antwoord 

totaal respons 7 1  1 

ministerie      

onderdeel ministerie 2   1 

privaatrechtelijk zbo     

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

4    

publiekrechtelijk zbo 1 1   

rechterlijke organisatie     

hoog college van staat      
 

Vraag 4c: Geef hieronder de onderbouwing aan in uren of euro’s, of indien gewenst een 
combinatie. Let daarbij op dat u geen dingen dubbel opneemt. Minderkosten of minder 
inspanningen geeft u aan met een negatief getal (-). 
− voorbereidend jaar: incidenteel  

− jaar van inwerking treding: incidenteel en structureel  

− jaren na inwerking treding: structureel per jaar  

− antwoord categorieën nauwkeurigheid: heel nauwkeurig, nauwkeurig, redelijk nauwkeurig, 
onnauwkeurig, heel onnauwkeurig 

 

Eén respondent geeft buiten de tabel een kwantificering van de totale kosten van 25 

mln. voor alle wijzigingen van de gemoderniseerde Archiefwet (exclusief de 

jaarlijkse kosten). Het bedrag is een eerste indicatie. Het maken van een 

kostenraming is voor deze organisatie complex. Er wordt in ieder geval verwacht dat 

er substantiële kosten zullen zijn als gevolg van de wijzigingen van de Archiefwet. 

Met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting of in de Digitale 

Portfolio. Bij de raming wordt ten aanzien van deze wijziging het volgende 

uitgangspunt gehanteerd: “Onder meer extra audit/toezicht in verband met bewaren 

bij de bron.” Deze respondent draagt dezelfde kwantificering eveneens aan bij 

wijziging I, V, VI a, VI b en VII.  

 

Dit is te weinig respons om een verdere analyse op uit te voeren of om uitspraken 

over te doen. 
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 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de organisatie? 

 

Vraag 5a: Wat zijn volgens u mogelijke gewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 
uitbreiding van toezicht tot de overgebrachte documenten? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (18) of dat 

dit niet van toepassing is (12) of hebben deze vraag niet beantwoord (17). 17 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Uitbreiding van het toezicht als zodanig wordt door vier respondenten als positief 

geduid. Eén respondent geeft aan dat het de bewustwording van archivering binnen 

de eigen organisatie verder versterkt. Andere respondenten noemen in dat verband 

expliciet de volgende (mogelijke) positieve effecten: 

 Veiliger en zekerheid 

 Verbetering van de vindbaarheid en toegankelijkheid 

 Mogelijk gaan NA strakker sturen op aansluitvoorwaarden in het kader van 

overbrengen 

 

Vraag 5b: Wat zijn volgens u mogelijke ongewenste (neven)effecten binnen uw organisatie van de 

uitbreiding van toezicht tot de overgebrachte documenten? 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (19) of dat 

dit niet van toepassing is (14) of hebben deze vraag niet beantwoord (17). 17 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Volgens één respondent kan het zijn dat de eisen qua beheer aan over te brengen 

archief (nog) hoger worden dan ze nu al zijn. Een andere respondent voorziet 

hogere kosten indien er nieuwe eisen worden gesteld. Een ‘rebound’ vanuit NA naar 

de eigen organisatie over het informatie- en recordmanagement is een mogelijk 

negatief gevolg genoemd door een van de ministeries. Een andere respondent ziet 

een extra beroep op de archiefmedewerker ontstaan.  

 
Vraag 5c: Welke maatregelen zijn volgens u nodig om eventuele ongewenste (neven)effecten 

binnen uw organisatie te beheersen? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (20) of dat 

dit niet van toepassing is (13) of hebben deze vraag niet beantwoord (17). 16 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken.  

 

De overige respondenten dragen de volgende maatregelen aan:  

 Het zorgdragerschap nog duidelijker afbakenen. 

 Vanaf het begin van archiefvorming kritisch en alert zijn qua beheer. 

 Er zullen dienstverleningsovereenkomsten nodig zijn om de kostenverdeling 

helder te hebben voor alle partijen (handhaver, shared service organisatie en 

verantwoordelijk overheidsorgaan). 

 

Vraag 5d: Welke andere mogelijke (neven)effecten ziet u buiten uw organisatie? 
 

Sommige respondenten geven aan dat deze er (waarschijnlijk) niet zijn (15) of dat 

dit niet van toepassing is (9) of hebben deze vraag niet beantwoord (20). 14 

respondenten hebben aangegeven dit niet te weten of (nog) geen inschatting te 

kunnen maken. De overige respondenten dragen het volgende aan:  

 

Drie respondenten wijzen erop dat hiermee over het geheel toezicht wordt 

gehouden en duiden dat positief. Ook (meer) aandacht (politiek/bestuurlijk) voor de 

materie wordt door twee respondenten genoemd.  Maar ook de keerzijde wordt door 

vijf respondenten genoemd: meer toezicht, meer bureaucratie, meer belasting van 
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NA en onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is wordt genoemd. Drie 

respondenten wijzen erop dat er mogelijk strengere eisen komen voor overdracht 

naar het NA. 

 

 

11.3 Deelonderzoek 3: Doc-Direkt en Justid 

 

Deze wijziging is voor deelonderzoek 3 niet van toepassing. 
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12 Verantwoording onderzoek 

12.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

De ADR is door OCW gevraagd om de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet 

te onderzoeken bij organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie OE 

teneinde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen het Voorstel van Wet waar 

nodig aan te passen en de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet te belichten 

in de Memorie van Toelichting.  

 

De Handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid10 (van het Kenniscentrum 

Wetgeving en Juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) geldt als 

uitgangspunt voor dit onderzoek. Deze handleiding hanteert de volgende vragen 

over uitvoerbaarheid:  

A. Welke organisaties zullen de ontwerpregeling uitvoeren?  

B. Is hen helder wat de opgedragen taak is?  

C. Is de (uitvoerings)organisatie voldoende toegerust voor een doeltreffende 

uitvoering?  

D. Wat zijn de ingeschatte kosten nodig voor uitvoering?  

E. Wat zijn de verwachte effecten van de regeling?11 

 

Deze vragen zijn bij dit onderzoek gehanteerd als onderzoeksvragen en nader 

geoperationaliseerd ten behoeve van de verschillende deelonderzoeken en op basis 

van de relevante wijzigingen. Daarbij zijn de deelvragen zoals deze in de 

Handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid zijn geformuleerd losgelaten. Dit 

in verband met het ontbreken van de relevantie van de deelvragen en de gewenste 

aansluiting op de specifieke wijzigingen in de wet. 

 

In de rapportage zijn de onderzoeksvragen als volgt vertaald: 

 Is helder wat er wordt verwacht? 

 Gaat er wat veranderen? (deelonderzoek 1 en 3: Wat gaat er veranderen?) 

 Wat is er nodig om invulling te geven aan de wijzigingen? 

 Wat kost dit? 

 Wat zijn gewenste en ongewenste (neven)effecten binnen en buiten de 

organisatie? 

 

Daarbij zijn vraag A en B qua volgorde omgedraaid. Deze eerste twee 

onderzoeksvragen worden overigens niet als ja/nee vraag beantwoord. Dat zou de 

uitvoerbaarheid van de (gemoderniseerde) Archiefwet te kort en doet geen recht 

aan de complexiteit van het onderwerp en de diversiteit aan perspectieven.  

 

Deze rapportage bevat per onderzoeksvraag een weerslag van de meningen en 

visies van de betrokkenen die in de deelonderzoeken zijn geraadpleegd. Daarbij zijn 

de door geïnterviewde en geraadpleegde personen en organisaties aangedragen 

punten zoveel mogelijk zoals door hen aangedragen opgenomen in de rapportage. 

Dit om zoveel mogelijk recht te doen aan de nuances per (soort) organisatie. Op 

een aantal aspecten wordt zichtbaar dat men zowel voor- als nadelen ziet of is een 

randvoorwaarde (i.c. bewustwording) ook een gewenst effect.  

 

                                                
10 

https://www.kcwj.nl/sites/default/files/def handleiding uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 26 juni.pdf 
11 Vraag E uit de U&H-toets luidt: Wat zijn de verwachte effecten van de regeling. Conform de handleiding 

vragen we in dit kader naar de neveneffecten van de gewijzigde archiefwet. We onderzoeken niet of met de 

gewijzigde archiefwet de beoogde doelen worden bereikt. 
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opdrachtgever heeft in overleg met de Inspectie de lijst van uiteindelijke 

respondenten bepaald die is gebruikt voor verzending van de digitale uitvraag. In 

12.3 is nadere informatie opgenomen over (de verzendlijst in relatie tot) de 

respons. 

 

Verder is in overleg met de opdrachtgever in beeld gebracht welke partijen een 

bijzondere rol hebben ten aanzien van de Archiefwet. Het gaat dan om het Nationaal 

Archief en de RHC’s als Rijksarchiefbewaarplaats en Doc-Direkt en Justid vanuit de 

specifieke rol die zij hebben in relatie tot overheidsinformatie. 

 

Voor provincies, gemeenten en waterschappen wordt de uitvoerbaarheid apart 

onderzocht. Verder zal de Inspectie OE de handhaafbaarheid van de wijzigingen van 

de Archiefwet voor het Rijk toetsen. 

 

 Gewijzigde Archiefwet – negen wijzigingen 

Object van onderzoek is de gewijzigde Archiefwet en de wijzigingen die de 

opdrachtgever daarbij onderscheidt en relevant acht voor de uitvoerbaarheidstoets. 

Het Archiefbesluit en de Archiefregeling, die pas later worden vormgegeven, maken 

geen deel uit van deze uitvoerbaarheidstoets. 

 

Tijdens het opstellen van de opdrachtbevestiging was nog niet bekend hoe (de 

wijzigingen in) de Archiefwet precies geformuleerd zou worden. Op basis van het 

concept Voorstel van Wet (inclusief Memorie van Toelichting)12 is in overleg met de 

opdrachtgever afgesproken de volgende wijzigingen te onderscheiden voor deze 

uitvoerbaarheidstoets: 

I. Risicobenadering en treffen van passende maatregelen in het kader van 

goede geordende en toegankelijke staat 

II. Nadere invulling van het instrument selectielijst 

III. Vereenvoudiging procedure voor vaststelling selectielijst 

IV. Het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar 

V. Mogelijkheid tot ontheffing van de overbrengingsverplichting 

VI. Openbaarheidsbeperking bij en na overbrenging 

VII. Het motiveren van een besluit tot openbaarheidsbeperking door het 

verantwoordelijk overheidsorgaan 

VIII. De mogelijkheid om op een andere manier dan door inzage in het 

oorspronkelijke document toegang te verlenen 

IX. Uitbreiding van toezicht tot de overgebrachte documenten 

 

In overleg met de opdrachtgever is expliciet afgesproken dat twee wijzigingen in de 

Archiefwet niet worden meegenomen bij deze uitvoeringstoets: (1) het schrappen 

van de passage over het verplichte archiefdiploma voor archivarissen en de 

bevoegdheid van minister om de opleiding aan te wijzen. (2) normering van e-

depots.  

 

 

12.3 Aanpak in drie deelonderzoeken 

 

Het onderzoek is ingedeeld in drie deelonderzoeken, om de verschillende 

organisaties zo te benaderen dat we de uitvoerbaarheid optimaal kunnen 

onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari tot en met april 

2020. 

 

Deelonderzoek 1: de impact voor Nationaal Archief en RHC’s als 

Rijksarchiefbewaarplaats via een uitvraag en een workshop. De RHC’s hebben 

schriftelijk via het NA input geleverd en zijn tevens via het NA in hoor- wederhoor 

meegenomen.  

                                                
12 Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (inclusief 

Memorie van Toelichting) – concept – internetconsultatieversie 20191128 
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Deelonderzoek 2: de impact op de bedrijfsvoering voor alle organisaties die onder 

toezicht staan van de Inspectie OE via een digitale uitvraag. Daarbij is gebruik 

gemaakt van een extern bureau.  

 

Deelonderzoek 3: de impact voor Doc-Direkt en Justid vanuit de specifieke rol die zij 

hebben in relatie tot overheidsinformatie (alleen onderzoeksvraag A tot en met D) 

via een uitvraag en een gesprek. 

 

Niet alle wijzigingen zijn voor alle deelonderzoeken relevant. In het overzicht is 

weergegeven welke wijzigingen in welke deelonderzoeken zijn meegenomen.  

 

 Deelonderzoek 1: 

NA/RHC 

Deelonderzoek 2: 

Digitale uitvraag 

Deelonderzoek 3: 

Doc-Direkt/Justid 

Wijziging I V V V 

Wijziging II  V V V 

Wijziging III V V V 

Wijziging IV  V V V 

Wijziging V  V V Alleen Justid 

Wijziging VI V V V 

Wijziging VII  V V V 

Wijziging VIII  V   

Wijziging IX  V V  

 

Deelonderzoek 3: over de respons 

In totaal zijn voor deelonderzoek 3 268 vragenlijsten uitgezet, waarvan er 73 zijn 

geretourneerd en meegenomen in de uitvoerbaarheidstoets. Hierna volgt een 

overzicht van de respons per soort organisatie (cf. indeling van de Inspectie OE). 

  
uitgezet  retour 

ontvangen 

totaal respons 268 73 

ministerie  11 10 

onderdeel ministerie 65 19 

privaatrechtelijk zbo 88 12 

publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie 

22 6 

publiekrechtelijk zbo 54 17 

rechterlijke organisatie 19 8 

hoog college van staat  9 1 

 

Voor de ministeries was het streven 100% respons. Voor de overige organisaties 

30%. Beide zijn net niet gehaald met een respons van 91% en 25%. Omdat we 

geen algemeen geldende uitspraken doen over (groepen van) organisaties blijven 

de antwoorden waardevol, beschouwd vanuit het feit dat het de antwoorden van de 

respondenten betreft. 

 

Naast de inhoudelijke vragen gericht op de uitvoerbaarheid van de nieuwe 

Archiefwet, gaven we de respondenten in een afsluitende vraag de ruimte om nog 

iets in algemene zin mee te geven voor het onderzoek. Als reactie hierop werd door 

verschillende respondenten een opmerking gemaakt over de uitvraag zelf. 

Verschillende respondenten (5) maken een opmerking over de omvang, dat deze te 

groot is en er veel overlap tussen de vragen bestaat. Ook geven respondenten (3) 

aan de vragen niet altijd duidelijk te vinden (fysiek en digitaal lopen door elkaar, het 

zijn technische vragen). Ook bij de toelichting op sommige vragen wordt soms door 

een enkele respondent aangegeven dat een vraag niet wordt begrepen of niet 

helder is. Respondenten (3) wijzen op verbetermogelijkheden van de 

gebruikersvriendelijkheid. Verder geeft een respondent aan de vragenlijst volledig te 

hebben kunnen invullen en geeft een andere respondent aan het eindrapport te 

willen ontvangen. Eén respondent (privaatrechtelijk zbo) geeft aan van mening te 

zijn deze vragenlijst niet terecht te hebben ontvangen.  
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12.4 Tussentijdse wijziging van de opdracht 

 

In oktober 2019 is de ADR opdrachtbevestiging vastgesteld voor de 

uitvoerbaarheidstoets gewijzigde Archiefwet. Daarbij is uitgegaan van een ambitieus 

tijdpad met een start op 1 november en opleveren van de ADR rapportage begin 

april. Deze planning bleek in januari 2020 niet meer haalbaar door het later 

beschikbaar komen van de wetteksten en het naar aanleiding daarvan 

operationaliseren van de planning van het ADR-team.  

 

Om aan te kunnen blijven sluiten bij de planning die de opdrachtgever heeft met het 

wetstraject én recht te doen aan de doelstelling van het onderzoek (namelijk de 

opdrachtgever in de gelegenheid te stellen het Voorstel van Wet waar nodig aan te 

passen en de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Archiefwet te belichten in de 

Memorie van Toelichting) bleek een alternatieve aanpak nodig. Dit om te voorkomen 

dat de analyse en rapportage van de ADR gelijk gaat lopen met het aanpassen van 

de wettekst en Memorie van Toelichting en het ADR rapport mosterd na de maaltijd 

wordt en mogelijk niet alle relevante punten door OCW kunnen worden 

meegenomen.  

 

Deelonderzoek 3 (de gesprekken met Doc-Direkt en Justid) is als gevolg daarvan 

versneld uitgevoerd. De ‘platte’ resultaten (antwoorden op de vragen A tot en met 

D/E per wijziging) van de deelonderzoeken zijn (bij deelonderzoek 1 en 3 na hoor en 

wederhoor) beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever, zodat OCW aan de slag kon 

met het aanpassen van het Voorstel van Wet en de Memorie van Toelichting. 

 

Er is, anders dan aanvankelijk in de opdrachtbevestiging afgesproken, geen 

afsluitend gesprek geweest met 12 contactpersonen van de ministeries en één 

contactpersoon rechterlijke macht (indien gewenst in aanwezigheid van experts uit 

uitvoerende diensten/zbo’s) ter duiding van de resultaten uit deelonderzoek 2. Ook 

het afsluitende gesprek met het Nationaal Archief over de duiding van de 

enquêteresultaten is vervallen. Het bleek niet haalbaar dit tijdig uit te voeren. Er 

zou dan voor OCW onvoldoende tijd zijn de resultaten te verwerken in het Voorstel 

van Wet en de Memorie van Toelichting.  

 

In overleg tussen ADR en OCW is afgesproken dit te ondervangen met een 

workshop met belangstellenden uit de groep van (13) contactpersonen van de 

ministeries en de rechterlijke macht, NA en Doc-Direkt en Justid. Tijdens deze  

workshop zou de ADR de resultaten van de enquête (deelonderzoek 2) presenteren.  

OCW zou laten zien wat met de resultaten is gedaan in het nieuwe Voorstel van Wet 

en de deelnemers zouden (onder regie van het onderzoeksteam van de ADR) met 

elkaar in gesprek gaan om tot een prioritering van resterende aandachtspunten te 

komen. 

 

Met deze alternatieve aanpak is een eerder gemaakte afspraak in de 

opdrachtbevestiging opengebroken, namelijk dat de ADR de onderbouwingen niet 

beschikbaar stelt aan de opdrachtgever. Ook wordt op een andere manier invulling 

gegeven aan de gesprekken met de departementen. Deze alternatieve aanpak is 

afgestemd met de opdrachtgever. Met de opdrachtgever is verder afgesproken dat 

zij ervoor zorgt dat over de wijzigingen in de opdrachtbevestiging tijdig wordt 

gecommuniceerd met de verschillende belanghebbenden (via het CIO-beraad).  

 

 

12.5 Door de corona-maatregelen zijn de workshops afgelast 

 

Door de corona-maatregelen en het kleine aantal inschrijvingen en de beperkte 

spreiding over de organisaties is besloten de workshops niet door te laten gaan.  

Mede in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld dat het houden van een 

workshop onder deze omstandigheden niet effectief is voor dit onderzoek. 
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In plaats daarvan hebben we de (13) contactpersonen van de ministeries en de 

rechterlijke macht, NA en Doc-Direkt en Justid in de gelegenheid gesteld om 

schriftelijk te reageren op de bevindingen van het onderzoek van de ADR. Deze 

reacties zijn in deze rapportage verwerkt. Daarbij stonden de volgende twee vragen 

centraal: (1) staat de boodschap die u of uw aangesloten organisaties wilden 

meegeven er voldoende helder in? (2) ontbreken er nog belangrijke punten?  

 

De contactpersonen zullen als gevolg daarvan niet in de workshop maar op een later 

moment geïnformeerd worden over de manier waarop OCW de resultaten heeft 

verwerkt in het nieuwe Voorstel van Wet. Namelijk in het CIO-beraad waarin het 

nieuwe Voorstel van Wet wordt besproken, als onderdeel van het 

afstemmingstraject van OCW. En wordt daarmee (net als in de oorspronkelijke 

opdracht) buiten de doorlooptijd van dit onderzoek geplaatst. 

 

De verschillende contactpersonen zijn hiervan door de opdrachtgever op de hoogte 

gesteld. De resultaten van deze schriftelijke ronde zijn verwerkt in deze rapportage. 

 

 

12.6 Beperkingen van de opdracht 

 

 Achterstanden in het informatiebeheer 

Strikt genomen gaat deze uitvoerbaarheidstoets alleen over de wijzigingen ten 

opzichte van de huidige wet. Uit de conclusies in het rapport van de Inspectie OE 

van april 2018 “Wel digitaal, maar nog niet duurzaam” blijkt echter dat de duurzame 

toegankelijkheid van de digitale informatieketen nog achter blijft. Met andere 

woorden dat de huidige situatie afwijkt van de gewenste situatie omdat er 

achterstanden zijn in het informatiebeheer.  

 

Om ervoor te zorgen dat respondenten bij het beantwoorden van de vragen alleen 

de impact van de wijziging van de oude naar de gewijzigde wet aangeven, is een 

aantal maatregelen getroffen. Zo is er door OCW een toelichting per wijziging 

opgesteld waaruit blijkt wat het verschil is tussen de oude en de gewijzigde wet (de 

‘was-wordt’). 

 

Ook het vragen naar relatieve kosten (duurder, goedkoper, gelijk) – in plaats van 

(alleen) absolute berekeningen – vermindert de kans dat bij het berekenen van de 

impact kosten worden meegenomen die strikt genomen niet het gevolg zijn van de 

gewijzigde wet maar van achterstanden in het informatiebeheer.  

 

Uiteraard is ook bij het formuleren van de vragen in de uitvragen rekening 

gehouden met het expliciet vragen naar de impact van de wijziging. 

 

We kunnen echter niet uitsluiten dat organisaties bij het beantwoorden van de 

vragen toch zijn uitgaan van de huidige situatie, met de eventuele achterstanden in 

informatiebeheer. Bij de digitale uitvraag (deelonderzoek 2) gaan respondenten 

sporadisch in op eventuele achterstanden die eerst weggewerkt moeten worden. 

Omdat de ADR juist niet naar achterstanden heeft gevraagd, is er vanuit dit 

onderzoek geen uitspraak te doen over in hoeverre achterstanden een rol spelen bij 

de uitvoerbaarheid van de wetswijziging.  

 

 De relatie met de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) en de Wet Open Overheid 

(Woo) 

Op het moment dat we dit onderzoek uitvoeren is de Woo nog niet in werking 

getreden en geldt de Wob nog. Daar waar relevant is in de toelichtende teksten bij 

de uitvraag duidelijk aangegeven dat gevraagd wordt naar de huidige situatie, met 

de Wob.  

 

 Relatie met andere onderzoeken 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar deelaspecten van de wijziging van 

de Archiefwet: 
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 Onderzoek naar de impact van de verkorting van de overbrengingstermijn door 
Panteia: TK 2016 -2017, 34262, nr. 29: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-815697.pdf   
 Onderzoek naar de kosten van het verkorten van de overbrengingstermijn door 

APE: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/19/impactanalyse
-openbaarheid-en-toegankelijkheid-jonger-archief 

 

Deze onderzoeken zijn door de ADR niet meegenomen bij het beantwoorden van de 

vragen. Verificatie van deze onderzoeken valt niet in de scope van dit onderzoek. 

 

 Relatie van het onderzoek met andere onderdelen van de U&H-toets  

Naast het onderzoek van de ADR wordt door OCW op de volgende manier invulling 

gegeven aan de U&H-toets: 

 Handhaafbaarheid wordt getoetst door de Inspectie OE; 

 De uitvoerbaarheidstoets bij gemeenten wordt uitgevoerd door VNG Realisatie; 

 De uitvoerbaarheidstoets voor provincies en waterschappen wordt uitgevoerd 

door een extern bureau. 

 

Er heeft geen expliciete afstemming plaatsgevonden tussen de verschillende 

onderzoeken. Met de opdrachtgever is afgesproken dat de ADR zorgt voor een 

zelfstandig leesbaar rapport over de uitvoerbaarheid bij organisaties die onder 

toezicht staan van de Inspectie OE. OCW is verantwoordelijk voor het verwerken 

van de verschillende onderdelen van de U&H-toets in de Memorie van Toelichting en 

het Voorstel van Wet.  

 

Enkele organisaties verwijzen in de digitale uitvraag van deelonderzoek 2 voor een 

uitgebreid antwoord naar andere manieren (bv. brieven en de internetconsultatie) 

waarop ze hun geluid hebben laten horen. Deze input is cf. opdrachtbevestiging niet 

verwerkt in deze rapportage. Deze reacties zijn overigens allemaal (ook) aan OCW 

gericht/gestuurd en daarmee onderdeel van de consultatie die buiten deze 

uitvoerbaarheidstoets door OCW in behandeling is genomen. 

 

 

12.7 Gehanteerde Standaard 

 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 

uitgevoerd. 

 

 

12.8 Verspreiding rapport 

 

De opdrachtgever, DG Cultuur en Media, mw. B. Wolfensberger, is eigenaar van dit 

rapport. 

 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 

de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 

rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 

rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 

Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 

door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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13 Ondertekening 

 

Den Haag, 20 mei 2020 

 

 

 

 

ADR projectleider 

Auditdienst Rijk 
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Bijlage: Toelichting per wijziging 

 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven bij de verschillende wijzigingen die in 

deze uitvoerbaarheidstoets worden onderscheiden. Daarbij wordt eerst een nadere 

toelichting gegeven bij de wijziging door de opstellers van de wet. Vervolgens 

worden de relevante passages uit het Voorstel van Wet toegevoegd inclusief de 

relevante onderdelen uit de Memorie van Toelichting. Deze informatie is ook bij de 

verschillende deelonderzoeken beschikbaar gesteld aan de organisaties. 

 
Wijziging I: Risicobenadering en treffen van passende maatregelen in 
het kader van goede, geordende en toegankelijke staat 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: De Archiefwet 1995 schreef voor om de archieven in goede, geordende en 
toegankelijke staat te brengen en te bewaren. 
 
Wordt: Dit voorschrift is in de nieuwe Archiefwet gehandhaafd, maar uitgebreid met 
de zinsnede dat overheidsorganen hiertoe passende maatregelen treffen. 
 
Toelichting: 

 De uitbreiding met passende maatregelen vindt met name grond in de 
digitalisering en de toename van het aantal systemen, toepassingen, platforms en 
apparaten die worden gebruikt om informatie te creëren, te delen en op te slaan. 

 Passende maatregelen betekent dat het verantwoordelijk overheidsorgaan 
informatie zodanig beheert dat dit recht doet aan de waarde en het belang van de 
documenten (zie ook 1.3); daartoe maakt het tevoren een onderbouwde 
inschatting van wat een verlies of ontoegankelijk raken van deze documenten in 
dat verband zou betekenen (risicobenadering). 

 Voorbeelden van passende maatregelen zijn bewaarstrategieën voor de inhoud 
van documentmanagementsystemen (DMS), maar mogelijk ook voor bijvoorbeeld 
websites en e-mailboxen die zich hierbuiten bevinden. In voorkomende gevallen 
kan het nemen van passende maatregelen ook betekenen dat bepaalde 
informatiestromen niet onder beheer worden gebracht (bijvoorbeeld omdat de 
relevante informatie overeenkomstig interne afspraken wordt afgevangen en in 
een DMS wordt ondergebracht). Het is van belang dat deze benadering als zodanig 
door het overheidsorgaan onder woorden wordt gebracht en vastgelegd, zodat er 
verantwoording over kan worden afgelegd. 

 Een bruikbaar instrument bij passende maatregelen kan een informatiebeheerplan 
zijn. 

 
Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
Artikel 3.1 Goede, geordende en toegankelijke staat 
1. Overheidsorganen treffen passende maatregelen om hun documenten in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. 
2. Indien documenten ten onrechte berusten onder een ander overheidsorgaan dan 
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dat waaronder zij behoren te berusten, zorgen de verantwoordelijke overheidsorganen 
ervoor dat de documenten bij het juiste overheidsorgaan terechtkomen.  
 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel):  
Artikel 3.1 Goede, geordende en toegankelijke staat 
Oud: artikelen 3 en 10 van de Aw 1995 
Wijziging: toevoeging risicobenadering, afsplitsing vernietiging (artikel 4.2) 
Artikel 3.1, eerste lid, bevat de verplichting voor overheidsorganen om hun 
documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, de 
meest fundamentele verplichting in de Archiefwet. Het lid is voor het merendeel 
gelijkluidend aan artikel 3 van de Aw 1995. 
 
Nieuw is de toevoeging dat overheidsorganen verplicht zijn ‘passende maatregelen’ te 
nemen om hun documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en 
te bewaren. Deze toevoeging is erop gericht om voor overheidsorganen mogelijk te 
maken dat zij differentiëren in de mate waarin zij hun documenten in goede, 
geordende en toegankelijke (zie paragraaf 2.4 ) staat brengen en bewaren (een 
‘risicobenadering’, zie paragraaf 4.3 van het algemeen deel van de toelichting). 
Overheidsorganen dienen die afweging te maken aan de hand van de belangen die met 
de documenten worden gediend (uitgewerkt in artikel 1.3 van het wetsvoorstel). 
 
Een overheidsorgaan moet evenwel in staat zijn om te verantwoorden op welke wijze 
het invulling geeft aan de ruimte die de wet biedt. Overheidsorganen zijn in dit kader 
onderhevig aan toezicht door de daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren 
(voor overheidsorganen op het niveau van de centrale overheid), of de archivaris die 
daartoe is aangewezen door gedeputeerde staten (voor overheidsorganen van een 
provincie), het college van burgemeester en wethouders (voor overheidsorganen van 
een gemeente) of het dagelijks bestuur (voor overheidsorganen van een waterschap). 
Zie over het toezicht nader de toelichting bij de artikelen van hoofdstuk 9 van het 
wetsvoorstel. 
 

Wijziging II: Nadere invulling van het instrument selectielijst 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: Zorgdragers hebben de verplichting tot het ontwerpen van selectielijsten, waarin 
tenminste opgenomen welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking 
komen 
 
Wordt: Het verantwoordelijk overheidsorgaan zorgt voor het ontwerpen van een of 
meer selectielijsten, alsook voor de toepassing ervan. 
Een selectielijst bevat tenminste een opgave van de categorieën documenten die 
blijvend hetzij tijdelijk worden bewaard. 
Voor het tijdig vernietigen van de documenten waarvan de bewaartermijnen zijn 
verstreken worden passende maatregelen genomen. 
 
Toelichting: 

 De nieuwe wet geeft meer handen en voeten aan het instrument selectielijst, 
waartoe ook enkele artikelen uit het Archiefbesluit 1995 nu in de wet zijn 
geïncorporeerd. 

 Duidelijk wordt gemaakt dat er per verantwoordelijk overheidsorgaan meer dan 
een selectielijst kan bestaan. 
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 Ook wordt de plicht tot toepassing ervan nadrukkelijk genoemd, wat onder meer 
betekent dat het vernietigen van documenten op basis van de selectielijst 
daadwerkelijk moet worden uitgevoerd en niet onbeperkt mag worden uitgesteld 
of nagelaten. 

 Voorts wordt het accent in de selectielijst in tegenstelling tot de formulering in 
Archiefwet 1995 gelegd op te bewaren i.p.v. te vernietigen documenten. 

 Voor de term passende maatregelen wordt hier verwezen naar hetgeen hierboven 
is opgemerkt onder goede, geordende en toegankelijke staat (art.3.1, het op 
waarde schatten van het belang).  
 

Zie voor meer achtergrond tevens de memorie van toelichting artikel 2.5 en artikel 4.4 
 
Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
Artikel 4.1 Selectielijsten  
1. Een verantwoordelijk overheidsorgaan draagt zorg voor het ontwerpen van een of 
meer selectielijsten voor de documenten waarvoor het verantwoordelijk is en voor de 
toepassing van selectielijsten die voor deze documenten zijn vastgesteld. 
2. Een selectielijst bevat ten minste: 
a. een beschrijving van de categorieën documenten waarop de lijst betrekking heeft; 
b. een opgave van de categorieën documenten die blijvend worden bewaard en de 
categorieën documenten die tijdelijk worden bewaard gedurende een in de selectielijst 
op te nemen bewaartermijn; en 
c. een opsomming van de criteria aan de hand waarvan het verantwoordelijk 
overheidsorgaan documenten die op grond van de selectielijst tijdelijk worden 
bewaard, van vernietiging kan uitzonderen. 
3. Een selectielijst wordt vastgesteld door Onze Minister in overeenstemming met het 
verantwoordelijke overheidsorgaan. 
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de inhoud 
en het ontwerpen van selectielijsten. 
 
Artikel 4.2 Vernietiging  
1. Het verantwoordelijke overheidsorgaan treft passende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de documenten waarvan de bewaartermijn, bedoeld in artikel 4.1, tweede 
lid, onderdeel b, is verstreken en die niet ingevolge artikel 4.1, tweede lid, onderdeel c, 
van vernietiging zijn uitgezonderd, worden vernietigd. 
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over een door 
het verantwoordelijke overheidsorgaan op te maken verklaring van de vernietiging. 
3. Bij of krachtens algemeen maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld over de wijze waarop vernietiging plaatsvindt. 
4. Onze Minister-President kan regels stellen op grond waarvan in buitengewone 
omstandigheden kan worden afgeweken van hetgeen in deze wet is bepaald met 
betrekking tot de vernietiging van documenten.  
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel):  
Artikel 4.1 Selectielijsten  
Oud: artikel 5 van de Aw 1995  
Wijziging: concretisering inhoud selectielijst, vereenvoudiging vaststellingsbepaling  
 
Artikel 4.1 heeft betrekking op de selectielijsten en is gebaseerd op artikel 5 van de 
Archiefwet 1995. Ten opzichte van artikel 5 van de Archiefwet 1995 is een aantal zaken 
aangepast. Ten eerste is in het eerste lid duidelijkheidshalve toegevoegd dat een 
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verantwoordelijk overheidsorgaan niet alleen is belast met het (doen) ontwerpen van 
selectielijsten, maar ook met het toepassen van de reeds vastgestelde selectielijsten 
voor de documenten waarvoor hij verantwoordelijk is. Daaruit volgt dat een 
vastgestelde selectielijst – bijvoorbeeld ook bij een reorganisatie waarbij taken (en de 
daarbij behorende documenten) overgaan op een ander overheidsorgaan – op die 
documenten van toepassing blijft. Zulks laat uiteraard onverlet dat het 
verantwoordelijke overheidsorgaan vervolgens een nieuwe selectielijst kan doen 
ontwerpen.  
Bovendien is in het tweede lid de inhoud van de selectielijst nader uitgewerkt. Anders 
dan artikel 5 van de Archiefwet 1995 – waar de nadruk vooral ligt op het aanmerken 
van de archiefbescheiden die op enig moment voor vernietiging in aanmerking komen 
– is ook expliciet benoemd dat in een selectielijst wordt opgenomen welke categorieën 
documenten blijvend zullen worden bewaard. De nadruk komt daarmee meer op het 
bewaren van documenten te liggen. Onderdeel c bevat een explicitering van de 
mogelijkheid om in een selectielijst criteria op te nemen, op grond waarvan 
documenten die op grond van de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, 
toch van vernietiging kunnen worden uitgezonderd (de zogeheten ‘hotspots’).  
 
Er moet ook op worden gewezen dat in het tweede lid, onderdelen a en b, van 
‘categorieën documenten’ wordt gesproken. Dit sluit aan bij de praktijk van het 
vormgeven van selectielijsten, waarin de bewaartermijnen over het algemeen worden 
gekoppeld aan categorieën documenten. Meestal zijn die categorieën gebaseerd op de 
werkprocessen, waarin documenten worden opgemaakt of ontvangen (te denken valt 
aan processen als ‘behandelen bezwaarschriften’, of ‘beantwoorden burgervragen’), 
maar ook een andere categorisering is mogelijk.  
 
Het derde lid van artikel 4.1 bevat een vereenvoudiging van de vaststellingsprocedure. 
Artikel 5 van de Archiefwet 1995 kent een gedifferentieerde vaststellingsprocedure, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen selectielijsten die betrekking hebben op 
documenten van de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koning (waarbij de 
vaststelling bij koninklijk besluit plaatsvindt, op voordracht van de Minister van OCW), 
selectielijsten die betrekking hebben op documenten van de ministeries (waarbij de 
vaststelling plaatsvindt bij besluit van de Minister van OCW en de Minister wie het 
mede aangaat) en overige selectielijsten (waarbij de vaststelling door de Minister van 
OCW plaatsvindt). Voorgesteld wordt dit te vervangen door één wijze van vaststelling, 
namelijk bij besluit van de Minister van OCW, in overeenstemming met het 
verantwoordelijke overheidsorgaan dat de selectielijst ontworpen heeft (zie nader 
paragraaf 4.4 van deze memorie van toelichting). 
 
Artikel 4.2 Vernietiging  
Oud: artikel 3 van de Aw 1995  
Wijziging: toevoeging risicobenadering, nieuwe grondslag nadere regels omtrent wijze 
van vernietiging  
Artikel 4.2, eerste lid, betreft de plicht voor verantwoordelijke overheidsorganen om 
de documenten die op grond van een selectielijst voor vernietiging in aanmerking 
komen, te vernietigen. Het artikel is gebaseerd op artikel 3 van de Archiefwet 1995, zij 
het dat er in dit wetsvoorstel voor is gekozen om het vernietigen van documenten een 
verplichting van het verantwoordelijke overheidsorgaan te maken. Net als bij artikel 
3.1 is toegevoegd dat het verantwoordelijke overheidsorgaan bij het vernietigen van 
documenten ‘passende maatregelen’ dient te nemen, hetgeen ruimte biedt voor een 
risicobenadering. Zie daarover nader de toelichting bij artikel 3.1 en paragraaf 4.3 van 
het algemeen deel van deze memorie van toelichting.  
Het tweede lid van artikel 4.2, biedt een expliciete grondslag voor het stellen van 



 

 

 

  120 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

nadere regels over de door het verantwoordelijke overheidsorgaan op te maken 
verklaring van de vernietiging. In artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 is daarover ook 
een regeling opgenomen die lijkt te zijn gebaseerd op de algemene delegatiegrondslag, 
opgenomen in artikel 21, tweede lid, van de Archiefwet 1995. Ten behoeve van de 
duidelijkheid is in dit wetsvoorstel een explicietere delegatiegrondslag opgenomen. 
 
Het derde lid is nieuw en biedt de mogelijkheid om bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de wijze waarop vernietiging 
plaatsvindt. De grondslag is met name bedoeld voor eventuele nadere regels over de 
vernietiging van digitale documenten. 
 

Wijziging III: Vereenvoudiging procedure voor vaststelling 
selectielijsten 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: De selectielijsten worden voor de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de 
Koning vastgesteld bij KB, op voordracht van de minister van OCW, en in 
overeenstemming met het overheidsorgaan. Voor de ministeries gebeurt dit door de 
minister van OCW en de vakminister in kwestie en voor andere overheidsorganen door 
de minster van OCW. 
 
Wordt: Een selectielijst wordt vastgesteld door de minister van OCW in 
overeenstemming met het verantwoordelijke overheidsorgaan. 
 
Toelichting: 

 De procedure voor vaststelling van de selectielijst wordt in de nieuwe wet 
vereenvoudigd. 

 In alle gevallen wordt de selectielijst vastgesteld door de minister van OCW, in 
overeenstemming met de archiefvormer die erover gaat. Voor het blijk en bewijs 
van deze overeenstemming schrijft de nieuwe wet geen vaste vorm voor. 

 Als plek van overeenstemming ligt het meest voor de hand het strategisch 
informatieoverleg (SIO) dat op grond van het Archiefbesluit periodiek plaatsvindt 
tussen de (rijks)archivaris en de archiefvormer, aangevuld door een onafhankelijk 
deskundige op het terrein van de relaties tussen overheid en burger. 

 De selectielijst wordt net als onder de Archiefwet 1995 gepubliceerd en is op 
grond van de Awb vatbaar voor bezwaar en beroep. 

 In het nog te wijzigen Archiefbesluit worden de volgende zaken nader uitgewerkt:  
o Schrappen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

(zienswijze). De Awb-mogelijkheid van bezwaar en beroep blijft bestaan.  
o De mogelijkheid van het aanbrengen van kleine wijzigingen in de 

selectielijst (langer bewaren), zonder dat de vaststellingsprocedure ervan 
opnieuw hoeft te worden doorlopen (versiebeheer).  

o Nadere aanwijzingen voor de archiefselectie. 

 Overigens gaat de nieuwe selectielijst vanwege het terugbrengen van de 
overbrengingstermijn (zie artikel 4.3 en 4.4) eveneens gelden voor 10 jaar. Oude 
selectielijsten (d.w.z. reeds vastgesteld of in procedure voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet) gaan vallen onder het overgangsrecht (optie voor geldigheid 
tot het verstrijken van hun 20-jaarstermijn). 

 
Wettekst en memorie van toelichting 
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WETTEKST:  
Artikel 4.1 Selectielijsten  
1. Een verantwoordelijk overheidsorgaan draagt zorg voor het ontwerpen van een of 
meer selectielijsten voor de documenten waarvoor het verantwoordelijk is en voor de 
toepassing van selectielijsten die voor deze documenten zijn vastgesteld.  
2. Een selectielijst bevat ten minste:  
a. een beschrijving van de categorieën documenten waarop de lijst betrekking heeft;  
b. een opgave van de categorieën documenten die blijvend worden bewaard en de 
categorieën documenten die tijdelijk worden bewaard gedurende een in de selectielijst 
op te nemen bewaartermijn; en  
c. een opsomming van de criteria aan de hand waarvan het verantwoordelijk 
overheidsorgaan documenten die op grond van de selectielijst tijdelijk worden 
bewaard, van vernietiging kan uitzonderen.  
3. Een selectielijst wordt vastgesteld door Onze Minister in overeenstemming met het 
verantwoordelijke overheidsorgaan.  
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de inhoud 
en het ontwerpen van selectielijsten.  
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel): 
Artikel 4.1 Selectielijsten 
Oud: artikel 5 van de Aw 1995  
Wijziging: concretisering inhoud selectielijst, vereenvoudiging vaststellingsbepaling  
 
Artikel 4.1 heeft betrekking op de selectielijsten en is gebaseerd op artikel 5 van de 
Archiefwet 1995. Ten opzichte van artikel 5 van de Archiefwet 1995 is een aantal zaken 
aangepast. Ten eerste is in het eerste lid duidelijkheidshalve toegevoegd dat een 
verantwoordelijk overheidsorgaan niet alleen is belast met het (doen) ontwerpen van 
selectielijsten, maar ook met het toepassen van de reeds vastgestelde selectielijsten 
voor de documenten waarvoor hij verantwoordelijk is. Daaruit volgt dat een 
vastgestelde selectielijst – bijvoorbeeld ook bij een reorganisatie waarbij taken (en de 
daarbij behorende documenten) overgaan op een ander overheidsorgaan – op die 
documenten van toepassing blijft. Zulks laat uiteraard onverlet dat het 
verantwoordelijke overheidsorgaan vervolgens een nieuwe selectielijst kan doen 
ontwerpen. Bovendien is in het tweede lid de inhoud van de selectielijst nader 
uitgewerkt. Anders dan artikel 5 van de Archiefwet 1995 – waar de nadruk vooral ligt 
op het aanmerken van de archiefbescheiden die op enig moment voor vernietiging in 
aanmerking komen – is ook expliciet benoemd dat in een selectielijst wordt 
opgenomen welke categorieën documenten blijvend zullen worden bewaard. De 
nadruk komt daarmee meer op het bewaren van documenten te liggen. Onderdeel c 
bevat een explicitering van de mogelijkheid om in een selectielijst criteria op te nemen, 
op grond waarvan documenten die op grond van de selectielijst voor vernietiging in 
aanmerking komen, toch van vernietiging kunnen worden uitgezonderd (de zogeheten 
‘hotspots’).  
 
Er moet ook op worden gewezen dat in het tweede lid, onderdelen a en b, van 
‘categorieën documenten’ wordt gesproken. Dit sluit aan bij de praktijk van het 
vormgeven van selectielijsten, waarin de bewaartermijnen over het algemeen worden 
gekoppeld aan categorieën documenten. Meestal zijn die categorieën gebaseerd op de 
werkprocessen, waarin documenten worden opgemaakt of ontvangen (te denken valt 
aan processen als ‘behandelen bezwaarschriften’, of ‘beantwoorden burgervragen’), 
maar ook een andere categorisering is mogelijk.  
 
Het derde lid van artikel 4.1 bevat een vereenvoudiging van de vaststellingsprocedure. 
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Artikel 5 van de Archiefwet 1995 kent een gedifferentieerde vaststellingsprocedure, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen selectielijsten die betrekking hebben op 
documenten van de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koning (waarbij de 
vaststelling bij koninklijk besluit plaatsvindt, op voordracht van de Minister van OCW), 
selectielijsten die betrekking hebben op documenten van de ministeries (waarbij de 
vaststelling plaatsvindt bij besluit van de Minister van OCW en de Minister wie het 
mede aangaat) en overige selectielijsten (waarbij de vaststelling door de Minister van 
OCW plaatsvindt). Voorgesteld wordt dit te vervangen door één wijze van vaststelling, 
namelijk bij besluit van de Minister van OCW, in overeenstemming met het 
verantwoordelijke overheidsorgaan dat de selectielijst ontworpen heeft (zie nader 
paragraaf 4.4 van deze memorie van toelichting). 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.5. 
 

Wijziging IV: het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 
naar 10 jaar. 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: de zorgdrager brengt (te bewaren) archiefbescheiden die ouder zijn dan 20 jaar 
over naar een archiefbewaarplaats. 
 
Wordt: het verantwoordelijk overheidsorgaan brengt (te bewaren) documenten die 
ouder zijn dan 10 jaar over naar een archiefdienst of depot. 
 
Toelichting 

 Een van de meer in het oog springende wijzigingen in de nieuwe wet is het 
terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. 

 De maatregel is met name ingegeven door het het belang van de digitale 
duurzaamheid, de toegankelijkheid van de overheidsinformatie, de openbaarheid 
en het cultureel ergoed. 

 Net als onder de Archiefwet 1995 maakt de archiefvormer in de nieuwe situatie 
over de overbrenging afspraken met de beheerder van het archief en wordt er een 
verklaring van overbrenging opgesteld. Ook mag er eerder dan na 10 jaar worden 
overgedragen, indien de archiefvormer en beheerder hierover gezamenlijk tot 
overeenstemming komen. 

 De huidige praktijk om archief in blokken van 5 of 10 jaar over te brengen blijft 
mogelijk. 

 Evenals onder de Archiefwet 1995 kan er uitstel of opschorting van overbrenging 
worden verleend, indien de documenten door de archiefvormer nog veelvuldig 
worden gebruikt. Uitstel geldt voor maximaal 10 jaar en kan eenmalig met 10 jaar 
worden verlengd. 

 Het is belangrijk dat overheden ruim de tijd krijgen om zich op de nieuwe 
overbrengingstermijn voor te bereiden. Er is om die reden geen sprake van 
terugwerkende kracht. Dit betekent dat, gesteld dat de nieuwe wet in het jaar 
2021 in werking treedt, vanaf het jaar 2031 archieven die zijn gevormd vanaf 2021 
dienen te worden overgebracht; de tussenliggende periode kan worden benut als 
overgang. 

 Het is aan te bevelen om als archiefvormer ruim voor 2031 voorbereidingen in 
gang te zetten en al voor die datum een begin te maken met eerder overbrengen 
teneinde een soepele overgang te bewerkstelligen. Vroegtijdig contact met het 
archiefbewaarcentrum of de archiefdienst is hierbij aan te bevelen. 
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Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
Artikel 4.3 Overbrenging en overbrengingstermijn 
1. Het verantwoordelijke overheidsorgaan brengt documenten die ouder zijn dan tien 
jaar en die op grond van een selectielijst voor blijvende bewaring in aanmerking komen 
over naar de archiefdienst die met de blijvende bewaring van die documenten is 
belast.  
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de 
overbrenging. 
 
Artikel 4.4 Afwijking overbrengingstermijn  
1. In afwijking van artikel 4.3, eerste lid, kunnen documenten die op grond van een 
selectielijst voor blijvende bewaring in aanmerking komen met toestemming van de 
beheerder eerder dan na tien jaar worden overgebracht. Een onthouding van 
toestemming kan door degene aan wie de beheerder onmiddellijk ondergeschikt is, 
worden herzien.  
2. Indien documenten na de termijn, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, nog veelvuldig 
door een overheidsorgaan worden gebuikt of geraadpleegd, kan het verantwoordelijke 
overheidsorgaan de overbrenging opschorten met machtiging van:  
a. gedeputeerde staten; of  
b. Onze Minister, indien het documenten betreft die naar het Nationaal Archief 
worden overgebracht of waarvoor gedeputeerde staten het verantwoordelijke 
overheidsorgaan is. 
3. Een machtiging wordt verleend voor een periode van ten hoogste tien jaar. Een 
verleende machtiging kan eenmaal worden verlengd met een periode van ten hoogste 
tien jaar.  
4. Aan een machtiging kunnen voorwaarden worden verbonden.  
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel): 
Artikel 4.3 Overbrenging en overbrengingstermijn  
Oud: artikel 12 van de Aw 1995  
Wijziging: verkorting overbrengingstermijn 
 
Artikel 4.3 ziet op de overbrengingstermijn. Ten opzichte van artikel 12 van de 
Archiefwet 1995 is de verkorting van de overbrengingstermijn (van twintig jaar naar 
tien jaar) de essentiële wijziging. Zie daarover nader paragraaf 4.5 . In het tweede lid is 
de mogelijkheid vervallen om krachtens algemene maatregel van bestuur bij 
ministeriële regeling nadere regels te stellen over de overbrenging, nu daarvan geen 
gebruik wordt gemaakt. Voor het overige is de tekst niet inhoudelijk aangepast.  
 
Artikel 4.4 Afwijking overbrengingstermijn  
Oud: artikel 13 van de Aw 1995 
Wijziging: redactioneel  
 
Artikel 4.4 is gebaseerd op artikel 13 van de Archiefwet 1995. In artikel 4.4 is de 
verkorting van de overbrengingstermijn verwerkt. Voor het overige is de bepaling enkel 
redactioneel aangepast. 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.6 
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Wijziging V: Mogelijkheid tot ontheffing  van de 
overbrengingsverplichting 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: -  
 
Wordt: Voor bepaalde documenten kan de minister van OCW (decentraal: GS) 
ontheffing verlenen van overbrenging naar het Nationaal Archief (resp. decentrale 
archiefdienst). Aan deze ontheffing is een aantal specifieke voorwaarden verbonden, 
waaronder een aangetoond belang dat de datacollectie als geheel in tact blijft hetzij 
dat overbrenging afbreuk zou doen aan de taakuitoefening van het desbetreffende 
overheidsorgaan. 
 
Toelichting 

 Deze ontheffingsmogelijkheid bestond niet eerder en is vooral te zien tegen de 
achtergrond van de digitalisering en het aanleggen en ontstaan van omvangrijke 
databestanden bij overheidsorganisaties die deze nodig blijven hebben voor hun 
taakuitoefening. 

 Ontheffing kan alleen worden verleend indien de documenten deel uitmaken van 
een omvangrijke en samenhangende collectie en overbrenging ernstig afbreuk zou 
doen aan de integriteit van de collectie of aan de uitvoering van de wettelijke taak 
van het betreffende overheidsorgaan. 

 Voorbeelden zijn voor het Rijk KOOP (officiële bekendmakingen), het Kadaster, CBS 
(statistieken) en KNMI. 

 Verder dient te worden aangetoond dat de documenten of data zich bevinden in 
goede, geordende en toegankelijke staat en adequate voorzieningen zijn getroffen 
voor de blijvende bewaring en beschikbaarstelling van documenten. De 
toezichthouder kan hier toezicht op uitoefenen. 

 Regels voor de ontheffingsprocedure zullen worden uitgewerkt bij Amvb 
 
Wettekst en memorie van toelichting 

 
WETTEKST:  
Artikel 4.5 Ontheffing overbrengingsverplichting 
1. Een verantwoordelijk overheidsorgaan kan ontheffing worden verleend van de 
verplichting om documenten naar een archiefdienst over te brengen. Een ontheffing 
kan worden verleend door:  
a. gedeputeerde staten; of  
b. Onze Minister, indien het documenten betreft die naar het Nationaal Archief 
worden overgebracht of waarvoor gedeputeerde staten het verantwoordelijke 
overheidsorgaan is.  
2. Een ontheffing kan alleen worden verleend, indien: 
a. de documenten deel uitmaken van een omvangrijke en samenhangende collectie; 
b. overbrenging van de documenten naar het oordeel van gedeputeerde staten, 
onderscheidenlijk Onze Minister ernstig afbreuk zou doen aan de integriteit van de 
collectie, dan wel aan de uitvoering van de wettelijke taak van het betreffende 
overheidsorgaan; en  
c. het verantwoordelijke overheidsorgaan de documenten in goede, geordende en 
toegankelijke staat heeft gebracht en adequate voorzieningen heeft getroffen voor de 
blijvende bewaring en beschikbaarstelling van de documenten.  
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over 
de procedure voor het aanvragen van een ontheffing. 
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4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld over de door het verantwoordelijk overheidsorgaan te treffen adequate 
voorzieningen.  
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel): 
Artikel 4.5 Ontheffing overbrengingstermijn  
Nieuw  
Artikel 4.5 is nieuw en voorziet in de mogelijkheid voor gedeputeerde staten, 
onderscheidenlijk de Minister van OCW (indien het documenten betreft die naar het 
Nationaal Archief worden overgebracht of waarvoor gedeputeerde staten het 
verantwoordelijke overheidsorgaan is) om in bepaalde bijzondere gevallen een 
ontheffing van de overbrengingsverplichting te verlenen (het zogeheten ‘bewaren bij 
de bron’). Zie hierover nader paragraaf 4.6 . Het derde lid biedt een grondslag om bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de procedure 
voor het aanvragen van een ontheffing. Het vierde lid biedt ten slotte de mogelijkheid 
om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de 
door het verantwoordelijk overheidsorgaan te treffen adequate voorzieningen voor de 
blijvende bewaring en beschikbaarstelling van de documenten (dit is ingevolge het 
tweede lid, onderdeel c, één van de voorwaarden voor kunnen het verlenen van een 
ontheffing). 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.6  
 

Wijziging VI: Openbaarheidsbeperking bij en na overbrenging 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: Bij overbrenging kunnen beperkingen aan de openbaarheid worden gesteld op 3 
gronden, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat of 
zijn bondgenoten en/of het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden. 
 
Na overbrenging moet sprake zijn van nieuwe omstandigheden die het stellen van een 
openbaarheidsbeperking kunnen rechtvaardigen. 
 
Wordt: De beperkingsgronden worden gelijkgesteld aan de gronden die zijn 
opgenomen in de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), met uitzondering van 
de grond intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen.  
NB: In de nieuwe Archiefwet worden de beperkingsgronden achtereenvolgens eenheid 
van de Kroon, veiligheid van de Staat, bescherming van bedrijfs- of fabricage-gegevens, 
eerbiediging persoonlijke levenssfeer, betrekkingen van Nederland met andere staten 
en internationale organisaties, economische of financiële belangen van de Staat (resp. 
openbare lichamen of overheidsorganen), opsporing en vervolging strafbare feiten, 
inspectie, controle en toezicht of het voorkomen van onevenredige bevoor- of 
benadeling. 
 
Verruiming van de mogelijkheid na overbrenging alsnog een openbaarheidsbeperking 
te stellen. 
 
Toelichting 

 Met deze wijziging worden de drie beperkingsgronden zoals deze bestonden onder 
de Archiefwet 1995 in feite geëxpliciteerd; materieel is er geen sprake van grote 
wijziging. 
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 Naast verduidelijking beoogt deze wijziging een nauwer aansluiten tussen Aw en 
Wob (nog in behandeling: Woo). Bovendien bevordert de overeenstemming van 
begrippen de communicatie en afstemming tussen de archiefvormer en de 
archivaris-beheerder danwel de archiefdienst bij beperkingen aan de 
openbaarheid. 

 Ook maakt deze werkwijze in beginsel openbaarheid ‘by design’ mogelijk, wanneer 
beperkingsgronden al in een vroeg stadium in het digitaal informatiebeheer 
worden verwerkt. 

 Overigens blijven onder de nieuwe archiefwet bij inzageverzoeken die het belang 
van Staat en bondgenoten raken net als nu de regels voor het recht op informatie 
gelden als voor overbrenging; deze verzoeken worden behandeld door de 
archiefvormer zelf. 

 De verruiming van de mogelijkheid alsnog een openbaarheidsbeperking te stellen 
na overbrenging houdt in dat deze kan worden gesteld als de voortdurende 
openbaarheid van de documenten onaanvaardbaar zou zijn gelet op een of meer 
van de beperkingsgronden. 

 
Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
Artikel 6.2 Openbaarheidsbeperking bij overbrenging 
1. Het verantwoordelijke overheidsorgaan beperkt de openbaarheid van documenten 
bij de overbrenging, indien zij informatie bevatten die:  
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de nationale veiligheid zou kunnen schaden;  
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld; of  
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene 
verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt.  
2. Het verantwoordelijke overheidsorgaan beperkt de openbaarheid van documenten 
bij de overbrenging voorts, indien het belang van de openbaarheid van de in de 
documenten opgenomen informatie niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en met internationale 
organisaties;  
b. de economische of financiële belangen van de staat, de andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door of vanwege bestuursorganen;  
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;  
f. het belang, dat de persoon of organisatie waarop de gegevens betrekking hebben 
erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de gegevens; of  
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden. 
3. Het verantwoordelijke overheidsorgaan beperkt de openbaarheid van documenten 
die milieu-informatie bevatten voorts, voor zover het belang van de openbaarheid van 
die informatie niet opweegt tegen de volgende belangen:  
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; of  
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 
derde lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voor zover het milieu-informatie 
betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het 
eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend 



 

 

 

  127 van 135 | Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet 

achterwege voor zover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar 
genoemde belang.  
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie.  
7. Voor zover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking 
genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.  
 
Artikel 6.3 Openbaarheidsbeperking na overbrenging  
Na overbrenging kan het verantwoordelijke overheidsorgaan de openbaarheid van 
documenten niet alsnog beperken, tenzij de voortdurende openbaarheid van die 
documenten onaanvaardbaar zou zijn gelet op een of meer van de beperkingsgronden, 
bedoeld artikel 6.2, eerste tot en met derde lid. 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel)  
Artikel 6.2 Openbaarheidsbeperking (bij overbrenging) 
Oud: artikelen 15, eerste en vijfde tot en met zevende lid, en 15a van de Aw 1995 
Wijziging: aansluiting openbaarheidsregime op de Wob 
 
Artikel 6.2 heeft betrekking op openbaarheidsbeperking bij de overbrenging. Het 
artikel is daarmee een pendant van artikel 15, eerste en vijfde tot en met zevende lid, 
en 15a van de Archiefwet 1995. Deze artikelen uit de Archiefwet 1995 zijn volledig 
herzien en vervangen door een artikel waarbij zoveel mogelijk aansluiting is bij de 
beperkingsgronden van de Wob. De drie beperkingsgronden uit de Archiefwet 1995 
zijn daarom vervallen en vervangen door dertien beperkingsgronden die min of meer 
gelijkluidend zijn aan de beperkingsgronden die in artikel 10 van de Wob zijn 
opgenomen.  
 
Met het overnemen van de beperkingsgronden uit de Wob is beoogd de aansluiting 
tussen de Wob en de Archiefwet te verbeteren. Voor archiefvormers die vanuit de 
dagelijkse praktijk bekend zijn met de Wob, moet het eenvoudiger worden om bij de 
overbrenging van documenten een beperkingsbesluit op grond van de Archiefwet op 
te stellen. Daarmee is beoogd de verwarring die nu vaak ontstaat door de onderlinge 
verschillen tussen de beperkingsgronden van de Archiefwet en de Wob (zie nader 
paragraaf 5) te verminderen. Daarbij zou op eensluidende beperkingsgronden de 
ontwikkeling van systemen waarbij van meet af aan met de openbaarheid rekening 
wordt gehouden (open by design) kunnen vereenvoudigen (zie nader paragraaf 4.8 ).  
 
Hoewel de toename van het aantal beperkingsgronden suggereert dat ook sprake is 
van een afname van openbaarheid onder de Archiefwet, is dat uitdrukkelijk niet het 
geval. Daarbij is van belang dat de huidige beperkingsgronden van de Archiefwet – met 
name de beperkingsgrond ‘onevenredige bevoordeling en benadeling’ – een erg ruime 
reikwijdte kennen, waarbij veel van de beperkingsgronden van de Wob die nu 
afzonderlijk worden genoemd onder één van de beperkingsgronden van de Archiefwet 
konden worden gevoegd. De wijziging moet daarom vooral worden gezien als een 
nadere specificering van de gronden voor openbaarheidsbeperking.  
 
In artikel 6.2 is ook het onderscheid tussen absolute en relatieve beperkingsgronden 
van de Wob overgenomen. Dit betekent concreet dat een verantwoordelijk 
overheidsorgaan de openbaarheid in ieder geval beperkt als één van de gronden, 
opgenomen in artikel 6.2, eerste lid, van toepassing is. Voor de gronden die zijn 
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opgenomen in het tweede en derde lid geldt dat zij alleen worden toegepast om de 
openbaarheid van documenten te beperken indien het belang dat door de 
openbaarheidsbeperking wordt beschermd zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid van de opgenomen informatie. 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 5.1  
 
Artikel 6.3 Openbaarheidsbeperking na overbrenging  
Oud: artikel 15, tweede lid, van de Aw 1995  
Wijziging: verruiming mogelijkheid alsnog stellen openbaarheidsbeperking  
 
Artikel 6.3 is gebaseerd op artikel 15, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en regelt de 
mogelijkheid om na overbrenging alsnog een openbaarheidsbeperking te stellen. 
Artikel 15, tweede lid, van de Archiefwet 1995 is daarin erg restrictief: een zorgdrager 
kan na de overbrenging niet alsnog een openbaarheidsbeperking stellen, ‘tenzij zich na 
het tijdstip van overbrenging omstandigheden hebben voorgedaan die, waren zij op 
dat tijdstip bekend geweest, tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid […] 
zouden hebben geleid’. Er moet kortom sprake zijn van nieuwe omstandigheden die 
het stellen van een openbaarheidsbeperking kunnen rechtvaardigen.  
 
Artikel 15, tweede lid, van de Archiefwet 1995 biedt dan ook niet de mogelijkheid om 
bij de overbrenging begane fouten te herstellen. Hoewel buiten kijf staat dat de 
overbrenging zorgvuldig moet plaatsvinden en daarbij ook zorgvuldig moet worden 
beoordeeld of de noodzaak bestaat de openbaarheid van documenten te beperken, is 
in de praktijk niet volledig uit te sluiten dat toch per abuis documenten worden 
overgebracht waarbij geen openbaarheidsbeperking is gesteld, terwijl daar wel alle 
aanleiding toe bestaat (bijvoorbeeld omdat de documenten bijzondere categorieën 
van persoonsgegevens bevatten). In zo’n geval dient de wet er niet aan in de weg te 
staan dat zo’n vergissing wordt hersteld. Artikel 6.3 biedt daarom een ruimere 
mogelijkheid om na de overbrenging alsnog een openbaarheidsbeperking te stellen: 
dat is mogelijk als de voortdurende openbaarheid van de documenten onaanvaardbaar 
zou zijn, gelet op een of meer van de beperkingsgronden, zoals opgenomen in artikel 
6.2, eerste tot en met derde lid. 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.8. 

 
Wijziging VII: het motiveren van een besluit tot 
openbaarheidsbeperking door het verantwoordelijk overheidsorgaan 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: -  
 
Wordt: Het verantwoordelijk overheidsorgaan motiveert een besluit tot 
openbaarheidsbeperking (op basis van gronden zoals opgenomen in artikel 6.2). 
 
Toelichting 

 Het motiveren gebeurde al in de praktijk, maar is nu ook als bepaling 
opgenomen, zodat de motivering niet later bij een verzoek tot inzage alsnog bij 
de oorspronkelijke archiefvormer behoeft te worden nagegaan. Dit bevordert 
de snelheid en eenduidigheid bij afhandeling van verzoeken (de motivering 
betekent overigens niet dat na overbrenging alleen op de daarbij genoemde 
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gronden informatie kan worden geweigerd; beperkt openbare documenten 
kunnen op alle gronden worden getoetst). 

 
Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
Artikel 6.4 Advisering en motivering besluit beperking openbaarheid  
1. Het verantwoordelijk overheidsorgaan vraagt over een voorgenomen besluit tot 
openbaarheidsbeperking advies aan de beheerder van de archiefdienst, waarnaar de 
documenten worden overgebracht.  
2. Het verantwoordelijke overheidsorgaan motiveert een besluit tot 
openbaarheidsbeperking aan de hand van de gronden, bedoeld in artikel 6.2, die zich 
tegen openbaarmaking van de documenten verzetten.  
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel)  
Artikel 6.4 Advisering en motivering openbaarheidsbeperkingen  
Oud: artikel 15, eerste lid, van de Aw 1995  
Wijziging: toevoeging regeling motivering openbaarheidsbeperkingen  
 
Artikel 6.4, eerste lid, heeft betrekking op de advisering over een besluit tot 
openbaarheidsbeperking. Ingevolge het eerste lid vraagt het verantwoordelijke 
overheidsorgaan over een voorgenomen besluit tot openbaarheidsbeperking advies 
aan de beheerder van de archiefdienst, waarnaar de documenten worden 
overgebracht. Het eerste lid is gebaseerd op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 
1995, waarin is opgenomen dat slechts na advies van de beheerder van de 
archiefbewaarplaats de zorgdrager beperkingen aan de openbaarheid kan stellen. Het 
artikellid is enkel technisch herzien.  
 
Het tweede lid van artikel 6.4 is nieuw en houdt verband met de herziene 
beperkingsgronden, opgenomen in artikel 6.3. Onder de Archiefwet 1995 wordt in de 
praktijk veelal besloten tot openbaarheidsbeperking op basis van één van de drie in de 
wet opgenomen beperkingsgronden. De beheerder van de archiefbewaarplaats 
beoordeelt vervolgens aan de hand van die beperkingsgrond of een verzoeker al dan 
niet inzage kan krijgen. Onder toepassing van artikel 6.3 van dit wetsvoorstel is het 
zeer wel mogelijk dat de openbaarheid van documenten wordt beperkt omdat daar 
meerdere beperkingsgronden van toepassing zijn. Anders dan op grond van de 
Archiefwet 1995 het geval is, heeft de beheerder dan geen houvast aan één bepaalde 
beperkingsgrond. Om ervoor te zorgen dat het beperkingsbesluit voor de beheerder 
hanteerbaar blijft als vertrekpunt voor zijn beoordeling, bepaalt artikel 6.4, tweede lid, 
dat het verantwoordelijke overheidsorgaan in het beperkingsbesluit een motivering 
opneemt aan de hand van de verschillende beperkingsgronden, die zich tegen 
openbaarmaking verzetten. 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.8, 
artikel 4.8 en artikel 5.1. 
 

Wijziging VIII: de mogelijkheid om op een andere manier dan door 
inzage in het oorspronkelijke document toegang verlenen 
 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: - 
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Wordt: Het verantwoordelijk overheidsorgaan kan een verzoeker in andere vorm dan 
door het verlenen van toegang informatie verstrekken uit beperkt openbare 
documenten. 
 
Toelichting 

 Dit nieuwe artikel geeft de mogelijkheid dat de archiefdienst op een andere manier 
dan door inzage in het oorspronkelijke document toegang verleent. 

 Achtergrond is het verkorten van de overbrengingstermijn naar 10 jaar, waardoor 
relatief jonger archief de archiefdienst binnenstroomt waarop mogelijk meer 
openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn. Om te voorkomen dat dit archief 
onnodig ‘op slot’ blijft, kan aan andere manieren van informatieverstrekking 
worden gedacht. In de praktijk van de Wob wordt hiertoe het ‘lakken’ gebruikt. Dit 
kan ook in de archiefpraktijk in voorkomende gevallen een oplossing zijn. Met de 
voortschrijdende technische mogelijkheden is ook aan digitale vormen van 
beperkte toegang te denken. 

 Aan de verzoeker wordt gevraagd om zijn of haar verzoek te specificeren met het 
nummer van de inventaris. Immers, een dergelijk verzoek zou anders teveel 
inspanning vragen van de archiefdienst.  

 Overigens is, net als nu, ook de AVG van toepassing. 
 
Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
7.3 Verstrekken of openbaar maken van informatie in andere vorm  
1. Voor zover dit van de beheerder geen onevenredige inspanning vergt, kan de 
beheerder een verzoeker in andere vorm dan door het verlenen van toegang 
informatie verstrekken uit documenten.  
2. De beheerder kan ook uit eigen beweging informatie openbaar maken uit beperkt 
openbare documenten.  
3. Bij de verstrekking of openbaarmaking van informatie uit beperkt openbare 
documenten is artikel 7.2, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.  
4. De beheerder is niet gehouden naar aanleiding van een verzoek te onderzoeken of 
in andere vorm dan door het verlenen van toegang informatie kan worden verstrekt, 
behoudens voor zover de verzoeker onder toepassing van de artikelen 7.1 en 7.2 geen 
toegang kan worden verleend tot de betreffende documenten.  
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel)  
Artikel 7.3 Verstrekken of openbaar maken van informatie in andere vorm  
Nieuw  
Artikel 7.3 is nieuw, en behelst een afwijking van het documentenstelsel dat in de 
Archiefwet 1995 centraal staat. Het artikel biedt de beheerder de mogelijkheid om een 
verzoeker in andere vorm dan door het verlenen van toegang informatie te 
verstrekken uit documenten. De beheerder is kortom niet beperkt tot het al dan niet 
geven van inzage in een document als geheel. Hij heeft ook de mogelijkheid om enkel 
bepaalde informatie uit het document te verstrekken, bijvoorbeeld door gelakte 
kopieën te verstrekken.  
Het artikel is toegevoegd in verband met de verkorting van de overbrengingstermijn en 
om te voorkomen dat door de overbrenging een achteruitgang in openbaarheid zou 
kunnen optreden (zie nader paragraaf 4.8). De beheerder moet daarom in ieder geval 
onderzoeken of in andere vorm informatie uit documenten kan worden verstrekt, als 
hij onder toepassing van artikel 7.1 of 7.2 geen toegang kan verlenen tot de 
desbetreffende documenten. In zo’n geval kan hij enkel weigeren om informatie in 
andere vorm te verstrekken indien dat van hem een onevenredige inspanning zou 
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vergen (vgl. het eerste lid). Daarbij moet men denken aan gevallen waarin een verzoek 
betrekking heeft op een archief, waarbij het door de omvang van het archief of de 
wijze waarop het toegankelijk is gemaakt uitzonderlijk bewerkelijk zou zijn om daarin 
de informatie te vinden, waarnaar de verzoeker op zoek is.  
Hoewel het wetsvoorstel mogelijk maakt dat informatie in andere vorm wordt 
verstrekt, blijft het verlenen van inzage de reguliere manier waarop het archief voor 
verzoekers wordt ontsloten. Dit betekent ook dat een beheerder – behalve als geen 
inzage kan worden gegeven – niet gehouden is op verzoek informatie in andere vorm 
te verstrekken.   
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.8, 
artikel 4.8 en artikel 5.2. 
 

Wijziging IX: Uitbreiding van toezicht tot de overgebrachte 
documenten 

 
Nadere toelichting bij de wijziging door de opstellers van de wet 
 
Was: Met het toezicht op de naleving ten aanzien van (het beheer van) de 
archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats, zijn belast de bij besluit van de minister van OCW aangewezen 
ambtenaren 
 
Wordt: Met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze (nieuwe) wet is bepaald 
zijn belast de bij besluit van de minister van OCW aangewezen ambtenaren 
(rijksarchieven). 
 
Toelichting 

 Het toezicht strekte zich onder de Archiefwet 1995 niet verder uit dan tot de 
archieven, voor zover niet overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Op 
overgebracht archief was geen wettelijk toezicht. 

 De nieuwe Archiefwet breidt het toezicht uit tot de overgebrachte documenten. 

 Aanleiding voor deze uitbreiding vormt de digitalisering en het ontstaan van 
digitale archiefbewaarcentra of e-depots. Het nalevingstoezicht richt zich op de 
hele informatiecyclus, zowel voor als na overbrenging, en dient zo de duurzame 
toegankelijkheid 

 De archivaris maakt een verslag van het toezicht voor de staten, de raad of het 
bestuur. Uiteraard zijn er naast dit wettelijke verplichte verslag nog andere 
instrumenten bij het toezicht denkbaar, zoals externe rapportages, reviews of 
visitaties. 
 

Wettekst en memorie van toelichting 
 
WETTEKST :  
Artikel 9.1 Toezicht centrale overheid  
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde door de 
overheidsorganen, bedoeld in artikel 2.1 , 2.4 of 2.5 , zijn belast de bij besluit van Onze 
Minister als hoofdinspecteur en inspecteurs aangewezen ambtenaren.  
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant.  
3. De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheid, genoemd in artikel 5:19 van 
de Algemene wet bestuursrecht.  
4. Indien een toezichthouder met toepassing van artikel 5:15 van de Algemene wet 
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bestuursrecht een depot betreedt of met toepassing van artikel 5:18 van de Algemene 
wet bestuursrecht inzage vordert van documenten, neemt hij de voorschriften ten 
aanzien van de beveiliging van geheimen in acht. 
5. De hoofdinspecteur, bedoeld het eerste lid, doet aan het overheidsorgaan 
mededeling van de bevindingen van het toezicht en van de voorzieningen die naar zijn 
oordeel dienen te worden getroffen.  
6. Jaarlijks brengt de hoofdinspecteur vóór 1 juli aan Onze Minister schriftelijk verslag 
uit van zijn bevindingen van het toezicht. Onze Minister zendt dit verslag, vergezeld 
van zijn standpunt, aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal.  
 
Artikel 9.2 Handhaving centrale overheid  
1. Indien een verantwoordelijk overheidsorgaan als bedoeld in artikel 2.1 , 2.4 of 2.5 , 
niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze wet, kan Onze Minister hem een 
aanwijzing geven.  
2. Onze Minister kan een verantwoordelijk overheidsorgaan een last onder 
bestuursdwang opleggen, indien het overheidsorgaan de gegeven aanwijzing niet 
opvolgt. Deze bevoegdheid heeft Onze Minister niet ten aanzien van een 
verantwoordelijk overheidsorgaan als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, onderdelen a 
tot en met g.  
3. Onze Minister maakt van de bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing of het 
opleggen van een last onder bestuursdwang geen gebruik dan na overleg met het 
betreffende overheidsorgaan. 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING (artikelsgewijs deel)  
Artikel 9.1 Toezicht centrale overheid  
Oud: artikel 25a en 25b van de Aw 1995  
Wijziging: redactioneel, vervallen onderscheid zorg en beheer  
 
Artikel 9.1 heeft betrekking op het toezicht voor de centrale overheid. Het artikel is 
een samenvoeging van de artikelen 25a en 25b van de Archiefwet 1995 en is 
merendeels (behoudens redactionele aanpassingen) ongewijzigd overgenomen. Het 
toezicht is belegd bij de daartoe door de Minister van OCW als hoofdinspecteur en 
inspecteurs aangewezen ambtenaren. In de praktijk zijn dit thans ambtenaren van de 
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.  
 
Van belang is dat het toezicht ingevolge artikel 9.1 niet langer is beperkt tot het 
feitelijke beheer van de archiefbescheiden. In de Archiefwet 1995 wordt onder zorg 
wordt verstaan de bestuurlijke zorg voor documenten, waaronder met name wordt 
verstaan het zorgen voor geschikte huisvesting en voldoende financiën en personeel, 
en het nemen van beslissingen over onder andere de vervanging, vervreemding en 
overbrenging van documenten (zie nader paragraaf 2.2 van deze toelichting ), terwijl 
de term beheer vooral ziet op het feitelijk beheer van documenten, met inbegrip van 
de vernietiging van documenten. Dit onderscheid leidt tot een complexe en onnodige 
belemmering bij het houden van het toezicht, dat in de praktijk – omdat zorg en 
beheer van elkaar afhankelijk zijn – bovendien moeilijk is af te bakenen. Gekozen is 
daarom om het toezicht te laten zien op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
de wet in den brede. 
 
Artikel 9.2 Handhaving centrale overheid  
Oud: artikel 24 van de Aw 1995 
Wijziging: redactioneel  
Artikel 9.2 bevat een aantal handhavingsbevoegdheden dat aan de Minister van OCW 
is toegekend. Het artikel is gebaseerd op artikel 24 van de Archiefwet 1995 en enkel 
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redactioneel aangepast. 
 
Zie voor meer achtergrondinformatie tevens de memorie van toelichting artikel 2.9 en 
artikel 4.11 . 
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