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Inleiding 

Iedereen maakt bewust en onbewust keuzes om informatie te bewaren of te vernietigen. De overheid 
moet zulke keuzes weloverwogen en transparant maken. De reden hiervoor is dat burgers in een 
democratie het recht hebben op inzicht in het handelen van de overheid. Daarom is het belangrijk 
overheidsinformatie niet te vroeg te vernietigen. We hebben immers toegang nodig tot informatie die 
het handelen van de overheid beschrijft als we overheidshandelen willen kunnen reconstrueren. 

Om dit mogelijk te maken is wettelijk bepaald dat overheidsorganisaties een selectielijst vaststellen. In deze 
selectielijst staat welke informatie in aanmerking komt voor permanente bewaring en welke voor 
vernietiging1. 

Sinds de wijziging van het Archiefbesluit 1995 in 2013, is de betrokkenheid van een externe deskundige 
vereist voor het opstellen van een selectielijst. Het Nationaal Archief beoordeelt de selectielijst vooral vanuit 
cultuur-historisch perspectief. De betreffende overheidsorganisatie houdt vooral rekening met de belangen 
van de bedrijfsvoering. De externe deskundige behartigt het belang dat burgers hebben bij de bewaring of 
vernietiging van overheidsinformatie. Dit vereist dat hij of zij deskundig is op het gebied van de relatie 
tussen burger en de overheid, en inzicht heeft in de betekenis van overheidsinformatie voor deze relatie. 
Om deze rol te kunnen vervullen is het niet in alle gevallen noodzakelijk dat de deskundige ook kennis 
heeft van het betreffende beleidsterrein. 

Niet iedereen kan de rol van externe deskundige vervullen. De vereisten zijn wettelijk vastgelegd.  
Voor een samenvatting en uitleg van de wettelijke vereisten zie het ‘profiel externe deskundige’ (bijlage 1). 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemt de externe deskundige. 

Voor wie is deze informatiefolder? 
Deze informatiefolder is een hulpmiddel voor overheidsorganisaties die in samenwerking met het 
Nationaal Archief een selectielijst opstellen. De folder is gericht op mensen die kennis hebben over 
selectielijsten en het daaraan voorafgaande vaststellingstraject. Daarnaast biedt de folder informatie aan 
degenen die de rol van externe deskundige vervullen. De folder geeft namelijk inzicht in het benoemings-
proces en de rol die externe deskundigen spelen in het vaststellingsproces van een selectielijst.

1 Voor meer informatie over de methode waarmee deze keuzes in een selectielijst worden gemaakt zie de brochure  
‘Belangen in Balans’: http://www.nationaalarchief.nl

Nationaal Archief

Prins Willem-Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

Postbus 90520

2059 LM Den Haag

info@nationaalarchief.nl

http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/20150327_na_handreikingws_belangen_in_balans_v1.0a.pdf
mailto:info@nationaalarchief.nl
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Processtappen externe deskundige selectielijst

Acties Zorgdrager

Voordragen externe deskundige

Kandidaat zoeken

Afstemming met Nationaal Archief

Formele voordrachtsbrief

Inbreng externe deskundige vragen

Inbreng externe deskundige verwerken

Afstemming met Nationaal Archief

Aanpassen selectielijst

Benoemen externe deskundige

Akkoord Algemene Rijksarchivaris

Akkoord minister OCW

Benoemingsbesluit

Verslag overleg

Acties Nationaal Archief

Externe 
deskundige 

benoemd

Inbreng 
externe 

deskundige

Mijlpaal

Processtap

Deelstap

Document

Zie voor het opstellen van selectielijsten de brochure van het Nationaal Archief ‘Belangen in Balans’. Zie http://www.nationaalarchief.nl

http://www.nationaalarchief.nl
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Zoeken naar een externe deskundige
De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding aan de kant van de overheidsorganisatie draagt een 
externe deskundige voor. Dit doet de verantwoordelijke samen met de beheerder van de archiefb ewaarplaats. 
Op rijksniveau is dat de algemene rijksarchivaris. Dit proces is vastgelegd in het Archiefbesluit. 

Uw organisatie zoekt zelf een geschikte kandidaat voor de functie van externe deskundige. Dit doet u aan de 
hand van het ‘profiel externe deskundige’ (bijlage 1). Hierin staat aan welke wettelijke eisen een externe 
deskundige moet voldoen. U stemt uw keuze af met de begeleider die u vanuit het Nationaal Archief helpt 
met het op- en vaststellen van de selectielijst. Wanneer een geschikte kandidaat is gevonden vraagt u de 
kandidaat of deze bereid is de rol van externe deskundige te vervullen. 

Het is mogelijk de externe deskundige te vergoeden voor zijn deelname aan de totstandkoming van de 
selectielijst. Eventuele vergoedingen zijn voor rekening van de betreffende overheidsorganisatie.

Voordragen externe deskundige 
De formele voordracht van een externe deskundige vindt plaats na afstemming met de behandelaar bij het 
Nationaal Archief. Gebruik hiervoor het sjabloon van de voordrachtsbrief (bijlage 2). Motiveer hierin de 
keuze voor de externe deskundige aan de hand van de wettelijke vereisen uit het ‘profiel externe deskun-
dige’ (bijlage 1). 

U stuurt de voordrachtsbrief aan het Nationaal Archief ter attentie van de algemene rijksarchivaris.  
De persoon die binnen uw organisatie bevoegd is om later het vaststellingsbesluit van de selectielijst te 
tekenen, ondertekent ook de voordrachtsbrief. Het benoemingsproces start zodra het Nationaal Archief de 
formele voordrachtsbrief heeft ontvangen. 

Benoemen externe deskundige 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de externe deskundige. Het Nationaal Archief 
ziet erop toe dat de benoeming van de externe deskundige op een correcte wijze plaatsvindt. De algemene 
rijksarchivaris beoordeelt de voordracht aan de hand van de criteria in het Archiefbesluit. Bij akkoord 
ondertekent de minister van OCW het formele benoemingsbesluit. De externe deskundige krijgt dit 
originele benoemingsbesluit toegestuurd.

Vragen om inbreng van de externe deskundige 
De inbreng van de externe deskundige wordt gevraagd wanneer uw organisatie en het Nationaal Archief het 
eens zijn over de concept-selectielijst. 

De overheidsorganisatie verzoekt per mail de externe deskundige om zijn of haar inbreng. Hiervoor kunt u 
het voorbeeld gebruiken in Bijlage 3. Wij verzoeken u om rekening te houden met de volgende zaken: 

1. Neem de begeleider vanuit het Nationaal Archief mee in de CC van de mail aan de externe deskundige;
2. Voeg de concept-selectielijst als bijlage aan de mail toe; 
3. Voeg het ‘verslag overleg’2 aan de mail toe

a. De begeleider vanuit het Nationaal Archief stelt dit verslag op. Wij vullen het verslag later aan met de 
inbreng van de externe deskundige. Het verslag en de selectielijst worden ter inzage gelegd. 

4. Vraag in deze mail de externe deskundige om in te schatten wanneer zijn of haar inbreng gereed is.  
In de planning kan hier dan rekening mee worden gehouden. 

5. Vraag de externe deskundige om zijn of haar inbreng aan zowel uw organisatie als de begeleider vanuit 
het Nationaal Archief te sturen. 

2 Het verslag overleg is de uitwerking van art. 5.1.d.2˚ van het Archiefbesluit. In het verslag staat wie op welke manier 
betrokken is bij het ontwerpen van de selectielijst en het overleg dat hiertoe is gevoerd. Dit verslag wordt samen met de 
selectielijst gedurende zes weken ter inzage gelegd. 

1

2

3

4
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Beoordeling selectielijst door de externe deskundige 
De deskundige kan zelf bepalen waar het zwaartepunt van het advies ligt en hoe lang het advies is. De 
externe deskundige behartigt het belang dat de burger heeft bij de bewaring of vernietiging van overheids-
informatie. Daarom is het belangrijk dat de externe deskundige is benoemd vanwege aantoonbare kennis 
over de relatie tussen burger en overheid en de rol die overheidsinformatie speelt in deze relatie 
(Archiefbesluit, art.3.1.d).

Vanuit deze deskundigheid kan de deskundige bijvoorbeeld beoordelen of de selectielijst voor de burger 
duidelijk genoeg is beschreven en of de gekozen bewaartermijnen redelijk zijn. Omdat de externe deskun-
dige het burgerbelang behartigt, weegt zijn kennis over de relatie tussen burger en overheid zwaarder dan 
kennis over het beleidsterrein van de selectielijst. De externe deskundige kan een expert zijn op het 
betreffende beleidsterrein van de selectielijst, maar dat hoeft dus niet. 

Als er behoefte aan is, kan er voorafgaand aan de definitieve inbreng van de externe deskundige een overleg 
worden georganiseerd om eventuele vragen van de deskundige te beantwoorden.

Bij de ministeries en grotere zelfstandige bestuursorganen wordt de selectielijst besproken in het strate-
gisch informatieoverleg (SIO)3. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding van de betreffende 
overheidsorganisatie, de algemene rijksarchivaris en de externe deskundige nemen deel aan het SIO voor 
het vaststellen van een selectielijst. De inbreng van de externe deskundige kan ook schriftelijk worden 
gegeven, zonder dat er een mondeling SIO plaatsvindt. 

Bijdrage van de externe deskundige verwerken in de selectielijst
De externe deskundige beoordeelt de selectielijst en stelt indien nodig aanpassingen voor. Nadat de externe 
deskundige de selectielijst heeft beoordeeld, stellen uw organisatie en de begeleider vanuit het Nationaal 
Archief gezamenlijk vast welke aanpassingen van de selectielijst op basis van de inbreng van de externe 
deskundige zullen worden gemaakt. Er bestaat geen verplichting om het advies van de externe deskundige 
over te nemen. Indien (elementen van) het advies niet worden overgenomen zal dit worden onderbouwd in 
het ‘verslag overleg’. In dit verslag wordt ook beschreven welke wijzigingen in de selectielijst zijn aange-
bracht naar aanleiding van de inbreng van de externe deskundige. Dit verslag wordt ter instemming aan de 
externe deskundige voorgelegd. 

Daarna wordt de inbreng feitelijk verwerkt in de selectielijst. Dit levert een versie van de selectielijst op die 
samen met het verslag overleg ter inzage wordt gelegd bij het Nationaal Archief.

3 Voor meer informatie over het strategisch informatie overleg verwijzen we u naar de website van het Nationaal Archief. 

5
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Bijlagen

Bijlage 1: Profiel externe deskundige 

De externe deskundige vertegenwoordigt het belang van burgers. Hij moet zorgvuldig worden gekozen.  
In het Archiefbesluit en in de nota van toelichting staan de eisen waar de externe deskundige aan moet 
voldoen. Er zijn drie eisen: 

1. Onafhankelijkheid 
De externe deskundige moet onafhankelijk zijn. In het Archiefbesluit is vastgelegd dat de externe deskun-
dige niet werkzaam kan zijn bij de betreffende overheidsorganisatie. Een bestaand dienstverband of 
aanstelling op opdrachtbasis maakt het namelijk onmogelijk om een volledig onafhankelijke positie in te 
nemen. In het verlengde hiervan raden we ook af om een externe deskundige te benoemen die werkt bij 
een (ander) kerndepartement of uitvoeringsorganisatie. Door toenemende mobiliteit binnen de 
Rijksoverheid kan voor een externe deskundige makkelijk een belang ontstaan wanneer er sprake is van 
werkrelaties met andere organisaties binnen het Rijk. 

Een externe deskundige kan wel: 
• in het verleden gewerkt hebben voor de betreffende organisatie;   

 -  het liefst is dit minimaal drie tot vijf jaar geleden. Er wordt echter per geval een afweging gemaakt op 
basis van de aard en duur van de werkzaamheden. 

• werkzaam zijn bij (wettelijk ingestelde) instellingen met een adviserende of toezichthoudende taak.  
Denk bijvoorbeeld aan adviescolleges, toezichthouders of bezwarencommissies van andere 
zorgdragers.

2. Inzicht in het belang van overheidsinformatie voor de relatie burger-overheid
De belangrijkste eis voor de externe deskundige staat beschreven in artikel 3.1.d. van het Archiefbesluit.  
De deskundige is ‘deskundig op het gebied van de relatie tussen burger en overheid en het belang van 
overheidsinformatie voor deze relatie’. Om deze deskundigheid aan te tonen, kan naar werkervaring en/of 
publicaties van een kandidaat worden gekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deskundigheid op het gebied 
van informatierecht, ombudswerk, politiek, burgerschap of openbaar bestuur. Een externe deskundige 
hoeft niet per se specifieke kennis te hebben over het onderwerp of beleidsterrein van de selectielijst. 

3. Kennis beleidsterrein
Het kan wenselijk zijn dat de externe deskundige kennis heeft over de beleidsterreinen van de betreffende 
overheidsorganisatie. Per selectielijst wordt door de zorgdrager en het Nationaal Archief beoordeeld hoe 
belangrijk kennis van het betreffende beleidsterrein is.
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Bijlage 2: Voorbeeld voordrachtsbrief externe deskundige 

Nationaal Archief
T.a.v. de Algemene Rijksarchivaris
Dhr. Marens Engelhard
Prins Willem-Alexanderhof 20
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
  
Datum: [datum]
Betreft: Voordracht externe deskundige voor de selectielijst van [naam organisatie] 

Geachte heer Engelhard,

De [naam organisatie] is bezig met het opstellen van een selectielijst. Sinds het Archiefbesluit 1995 per 1 
januari 2013 is gewijzigd is de inbreng van een externe deskundige vereist bij het vaststellen van de 
selectielijst. 

Binnen [naam organisatie] is de afgelopen tijd besproken wie geschikt zou zijn voor de functie van externe 
deskundige. Tot onze vreugde heeft [naam deskundige] zich bereid getoond om de positie van externe 
deskundige te vervullen.

[naam deskundige] heeft [korte beschrijving kennis / expertise]. Hierdoor voldoet [hij / zij] aan de gestelde 
criteria. [hij / zij] is namelijk deskundig ‘op het gebied van de relatie tussen burger en overheid’ en ‘het 
belang van overheidsinformatie voor deze relatie’ en kan de rol van externe deskundige uitstekend 
vervullen [geef nadere onderbouwing van de geschiktheid van de voorgedragen deskundige aan de hand 
van het Profiel externe deskundige]. Daarbij verwijs ik u naar het bijgevoegde cv.

Ik verneem graag of u zich kunt vinden in onze keuze voor [naam deskundige]. Bij akkoord verzoek ik u om 
de betrokkenheid van [naam deskundige] als externe deskundige te formaliseren. 

Hoogachtend,
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Bijlage 3: Voorbeeld vraag aan externe deskundige om inbreng selectielijst 

[Naam en adres deskundige]

Datum: [...]
Betreft: Adviesvraag deskundige

Geachte [heer/mevrouw naam externe deskundige],

Fijn dat u als externe deskundige wilt adviseren over de nieuwe selectielijst van [naam zorgdrager/ 
overheidsorganisatie]. Ik stel namens [naam zorgdrager/overheidsinstantie] in samenwerking met 
 het Nationaal Archief hun selectielijst op. Ik stuur u deze mail dan ook namens hen. Er heeft overleg  
plaatsgevonden tussen [naam zorgdrager/overheidsorganisatie] en het Nationaal Archief over de  
concept-selectielijst. Daar is een versie uit voortgekomen waarover u nu uw advies kunt uitbrengen.

Bijgevoegd vindt u:
• de concept-selectielijst;
• het verslag van het overleg over de selectielijst dat tot nu toe gevoerd is door het Nationaal Archief en 

[zorgdrager/overheidsorganisatie]. Uw advies en de verwerking daarvan zal later door het Nationaal 
Archief aan dit verslag worden toegevoegd en ter inzage worden gelegd.

Wanneer u uw advies heeft opgesteld, kunt u dit dan richten aan [naam zorgdrager/overheidsorganisatie] 
(contactpersoon [naam interne contactpersoon zorgdrager]+[emailadres]), het Nationaal Archief [naam 
contactpersoon Nationaal Archief ]+[emailadres]? En kunt u, in verband met de planning bij het Nationaal 
Archief, een inschatting maken van wanneer uw advies gereed is?

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
[…]



Colofon
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