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Minister van Justitie en Veiligheid 

Beslisnota bij kamerbrief Toezending selectielijst JenV 

1. Aanleiding

Op 4 oktober 2022 heeft een dertigledendebat plaatsgevonden over de staat van

de Hotspotarchivering Covid-19. Daarbij heeft de heer Omtzigt de departementen

AZ, VWS, SZW, Financiën en JenV, als belangrijkste actoren bij deze Hotspot,

gevraagd de Selectielijsten van hun kernministeries aan Kamer aan te bieden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in zijn Kamerbrief van 3

november 2022 aangegeven dat hij deze departementen zou verzoeken hun

respectievelijke Selectielijsten aan de Kamer aan te bieden, voor JenV betreft dit

de Selectielijst van het Bestuursdepartement.1

De Selectielijst JenV is op 10 maart 2021, ondertekend door Algemeen 

Rijksarchivaris (ARA) en de SG van JenV en gepubliceerd als besluit in de 

Staatscourant, Stcrt/2021, 17848 op 12 april 2021. Met betrekking tot de 

Selectielijsten is inmiddels met de Kamer gecommuniceerd dat deze gepubliceerd 

worden in de Staatscourant en dat ze op de site van het Nationaal Archief 

beschikbaar zijn. Voor de volledigheid is deze ook als bijlage van deze brief 

opgenomen.  

In aanvulling op de Selectielijst is ook voor het Bestuursdepartement JenV, net 

als bij andere departementen, een Afbakeningsdocument opgesteld. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van het Sjabloon Afbakeningsdocument zoals opgesteld door de 

Projectgroep rondom de hotspot (later DGCOVID-19). In het document is 

vastgelegd wat de organisatorische reikwijdte van de Hotspotarchivering Covid-19 

is (Bestuursdepartement) en wat binnen of buiten scope is. Tevens is opgenomen 

een duiding van de risico’s, de aanpak en acties m.b.t. de hotspotarchivering.  

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht om:

- Akkoord te gaan met verzending van de selectielijst en het

afbakeningsdocument JenV aan de Kamer.

1 Kamerstukken II, 2022, 25295-1963 
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3. Kernpunten

• De Selectielijst JenV is een inventarisatie van de werkprocessen van JenV

met per proces een waardering voor het op termijn vernietigen dan wel

bewaren van de informatie van die werkprocessen.

• Archiefmateriaal dat is voorbestemd om te worden vernietigd, kan daarvan

worden uitgezonderd wanneer een gebeurtenis of kwestie zorgt voor een

opvallende intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers

onderling: een zogenaamde ‘hotspot’.

• In de Selectielijst van JenV is bepaald dat hotspots “niet telkens [worden]

vastgelegd in de Selectielijst JenV, maar ten behoeve van de burger wel

worden gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief.” De

vaststelling van de hotspot is gebeurd in het Strategisch Informatie Overleg

(SIO) tussen de directeur DI&I van JenV en de Algemeen Rijksarchivaris van

het Nationaal Archief op 18 december 2020. Publicatie van de hotspot op de

website van het NA heeft kort daarna plaatsgevonden.

• Nog voor de formele vaststelling van de hotspot Covid-19 is het

Bestuursdepartement JenV gaan zorgen voor het identificeren en veiligstellen

van relevante archiefbescheiden. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het

Sjabloon Afbakeningsdocument zoals opgesteld door de Projectgroep rondom

de hotspot (later DGCOVID-19). In dit document heeft het

Bestuursdepartement JenV de reikwijdte, de aanpak en scope vastgelegd

over wat wél en wat niet onder de hotspotarchivering valt. Echter, het

Sjabloon Afbakeningsdocument is een handreiking en het gebruik en de

invulling ervan kan verschillen per departement.

• Meegestuurd afbakeningsdocument is een intern concept-stuk. De definitieve

versie wordt opgesteld zodra de einddatum van de hotspotarchivering is

vastgesteld. Covid-19 informatie valt na afsluiting van de hotspotarchivering

onder het reguliere selectieregime van de Selectielijst JenV uit 2021.

• Inmiddels is intern JenV bepaald dat de looptijd van de hotspot Covid-19

wordt beëindigd per 20 mei 2022. Met de Algemeen Rijksarchivaris is

afgesproken dat het formele besluit voor de einddatum van de Hotspot in

principe in het SIO van maart 2023 vastgesteld zal worden.

4. Toelichting

4.1 Politieke context 

Op 4 oktober 2022 heeft een dertigledendebat plaatsgevonden over de staat van 

de Hotspotarchivering Covid-19. Naar aanleiding van berichtgeving over 

problemen in de archivering van de rijksoverheid en het wissen van berichten 

stond de heer Omtzigt stil bij de archivering van de COVID-19 hotspot. In het 

debat heeft hij de departementen AZ, VWS, SZW, Financiën en JenV, als 

belangrijkste actoren bij deze Hotspot, gevraagd de Selectielijsten van hun 

kernministeries aan Kamer aan te bieden. De Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport heeft in zijn Kamerbrief van 3 november 2022 aangegeven dat 

hij o.a. JenV zou verzoeken hun respectievelijke Selectielijsten aan de Kamer aan 

te bieden. Met deze brief wordt voldaan aan dit verzoek.  

Hotspotarchivering maakt onderdeel uit van de archief wettelijke 

selectiemethodiek voor bewaren of vernietigen van overheidsinformatie 

(Archiefwet 1995) en borgt het cultuurhistorisch belang van overheidsinformatie 

die anders voorbestemd is om te worden vernietigd. Het Afbakeningsdocument is 

bedoeld voor intern gebruik, voorts bestaat er ambtelijke overeenstemming over 
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het delen ervan met de Kamer, in het bijzonder in antwoord op vragen van 

Kamerlid Omtzigt. Dit past bij het JenV-beleid om de Kamer te informeren over de 

informatievoorziening, in dit geval over de Hotspotarchivering COVID-19. 

Het toezenden van deze documenten aan de Kamer kan leiden tot verdere 

inhoudelijke en/of verdiepende vragen. Tot op heden zijn er ons – n.a.v. dit 

verzoek- (nog) geen vragen bekend.   

4.2  Communicatie 

De beantwoording van de Kamervraag heeft helaas vertraging opgelopen door 

externe en interne miscommunicatie. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5.1 De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 


