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Selectiedoelstelling en belangen
Tijdens het opstellen van de selectielijst en tijdens het gevoerde overleg is rekening
gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van
de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van
hetzelfde artikel genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende
gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch
onderzoek.
Als uitgangspunt van het overleg gold de selectiedoelstelling voor blijvend te bewaren
archief, die in 2010 als volgt is geformuleerd:
Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en
veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke
groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat
en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen de archieven of
onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:
a) representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;
b) representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties)
van een samenleving;
c) door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze
de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen,
activiteiten, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.
(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande selectieaanpak archieven, 17 december 2010).
Het overleg
Het overleg over de concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de
zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en
schriftelijk plaats van februari 2015 tot december 2016. De concept-selectielijst werd
tevens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub
d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:
als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:
dhr. ing. J.E. Grefhorst
mw. mr. E. Roijakkers

als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris:
mw. B. Meiboom
mw. drs. A.J. van der Vliet
mw. drs. A.D. Overbeeke
mw. mr. E. Schreuder
als externe deskundige:
dhr. prof. dr. ing. T.W. Hardjono
Verslag van het overleg
Reikwijdte van de selectielijst
De Raad van Accreditatie is in 1995 ontstaan na een fusie, en is een privaatrechtelijk
zelfstandig bestuursorgaan sinds 1 januari 2010. De voorliggende selectielijst geldt voor
de periode vanaf 1995 met betrekking tot de bestuurlijke taken en ondersteunende taken
en vanaf 2010 voor de publiekrechtelijke taken.
Opmerkingen bij de toelichtende tekst
In overleg tussen vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris en van de
zorgdrager is gesproken over:
- Het opnemen van niet publiekrechtelijke taken in de selectielijst. De zorgdrager
heeft ervoor gekozen om ook enkele bestuurlijke en ondersteunende taken in de
lijst op te nemen, met name met betrekking tot financiën en met betrekking tot
de ZBO-taak van de Raad.
- De toepassing van het begrip actor. De zorgdrager heeft ervoor gekozen om het
begrip actor toe te passen in deze organisatiegerichte lijst.
- In hoeverre de handelingen in de lijst overeenkomen met de dossieropbouw. De
vertegenwoordigers van de zorgdrager hebben hierbij aangegeven dat neerslag
van elke handeling leidt tot een dossiertype.

Bespreking van afzonderlijke handelingen
Bij de volgende handelingen hebben de vertegenwoordigers van de algemene
rijksarchivaris aangegeven de bewaartermijn (te) kort te vinden:
Handeling 6:
Het voeren van overleg met EZ over de (wettelijke) taakuitoefening van de RvA
Was: V 10 jaar na overleg. Dit is aangepast naar B(3)
Handeling 8:
Het voeren van directieoverleg
Was: V 5 jaar na overleg. Dit is aangepast naar V 10 jaar na overleg
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Reactie van de externe deskundige
De selectielijst is voorgelegd aan de benoemde externe deskundige. Dit heeft geleid tot
de bespreking van de volgende punten:
1. De deskundige heeft aangegeven handelingen te missen die te maken hebben met de
beoordeling van de RvA zelf. Zijn gedachten gingen uit naar de peer review door de
European co-operation for Accreditation en ook beoordelingen en afspraken met en door
de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en de International
Accreditation Forum (IAF).
Naar aanleiding van dit advies heeft de RvA een handeling toegevoegd.
Handeling toegevoegd op advies van de externe deskundige
(27)
Handeling:
Het ondergaan van peer reviews vanuit EA
Actor:
Directie
Grondslag: EA-1/06 (EA-MLA)
Periode:
1995Product:
Rapportage van het peer review team en het besluit van de EA-MAC,
corrigerende en preventieve maatregelen
Waardering: V 5 jaar na nemen van besluit door EA-MAC
De relatie tussen deze handeling en de afspraken met en door de ILAC en IAF zijn in het
contextverhaal in de selectielijst uitgelegd.
2.De deskundige is van mening dat de afspraken en contacten met sterlab/Sterin en
CCKL voor archivering in aanmerking komen ook al valt dat niet onder het regime van
RvA als ZBO.
De Rva heeft hier als volgt op gereageerd: Ten aanzien van de afspraken en contacten
met Sterin/Sterlab en CCKL, stellen wij voor toe te voegen dat de documenten van
bestuursvergaderingen, statuten en contracten, voor zover nog aanwezig bij de RvA,
worden opgenomen in de selectielijst en blijvend bewaard zullen worden. In de
selectielijst is handeling 36 toegevoegd:
(36)
Handeling:
Het vaststellen en wijzigen van de statuten, het sluiten van contracten,
het voeren van bestuursvergaderingen
Actor:
Directie
Grondslag:
Burgerlijk Wetboek, statuten
Periode:
1995
Product:
Statuten, contracten, verslagen
Waardering: B (1, 4)

Het NA heeft vastgesteld dat de genoemde neerslag zowel wat betreft archiefwettelijke
grondslag, als wat betreft de tijd buiten de reikwijdte van deze selectielijst valt. Het gaat
om archiefmateriaal van een particuliere actor dat is gevormd vóór 1995. Een selectielijst
is niet bedoeld om archiefbescheiden van particuliere taakvoorgangers te waarderen. Als
dit archief belangrijk is om te bewaren, dan kan het worden verworven als particulier
archief. De RVA heeft vervolgens handeling 36 weer verwijderd.
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3.De externe deskundige is van mening dat: ‘in zijn algemeenheid een bewaartermijn
van 5 jaar te kort is’. Een generieke bewaartermijn van 10 jaar lijkt hem meer op zijn
plaats. ’ Reden om voor een bewaartermijn van 10 jaar te pleiten is de volgende: ‘Het is
van te voren niet te bepalen waarover men in de toekomst onderzoek zou willen gaan
doen en is het maken van een onderscheid tussen de verschillende dossiers ook niet
goed mogelijk.’
Ten aanzien van de door de externe deskundige voorgestelde generieke bewaartermijn
van 10 jaar, in plaats van 5 jaar voor bepaalde documenten, deelt de RvA zijn mening
dat deze wegens mogelijk toekomstig wetenschappelijk onderzoek langer beschikbaar
zouden moeten zijn.
In de conceptselectielijst is voor de volgende handelingen en documenten de termijn van
5 jaar gewijzigd in 10 jaar:
Handeling 10
Het vaststellen van de jaarlijkse tarieven voor RvA dienstverlening
Was: V 5 jaar na verlies geldigheid. Dit is aangepast naar V 10 jaar na verlies geldigheid.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 11
Het beoordelen van kwaliteitssystemen door de directie
Was: 5 jaar na beoordeling. Dit is aangepast naar V 10 jaar na beoordeling.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 12
Het voeren van werkoverleg.
Was: 5 jaar na overleg.
Dit is aangepast naar V 10 jaar na afdelingsoverleg en Managementberaad, OMT.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 15
Het voeren van overleg met de ondernemingsraad over instemmings- en
adviesaanvragen.
Was: V 5 jaar na overleg.
Dit is aangepast naar V 10 jaar na overleg.
Op advies van de externe deskundige
Handeling 16
Het uitvoeren van accreditatiebeoordelingen met betrekking tot kalibreren, inspecteren,
testen en certificeren, en het nemen van besluiten daarover
Was: V 5 jaar na afronden (her)beoordeling / V 10 jaar scope.
Dit is aangepast naar V 10 jaar.
Op advies van de externe deskundige
Handeling 19
Het voeren van directiegesprekken inzake zienswijze van CBI.
Was: V 10 jaar verslag / V 5 jaar correspondentie
Dit is aangepast naar V 10 jaar.
Op advies van de externe deskundige
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Handeling 20
Het beoordelen en afhandelen van meldingen en signalen over geaccrediteerde
instellingen.
Was: V 10 jaar extra beoordelingen / V 5 jaar correspondentie
Dit is aangepast naar V 10 jaar.
Op advies van de externe deskundige
Handeling 21
Het vaststellen en wijzigen van voorschriften, beleidsregels en toelichtende documenten
inzake de (wettelijke) taakuitoefening.
Was: V 5 jaar reglementen / V 10 jaar na verlies geldigheid beleidsregels en
toelichtende documenten.
Dit is aangepast naar V 10 jaar na verlies geldigheid.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 22
Het voeren van overleg, deelnemen aan overleggen, panels, werkgroepen inzake de
voorbereiding en evaluatie op het beleidsterrein van de RvA
Was: 5 jaar. Dit is aangepast naar V 10 jaar
Op advies van de externe deskundige
Handeling 24
Het voeren van externe communicatie en sluiten van communicatieprotocollen
Was: V 5 jaar.
Dit is aangepast naar V 10 jaar.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 25
Het opstellen en beheren van het kwaliteitshandboek.
Was: V 5 jaar na wijziging
Dit is aangepast naar V 10 jaar.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 26
Het uitvoeren van interne audits
Was: V 5 jaar na wijziging
Dit is aangepast naar V 10 jaar, na afronding audit.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 28
Het bijhouden van een register van corrigerende en preventieve maatregelen
Was: 5 jaar na genomen maatregel.
Dit is aangepast naar V 10 jaar, na genomen maatregel.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 29
Het behandelen van klachten over gedragingen van de RvA.
Was: V 5 jaar na afronding klachtprocedure.
Dit is aangepast naar V 10 jaar, na afronding klachtprocedure.
Op advies van de externe deskundige.
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Handeling 34
Het beheren van financiële middelen en het verzorgen van de financiële
administratie
Was: V 7 jaar, na afloop boekjaar
Dit is aangepast naar V 10 jaar na afloop boekjaar.
Op advies van de externe deskundige.
Handeling 35
Het inkopen van goederen en diensten
Was: V 10 jaar na beëindigen contract / V 1 jaar voor niet-gegunde aanbestedingen en
offertes.
Dit is aangepast naar V 10 jaar.
Op advies van de externe deskundige.

Verder is een aantal handelingen naar aanleiding van vragen van de vertegenwoordigers
van de algemene rijksarchivaris nader verduidelijkt of toegelicht. Over de formulering en
waardering van de overige werkprocessen waren de betrokken partijen het eens.
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