Bedrijfsvoering en Beleid van ‘de Rechtspraak’
Selectielijst voor de waardering van alle nietrechtszaak-gebonden stukken, ontvangen of
opgemaakt vanaf 1 januari 2002

Doxis Informatiemanagers
Drs. A.J. van der Vliet
Mandaatgroep archieven Rechtspraak
P. Giezen

1

Inhoudsopgave
1.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN .............................................................................. 3

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

VERANTWOORDING .................................................................................................................. 4
WETTELIJK KADER VOOR DE SELECTIE VAN OVERHEIDSARCHIEVEN .............................................................. 4
AANLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN NIEUWE SELECTIELIJST ............................................................ 5
DE REIKWIJDTE VAN DE SELECTIELIJST ................................................................................................... 5
FUNCTIES VAN DE SELECTIELIJST .......................................................................................................... 6
TOTSTANDKOMING VAN DE SELECTIELIJST.............................................................................................. 7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ORGANISATIE ............................................................................................................................ 9
RECHTBANKEN................................................................................................................................. 9
GERECHTSHOVEN ........................................................................................................................... 10
CENTRALE RAAD VAN BEROEP (CRVB) ............................................................................................... 10
COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (CBB) ........................................................................ 10
DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK ...................................................................................................... 10
LANDELIJK DIENSTENCENTRUM VOOR DE RECHTSPRAAK......................................................................... 11
SPIR-IT ......................................................................................................................................... 11
STUDIECENTRUM RECHTSPLEGING ..................................................................................................... 11

3.

4.

SELECTIEDOELSTELLING ........................................................................................................... 13

5.

SELECTIECRITERIA .................................................................................................................... 14

6.

LEESWIJZER VAN DE WERKPROCESSEN ................................................................................... 16

7.

VERSLAG VAN DE VASTSTELLINGSPROCEDURE ........................................................................ 17

8.

SELECTIELIJST .......................................................................................................................... 18
8.1
WERKPROCESSEN VAN TOEPASSING VOOR ALLE ACTOREN....................................................................... 18
Inrichting van de organisatie op bestuursniveau ............................................................................... 18
Beleid ................................................................................................................................................. 19
Overleg ............................................................................................................................................... 20
Algemene werkprocessen .................................................................................................................. 21
Personeel ........................................................................................................................................... 22
Huisvesting......................................................................................................................................... 28
Voorlichting en communicatie ........................................................................................................... 29
Verantwoording, klachten, bezwaar en beroep ................................................................................. 29
Financiën, inkoop ............................................................................................................................... 29
ICT ...................................................................................................................................................... 30
Archiefbeheer..................................................................................................................................... 31
Bibliotheekbeheer .............................................................................................................................. 31
Beveiliging, BHV ................................................................................................................................. 31
Ondernemingsraad (OR) .................................................................................................................... 32
8.2
WERKPROCESSEN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR DE ACTOREN ‘GERECHTEN’ ............................................ 32
8.3
WERKPROCESSEN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR DE ACTOR ‘RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK’ ........................ 33
8.4
WERKPROCESSEN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR DE ACTOREN ‘ONDERNEMINGSRADEN’ ............................ 35

9.

CONCORDANS ......................................................................................................................... 37

10.

GERAADPLEEGDE BRONNEN ................................................................................................... 39

BIJLAGE 1 – OVERZICHT VAN GEÏNTERVIEWDE PERSONEN .................................................................. 40

2

1. Overzicht van gebruikte afkortingen
Art.
Awb
BHV
CBb
CRvB
DIV
DSP
GW
GWR
KB
LDCR
MARIJ
OCW
OR
PIOFACH
PIVOT
RIO
RvC
SIO
Stb.
Stcrt.
SSR
V&J
Wro
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Artikel
Algemene wet bestuursrecht
Bedrijfshulpverlening
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad van Beroep
Documentaire Informatievoorziening
Documentair Structuurplan
Grondwet
Generiek Waarderingsmodel voor de Rijksoverheid
Koninklijk Besluit
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Modelarchitectuur Rijksoverheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ondernemingsraad
Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie,
Communicatie en Huisvesting
Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
Rapport Institutioneel Onderzoek
Raad voor Cultuur
Strategisch Informatie Overleg
Staatsblad
Staatscourant
Studiecentrum Rechtspleging
Veiligheid en Justitie
Wet op de rechterlijke organisatie

2. Verantwoording
2.1 Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven
Als gevolg van artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid
haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te
bewaren. Onder ‘archiefbescheiden’ worden niet slechts papieren documenten
verstaan, maar alle bescheiden - ongeacht de drager - die door een overheidsorgaan
zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten.
Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.
Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in
dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband schrijft de
Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) zowel een vernietigingsplicht (artikel 3) als
overbrengingsplicht (artikel 12) voor. Beide plichten rusten op degene die de
bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende
archief: de zorgdrager.
De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die
niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende
bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Voor de rechtbanken en
gerechtshoven is dit de archiefbewaarplaats in de provincie van de (hoofd)vestiging.
Dit geldt ook voor de archieven van (gefuseerde) gerechten die meerdere provincies
bedienen. Uit de inventaris bij deze archieven moet te herleiden zijn bij welke vestiging
het rechtszaak-gebonden archief gevormd is. De Centrale Raad van Beroep, het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Raad voor de rechtspraak en de
landelijke ondersteunende diensten brengen hun archief over naar het Nationaal
Archief in Den Haag.
In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers op grond van
artikel 5 van de Archiefwet 1995 verplicht selectielijsten op te stellen. In een selectielijst
dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging dan wel voor
blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen
aan te geven, na verloop waarvan de te vernietigen bestanddelen dienen te worden
vernietigd.
Tot 2002 was het Ministerie van Justitie (thans Ministerie van Veiligheid en Justitie)
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de rechterlijke colleges en
gemeenschappelijke diensten, kortweg ‘de Rechtspraak’. Sinds 1 januari 2002 zijn
deze colleges en diensten zelf verantwoordelijk geworden voor hun bedrijfsvoering.
Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het opstellen en onderhouden van
selectie-instrumenten.
Naast het begrip ‘zorgdrager’ is ook het begrip ‘actor’ van belang. De actor is een
orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van een werkproces. Een
zorgdrager is wel een actor maar een actor is niet per definitie een zorgdrager. Naast
de zorgdragers kunnen bijvoorbeeld als actor worden beschouwd: de raad van
opdrachtgevers van het LDCR, de raad van opdrachtgevers van spit-it, het Bureau
Raad voor de Rechtspraak en het College van Afgevaardigden bij de Raad voor de
rechtspraak.
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2.2 Aanleiding voor het opstellen van een nieuwe selectielijst
Naar aanleiding van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de
bedrijfsvoering van het Ministerie naar de Rechtspraak zijn er twee selectielijsten
opgesteld en vastgesteld. Voor het selecteren en waarderen van de administratieve
neerslag van de primaire taken, oftewel de rechtszaak-gebonden stukken, moet de
Selectielijst voor de neerslag van de processen van de Minister van Justitie en de
onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rechterlijke Macht over de
periode vanaf 1950) worden toegepast. Deze selectielijst is sinds de eerste vaststelling
enkele malen geactualiseerd, laatstelijk in 2011. (Stcrt. 17020, 23 september 2011).
Voor alle niet rechtszaak-gebonden stukken werd de Selectielijst voor de neerslag van
taken met betrekking tot de bedrijfsvoering, ondersteunende taken en overlegorganen
van de rechtspraak (zittende magistratuur) over de periode vanaf 2002 opgesteld en
vastgesteld (Stcrt. 8 januari 2008, 5).
Deze selectielijst is dus relatief recent vastgesteld. Sinds het vaststellen ervan hebben
zich geen wijzigingen voorgedaan in de wettelijke taken met betrekking tot de
bedrijfsvoering van de Rechtspraak. Wel hebben zich enkele veranderingen
voorgedaan in de uitvoering, bijvoorbeeld in de taakverdeling tussen de gerechten en
het LDCR.
Het besluit om een geheel nieuwe selectielijst op te stellen heeft dan ook andere
redenen dan het niet meer actueel zijn van de bestaande lijst. Nu de lijst uit 2008 een
aantal jaren in gebruik is, is gebleken dat niet alle zorgdragers de lijst ook
daadwerkelijk toepassen. Veel organisaties selecteren en vernietigen hun nietrechtszaak-gebonden archiefbescheiden niet omdat naar idee van degenen die de lijst
moeten toepassen de genoemde processen niet in alle gevallen voldoende aansluiten
bij de daadwerkelijke archiefbescheiden. Daarnaast bevat de selectielijst veel
processen die elkaar deels overlappen. Dit bemoeilijkt het proces van selectie.
Om zowel aan de wensen van de gebruikers tegemoet te komen als het toepassen van
de selectielijst te bevorderen heeft de Mandaatgroep archieven Rechterlijke
Organisatie besloten tot het ontwikkelen van een vereenvoudigde selectielijst waarbij
gebruik wordt gemaakt van het Generiek Waarderingsmodel voor de Rijksoverheid 2.0
(verder: GWR) zoals vastgesteld door de Subcommissie Generieke ICT in december
2012. De nieuwe selectielijst is compact en de werkprocessen zoals gedefinieerd in de
lijst sluiten beter aan bij de daadwerkelijke werkprocessen zoals uitgevoerd bij de
rechtbanken en gerechtshoven. Verschillende processen uit de lijst uit 2008 zijn in
deze lijst samengevoegd. In de concordans (hoofdstuk 9) is te zien om welke
processen het gaat.
2.3 De reikwijdte van de selectielijst
De voorliggende selectielijst heeft betrekking op het geheel van de bescheiden die de
administratieve neerslag vormen van het handelen van de Rechtspraak in Nederland,
voor zo ver dit handelen niet rechtszaak-gebonden is. Deze selectielijst heeft dus niet
alleen betrekking op de administratieve neerslag voortkomend uit bedrijfsvoering, maar
ook op beleid op secundaire én primaire taken. Deze voorliggende selectielijst is verder
niet van toepassing op archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt voor 1 januari
2002. Deze moeten aan de hand van nog geldende selectielijsten op het beleidsterrein
rechterlijke macht, zorgdrager Minister van Justitie, gewaardeerd en geselecteerd
worden.
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De Selectielijst voor de neerslag van taken met betrekking tot de bedrijfsvoering,
ondersteunende taken en overlegorganen van de rechtspraak (zittende magistratuur)
over de periode vanaf 2002 (Stcrt. 8 januari 2008, 5) komt met het vaststellen van deze
nieuwe selectielijst te vervallen.
Met inwerkingtreding van de nieuwe selectielijst worden alle archiefbescheiden,
voortkomend uit niet rechtszaak-gebonden werkzaamheden van de in hoofdstuk 3
genoemde zorgdragers gewaardeerd met de bewaartermijnen uit deze selectielijst. Dit
geldt voor bescheiden die in de toekomst gevormd worden maar ook voor bescheiden
die al gevormd zijn sinds 2002, voor zo ver die niet geselecteerd en vernietigd zijn. Bij
het opstellen van deze selectielijst is ernaar gestreefd om bewaartermijnen gelijk te
houden of te verkorten. Er zijn geen werkprocessen waarvan de stukken, die als te
vernietigen waren gewaardeerd, nu als te bewaren gewaardeerd.
Het niveau waarop geselecteerd wordt is niet dat van de stukken zelf maar dat van de
werkprocessen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen.
Een selectielijst is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst
van werkprocessen waarbij elk werkproces is voorzien van een waardering en, indien
van toepassing, een vernietigingstermijn.
In de vergadering van de Mandaatgroep archieven Rechtspraak van 12 april 2012 is
besloten de toenmalige processen met betrekking tot het personeelsdossier te laten
vervallen ten gunste van de processen uit het BSD van P-Direkt. Vlak voor de
vaststellingsprocedure is er vanuit de Presidentenvergadering de principiële uitspraak
gedaan dat de vertrouwelijke documenten die zich bevinden in de personeelsdossiers
van de leden van de Rechterlijke Macht (RM), de Gerechtsbesturen (GB) en de Leden
van de Raad voor de Rechtspraak (Raad) niet te bewaren onder de
zorgverantwoordelijkheid van andere overheidsorganen (in dit geval Binnenlands
zaken). Dit omdat: “De onafhankelijkheid van de rechter rechtspositionele waarborgen
vereist, zoals zijn verankerd in artikel 117 van de GW. Daarnaast veronderstelt zij dat
de rechter zijn rechterlijke functie kan uitoefenen zonder dienaangaande aanwijzingen
van buiten in acht te moeten nemen. Het gaat hier om de verhouding tussen de rechter
en andere organen en instanties in de staat. De rechterlijke macht dient gevrijwaard te
worden van ongepaste druk of beïnvloeding van de kant van andere staatsorganen.”
Vandaar is er in de Mandaatgroep uiteindelijk besloten om de navolgende procedurele
regels vast te stellen:
1-Dossiers van Gerechtsambtenaren worden integraal ondergebracht bij P-direkt;
2-Vertrouwelijke documenten van leden RM, Raad en GB worden in eigen beheer te
bewaard;
3-Niet vertrouwelijke documenten van leden RM, Raad en GB worden ondergebracht
in P-direkt;
Voor de waardering en selectie van de neerslag voortkomend uit deze werkprocessen
conformeert de Mandaatgroep zich aan het Basisselectiedocument Minister van
Justitie deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, ook
bekend als het BSD van P-Direkt (==datum vaststelling nieuwe BSD==).
Deze processen zijn daarom ook een-op-een overgenomen uit dit BSD.
2.4 Functies van de selectielijst
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Voor de zorgdrager is de selectielijst van belang voor de bedrijfsvoering.





Voor de zorgdrager dient de selectielijst als verantwoording tegenover de recht- en
bewijszoekende burger, die de mogelijkheid heeft tijdens de ter inzage legging
invloed uit te oefenen op het bewaar- en vernietigingsbeleid (Archiefbesluit 1995,
artikel 2, eerste lid, onder d).
Voor de Minister belast met het cultuurbeleid (vertegenwoordigd door de Algemeen
Rijksarchivaris) is de selectielijst de verantwoording inzake het bewaar- en
vernietigingsbeleid vanuit cultureel-historisch belang (Archiefbesluit 1995, artikel 2,
eerste lid, onder c).

2.5 Totstandkoming van de selectielijst
De Raad voor de rechtspraak, de besturen van de gerechten en de directies van de
landelijke IT organisatie, het LDCR en het SSR hebben een aantal bevoegdheden met
betrekking tot hun archiefbescheiden gemandateerd aan de Mandaatgroep archieven
Rechterlijke Organisatie. (Strct. 2014, 17887). Een van de gemandateerde taken is ‘het
opstellen, onderhouden en namens de zorgdragers ter vaststelling aanbieden van
basisselectielijsten (BSD’s) aan de Staatsecretaris van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap’.
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven heeft de mandaatgroep besloten tot het opstellen
van een selectielijst die de lijst van 8 januari 2008 vervangt. De nieuwe selectielijst
moet het selectieproces vereenvoudigen en zo het selecteren en waarderen van de
archieven bij de zorgdragers bevorderen.
Voor deze selectielijst is het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid als basis
gebruikt. Het GWR gaat uit van functies, procescategorieën en processen. In het GWR
worden op basis van de Modelarchitectuur Rijksoverheid (MARIJ) de volgende functies
onderscheiden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

sturing en inrichting van de organisatie (MARIJ: Bedrijfsvoering)
primaire functies
handhaving en toezicht (MARIJ: Bestuurlijk toezicht)
kennis en advies
ondersteunende functies
uitvoering

Omdat deze selectielijst geen betrekking heeft op de zaakgebonden stukken komen
functies B en C in deze lijst niet of nauwelijks aan de orde.
Omdat de Rechtspraak bestaat uit meerdere zorgdragers en omdat de zorgdragers
deels vrij specifieke taken hebben is het GWR aangepast en aangevuld met specifieke
werkprocessen, bijvoorbeeld op basis van de Wro. Als uitgangspunt is genomen, zo
generiek mogelijk maar wel herkenbaar en zo goed mogelijk aansluitend bij de
werkprocessen van de zorgdragers. Bij de generieke werkprocessen zijn daarom veel
voorbeelden van producten toegevoegd.
Om de selectielijst compact te houden is ervoor gekozen om niet per zorgdrager / actor
werkprocessen te benoemen maar om één keer de werkprocessen te noemen die voor
veel of voor alle actoren van toepassing kunnen zijn. Niet alle werkprocessen komen
(meer) bij alle actoren voor.
Om te komen tot de uitwerking is onderzoek gedaan naar de niet-rechtszaakgebonden
taken van de verschillende organisaties en actoren binnen de Rechtspraak. Het
7

onderzoek is uitgevoerd op basis van studie naar documenten en interviews met leden
van de mandaatgroep en vertegenwoordigers van de organisaties binnen de
Rechtspraak. Bij het kiezen van de te interviewen personen is gekeken naar het soort
organisatie en naar de functies binnen de organisaties (beleid en verschillende
disciplines binnen de bedrijfsvoering).
Een overzicht van geïnterviewde personen en hun functies is opgenomen in bijlage 1.
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3. Organisatie
Onder ‘de Rechtspraak’ vallen de volgende organisaties die zelf zorgdrager zijn voor
de neerslag van hun bedrijfsvoering processen.
Rechtbanken
- Rechtbank Amsterdam
- Rechtbank Den Haag
- Rechtbank Gelderland
- Rechtbank Limburg
- Rechtbank Midden-Nederland
- Rechtbank Noord-Holland
- Rechtbank Noord-Nederland
- Rechtbank Oost-Brabant
- Rechtbank Overijssel
- Rechtbank Rotterdam
- Rechtbank Zeeland West-Brabant
Gerechtshoven
- Amsterdam
- Arnhem-Leeuwarden
- Den Haag
- ‘s-Hertogenbosch
Bijzondere colleges
- Centrale Raad van Beroep (CRvB)
- College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb)
Raad voor de rechtspraak
Landelijke ondersteunende organisaties
- Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR)
- Spir-it (de landelijke IT-organisatie voor de Rechtspraak)
- Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
De Hoge Raad valt wel onder de gerechtelijke organisatie maar is geen zorgdrager. De
Hoge Raad valt onder het zorgdragerschap van de Minister voor Veiligheid en Justitie
en zij heeft haar eigen selectielijst.
De Raad van State is een Hoog College van Staat en valt niet onder de gerechtelijke
organisatie. De Raad van State beschikt over een eigen selectielijst.
Sinds het vaststellen van de vorige selectielijst is een aantal gerechten samengevoegd
en enkele ondersteunende organisaties zijn opgeheven of gefuseerd.
3.1 Rechtbanken
De rechtbanken in Nederland verzorgen de rechtspraak in eerste aanleg.
De ondersteunende organisatie van de rechtbanken zijn niet uniform ingericht. In
enkele plaatsen bestaat een met het Openbaar Ministerie gedeelde
bedrijfsvoeringsorganisatie. In die gevallen neemt het OM diensten af van de
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rechtbank. Daarnaast worden bepaalde taken uitbesteed aan gemeenschappelijke
landelijke diensten, andere overheidsdiensten en bedrijven.
3.2 Gerechtshoven
Door de gerechtshoven wordt recht gesproken in tweede aanleg (hoger beroep) in
civiele-, straf- en belastingzaken.
De gerechtshoven delen in veel gevallen (delen van de) ondersteunende organisatie
met de rechtbank en / of andere instellingen in de plaats waar ze gevestigd zijn.
3.3 Centrale Raad van Beroep (CRvB)
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in hoger
beroep over geschillen op het terrein van sociale zekerheid en in ambtenarenzaken.
Daarnaast is de CRvB eerste en enige rechter in geschillen betreffende de uitvoering
van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen.
De CRvB wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president (voorzitter), een
rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. De Centrale Raad van Beroep
bestaat uit een afdeling met vier werkstromen, een Bureau bestuursondersteuning, een
Bureau ondersteuning bedrijfsvoering en een Wetenschappelijk Bureau.
3.4 College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter in
Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht. In veel geschillen
komt Europees recht aan de orde. De uitleg van Europeesrechtelijke regels, eventueel
na het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, is een belangrijk
onderdeel van de taak van het College. In veel gevallen oordeelt het College van
Beroep voor het bedrijfsleven als eerste en hoogste bestuursrechter, in een aantal
gevallen oordeelt het College in Hoger beroep.
Het CBb wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president, een rechterlijk lid
en een niet rechterlijk lid dat belast is met de algemene leiding, de organisatie en de
bedrijfsvoering van het college. Het niet rechterlijk lid wordt gedeeld met de Centrale
Raad van Beroep (CRvB).
De administratieve ondersteuning (bedrijfsbureau, bureau bestuursondersteuning,
administratie) verleent ondersteuning aan het bestuur en de organisatie op het gebied
van de financiën, personeel, facilitair, documentatie, communicatie en ten aanzien van
het primaire proces.
3.5 De Raad voor de rechtspraak
De Raad is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak. De Raad bevordert de
kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en
ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.
De Raad bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden die op voordracht van de
Minister bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Op dit moment bestaat de Raad uit vier
leden.
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De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk –
rechtspreken – goed kunnen doen. De Raad heeft op basis van de Wro (art. 91) de
volgende wettelijke taken:
- de voorbereiding van de begroting voor de Raad en de gerechten gezamenlijk;
- de toekenning van budgetten ten laste van de rijksbegroting aan de gerechten;
- de ondersteuning van de bedrijfsvoering bij de gerechten;
- het toezicht op de uitvoering van de begroting door de gerechten;
- het toezicht op de bedrijfsvoering bij de gerechten;
- landelijke activiteiten op het gebied van werving, selectie, aanstelling,
benoeming en opleiding van het personeel bij de gerechten.
Daarnaast biedt de Raad ondersteuning bij het bewaken en bevorderen van de
uniforme rechtstoepassing en juridische kwaliteit van de gerechten en de Raad heeft
tot taak de regering en Staten-Generaal te adviseren omtrent algemeen verbindende
voorschriften en te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de rechtspleging. De
adviezen van de Raad worden vastgesteld na overleg met de gerechten. (Wro, art. 94
en 95).
De Raad wordt ondersteund door het bureau Raad. Het bureau Raad heeft de
verantwoordelijkheid om beleid te ontwikkelen en advies te geven aan de Raad. Het
bureau houdt namens de Raad toezicht op de bedrijfsvoering van de landelijke
ondersteunende organisaties.
Verder is er een College van Afgevaardigden dat bestaat uit vertegenwoordigers van
de gerechten en bijzondere colleges. Het College heeft tot taak de Raad gevraagd of
ongevraagd te adviseren omtrent de uitvoering van zijn taken. (Wro, art. 90).
3.6 Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Het landelijk dienstencentrum ondersteunt de gerechten, colleges, spir-it en SSR bij
hun bedrijfsvoering. Veel bedrijfsvoeringstaken zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk bij
het LDCR ondergebracht.
Het LDCR wordt aangestuurd door een Raad van Opdrachtgevers waarin
vertegenwoordigers van de gerechten, colleges, spit-it en SSR zitting hebben.
Daarnaast is er een gebruikersraad. De Raad voor de rechtspraak is
eindverantwoordelijk.
3.7 Spir-it
Spir-it is verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur en de applicaties van de
Rechtspraak en voor het leveren van IT-producten en -diensten.
Spir-it wordt bestuurd door een CIO. Daarnaast is er een Raad van Opdrachtgevers en
een gebruikersraad.
3.8 Studiecentrum Rechtspleging
Het Studiecentrum Rechtspleging is het eigen opleidingsinstituut van de Rechterlijke
Organisatie (RO). De Raad voor de rechtspraak en het College van Procureursgeneraal zijn samen eigenaar van het SSR. Een lid van de Raad en een lid van het
College vormen samen de raad van eigenaren van het SSR. De raad van eigenaren
stelt de inhoudelijke en financiële kaders voor het SSR vast. Het SSR ressorteert
11

echter onder de Raad voor de rechtspraak. De Raad is eerstverantwoordelijke voor het
instandhouden en de bedrijfsvoering van het SSR.
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4. Selectiedoelstelling
De selectielijst is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van het
Nationaal Archief. Waardering, selectie en acquisitie van achieven heeft tot doel het
bijeenbrengen en voor blijvende bewaring 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 die archieven of onderdelen van archieven
veilig gesteld te worden die:
A. Representatief zijn voor hetgeen 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, personen en
organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.
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5. Selectiecriteria
Bij het toekennen van de waardering is in eerste instantie gekeken naar de voorstellen
die in het GWR gedaan zijn. Deze voorstellen zijn getoetst aan de eisen die vanuit de
bedrijfsvoering aan documenten zijn gesteld, of er op basis van specifieke wetgeving
afgeweken moet worden en er is gekeken of er werkprocessen zijn waaruit mogelijk
documenten voortkomen met een cultuur-historische waarde. Op basis van eisen
vanuit de bedrijfsvoering zijn enkele bewaartermijnen aangepast. Er zijn geen
werkprocessen met B (blijvend te bewaren) gewaardeerd anders dan op basis van de
criteria in onderstaande tabel.
Als een werkproces op grond van een criterium is gewaardeerd met B (blijvend te
bewaren), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van dat werkproces te
zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van
toepassing voor de betreffende zorgdrager, het Nationaal Archief of de
archiefbewaarplaats in de provincie. De neerslag van een werkproces dat niet aan één
van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van het
desbetreffende werkproces luidt dan V (vernietigen), onder vermelding van de periode
na afloop waarvan de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke
werkprocessen voortvloeit is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van
het overheidshandelen op hoofdlijnen.
Overigens verlangt artikel 5, onder e van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 276), dat
selectielijsten de mogelijkheid bieden om neerslag die met een V is gewaardeerd in
exceptionele gevallen te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. PIVOT
heeft daarom het volgende uitzonderingscriterium geformuleerd:
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te
vernietigen gewaardeerde werkprocessen betreffende personen en/of gebeurtenissen van
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.
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Werkprocessen die gewaardeerd worden met B (blijvend bewaren):
Algemeen selectiecriterium
1. Werkprocessen die
betrekking hebben op
voorbereiding en bepaling
van beleid op hoofdlijnen.

2. Werkprocessen die
betrekking hebben op
evaluatie van beleid op
hoofdlijnen.
3. Werkprocessen die
betrekking hebben op
verantwoording van beleid
op hoofdlijnen aan andere
actoren.
4. Werkprocessen die
betrekking hebben op
(her)inrichting van
organisaties belast met
beleid op hoofdlijnen.
5. Werkprocessen die bepalend
zijn voor de wijze waarop
beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt.
6. Werkprocessen die
betrekking hebben op
beleidsuitvoering op
hoofdlijnen en direct zijn
gerelateerd aan of direct
voortvloeien uit voor het
Koninkrijk der Nederlanden
bijzondere
tijdsomstandigheden en
incidenten
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Toelichting
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het
analyseren van informatie, het formuleren van
adviezen met het oog op toekomstig beleid, het
ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid,
alsmede het nemen van beslissingen over de
inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit
omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden
en de instrumenten.
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en
beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten
van beleid. Hieruit worden niet perse consequenties
getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag
over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter
publicatie.
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of
opheffen van organen, organisaties of onderdelen
daarvan.
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het
toepassen van instrumenten om de gekozen
doeleinden te bereiken.
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

6. Leeswijzer van de werkprocessen
De werkprocessen in de selectielijst zijn als volgt opgenomen:
(X)
Werkproces

Periode
Product
Waardering

Toelichting

Dit is het volgnummer van de werkproces.
Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling
van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt
een werkproces meestal overeen met een procedure of een
werkproces.
Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren een werkproces
is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt het
werkproces nog steeds uitgevoerd.
Benoeming van de producten die kunnen voortkomen uit een
werkproces.
Waardering van het werkproces in B (bewaren) of V (vernietigen).
In geval van vernietigen is de vernietigingstermijn vermeld.
In geval van bewaren is tussen haakjes het criterium toegevoegd op
basis waarvan wordt bewaard.
Eventueel is een nadere toelichting op de waardering toegevoegd.
Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de
strekking van het werkproces toelichting behoeft.

Vernietigingstermijnen
De toepassing van de vernietigingstermijnen is als volgt:
a.
een (digitaal) dossier wordt afgesloten (bijv. op 30 januari 2014);
b.
de bijbehorende vernietigingstermijn wordt hierbij opgeteld (bijv. V 10 jaar);
c.
het dossier wordt bewaard tot en met 31 december 2024 (2014 + 10 jaar);
d.
de betrokken bestuurder wordt in de loop van dat jaar op de hoogte gesteld van
de voorgenomen vernietiging van dit dossier;
e.
het dossier wordt vernietigd per 2 januari 2025, tenzij de betrokken bestuurder
zwaarwichtige redenen heeft voor uitstel van vernietiging (administratief of
juridisch belang).
Van alle te vernietigen dossiers wordt voorafgaand aan de vernietiging een lijst
opgesteld. Deze wordt als bijlage bij de verklaring van vernietiging bewaard.
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7. Verslag van de vaststellingsprocedure
[Wordt na procedure beschreven]
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8. Selectielijst
8.1 Werkprocessen van toepassing voor alle actoren
Niet alle werkprocessen zullen ook daadwerkelijk voorkomen bij alle actoren.
Inrichting van de organisatie op bestuursniveau
Onder het bestuursniveau moet bij de verschillende zorgdragers verstaan worden:
- Het gerechtsbestuur
- De directie van de landelijke diensten
- Raad voor de rechtspraak
Daarnaast vallen de volgende actoren onder bestuursniveau:
- Presidenten-Raad overleg
- Raden van opdrachtgevers van de landelijke diensten
- College van Afgevaardigden
- Ondernemingsraden, waaronder de centrale ondernemingsraad
1
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het inrichten en sturen van de eigen organisatie op het bestuursniveau.
2002O.a. reglementen, fusiebesluit, reorganisatieplan, mandaatbesluit.
B (5)
Het gaat hier om sturing en inrichting op het hoogte niveau. Voorbeelden
hiervan zijn het vaststellen van reglementen, het oprichten, veranderen of
opheffen van organisatieonderdelen of het vaststellen van een
reorganisatieplan. Ook het besluit tot het intrekken van een reglement valt
onder dit proces.
De gerechten zijn verplicht om in elk geval de volgende reglementen vast te
stellen en deze vastgestelde of gewijzigde reglementen ter instemming voor de
leggen aan de Raad voor de rechtspraak:
- Klachtenreglement;
- Huishoudelijk reglement;
- Bestuursreglement;
- Zaakverdelingsreglement.

2
Werkproces Het benoemen, schorsen of ontslaan van voorzitters, secretarissen, leden,
ambtelijke adviseurs en tijdelijke bewindvoerders van formeel ingestelde
adviesorganen, stuurgroepen en organisaties.
Periode
2002Product
Benoemingsbesluit.
Waardering V 5 jaar na aftreden
Toelichting Het betreft hier benoemingen van bij bijvoorbeeld leden van een
klachtencommissie, kwaliteitscommissie, opleidingscommissie, etc. Daarnaast
is het werkproces van toepassing op bijvoorbeeld een benoeming in een Raad
van opdrachtgevers.

18

3
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het vaststellen van het jaarplan inclusief een begroting.
2002Jaarplan.
B (1)
De begroting is onderdeel van de planning & control cyclus.
Het jaarplan van een gerecht dient te bevatten:
- een omschrijving van de voorgenomen activiteiten ter uitvoering van de
in artikel 23, eerste lid, genoemde taken voor het jaar volgend op het
jaar waarin het plan is vastgesteld;
- een begroting voor het komende begrotingsjaar;
- een meerjarenraming voor ten minste vier op het begrotingsjaar
volgende jaren.
De gerechten zijn verplicht om de begroting ter instemming voor te leggen aan
de Raad voor de rechtspraak. In de praktijk wordt het gehele jaarplan
voorgelegd, formeel geldt de instemming alleen voor de begroting.
Alle zorgdragers stellen een jaarplan op voor de eigen organisatie, de Raad
voor de Rechtspraak stelt daarnaast een gezamenlijk jaarplan op voor Raad
en de gerechten samen. De Raad zendt het jaarplan naar de Minister van V&J.

4
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het vaststellen van een jaarverslag.
2002Jaarverslag.
B (1)
Het jaarverslag is onderdeel van de planning & control cyclus.
Een jaarverslag bevat naast het verslag de jaarrekening, de begroting met de
daarin aangebrachte wijzigingen en de accountantsverklaring. De gerechten
zijn verplicht het jaarverslag ter instemming voor te leggen aan de Raad voor
de rechtspraak.
Alle zorgdragers stellen een verslag op voor de eigen organisatie, de Raad
voor de Rechtspraak stelt daarnaast een gezamenlijk jaarplan op voor Raad
en de gerechten samen. De Raad zendt het verslag naar de Minister van V&J.

Beleid
5
Werkproces Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van beleid met betrekking tot de
primaire taakuitvoering.
Periode
2002Product
O.a. beleidsregels, visie, strategie.
Waardering B (1)
Toelichting Voor de rechtbanken kan dit bv. beleid met betrekking tot de orde van dienst
zijn.
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6
Werkproces Het voorbereiden vaststellen of wijzigen van beleid met betrekking tot de
interne bedrijfsvoering (PIOFACH-taken).
Periode
2002Product
O.a. handboek functionele eisen gerechtsgebouwen, handboek personeel,
inkoopstrategie.
Waardering B (1) Bij grote, ingrijpende projecten.
V 10 jaar na vaststellen nieuw beleid.
Toelichting In het geval er beleid wordt gemaakt met betrekking tot de bedrijfsvoering
maar in de vorm van grote, ingrijpende projecten (bv. KEI), dan wordt dit als B
(1) gewaardeerd.
Overleg
7
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het voeren van overleg op bestuursniveau.
2002Vergaderstukken (agenda’s, notulen, bijlagen).
B (1) voor de organisatie die het secretariaat voert, V na vervallen belang voor
overige deelnemers.
Het kan gaan om regionaal, landelijk of internationaal overleg met andere
organisaties of actoren binnen of buiten de Rechtspraak. De partij die het
secretariaat voert, draagt er zorg voor dat agenda’s, notulen en bijlagen
worden gearchiveerd.
Voorbeelden van dergelijk overleg zijn het bestuursoverleg bij de actor
gerechten, het Presidenten-Raad overleg of overleg van een Raad van
opdrachtgevers.

8
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting
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Het voeren van overleg, niet op bestuursniveau.
2002Vergaderstukken (agenda’s, notulen, bijlagen).
V 5 jaar
Het gaat hier om de vergaderstukken bij allerlei vormen van terugkerend
(afstemmings)overleg op een lager niveau, bijvoorbeeld afdelingsoverleg,
teamoverleg of werkgroepoverleg. Ook het overleg tussen ondernemingsraden
en de bestuurders kan onder dit werkproces geplaatst worden.

Algemene werkprocessen
9
Werkproces Het (laten) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de rechterlijke
organisatie, het rechterlijk functioneren en uniforme rechtstoepassing.
Periode
2002Product
Onderzoeksrapport.
Waardering Eindproducten B (2), het begeleiden en financieren van onderzoek V 7 jaar na
afhandeling.
Toelichting Dergelijk onderzoek wordt vaak landelijk, vanuit de Raad voor de rechtspraak
uitgevoerd. In dat geval ligt het bewaarniveau van het onderzoek bij de Raad.
Het komt echter ook voor dat gerechten, al dan niet in samenwerkingsverband,
zelf dergelijke onderzoeken laten uitvoeren. Zij zijn in dat geval actor en dienen
de eindproducten van het onderzoek als te bewaren te waarderen.
10
Werkproces Het uitvoeren van een (periodieke) audit op de uitvoering van
bedrijfsvoeringstaken, met uitzondering van financiële controles.
Periode
2002Product
Auditrapport.
Waardering V na vaststellen nieuw rapport bij periodieke audits, V 5 jaar bij incidentele
audits.
Toelichting Bijvoorbeeld een audit op de uitvoering van het archiefbeheer. Voor financiële
controles is werkproces 47 van toepassing.
11
Werkproces Het opstellen en bijeenbrengen van periodieke management- en
sturingsinformatie.
Periode
2002Product
O.a. managementrapportages.
Waardering V 2 jaar.
12
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting
13
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting
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Het opstellen van werkinstructies.
2002Werkinstructies, werkafspraken.
V 1 jaar na vervallen belang.
Alle instructies en afspraken over de uitvoering van werk.

Het ontvangen van regelgeving opgesteld door derden.
2002Ingekomen circulaires, richtlijnen.
V na vervallen belang.
Indien een circulaire of richtlijn leidt tot een beleidswijziging of
organisatiewijziging, dan kan de circulaire of richtlijn als bijlage bij dat
werkproces worden gevoegd.

Personeel
Proces instroom
14
Werkproces Het in dienst nemen van tijdelijke medewerkers.
Periode
2002Waardering V 7 na einde contract.
Toelichting
15
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het gaat hier om werknemers die niet in ambtelijke dienst worden benoemd,
zoals uitzendkrachten, inhuurkrachten, stagiaires etc.
Het aanstellen van nieuwe medewerkers.
2002V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op:
De (open-) sollicitatie zelf;
Geschiktheidsonderzoeken ( antecedenten-, dienst-, en
gezondsheidsonderzoek etc.);
Arbeidsvoorwaardengesprek (notities, diploma’s etc.);
Aanstelling (brief, beschikking, eed/belofte, geheimhoudingsverklaring etc.);
Reïntegratie gehandicapten.
Let op: psychologische rapporten en assessments vallen niet onder dit proces.
Zie hiervoor proces 30.

Proces doorstroom
16
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het registreren of wijzigen van persoons- en aanstellingsgegevens.
2002V 7 na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op rangverloop,
bevordering, veiligheidsonderzoeken, ABD, nevenfuncties, speciale functies
(b.v. vertrouwenspersoon) of bevoegdheden (b.v. opsporingsbevoegdheden).

17
Werkproces Het registreren van standplaatsgegevens.
Periode
2002Waardering
Toelichting V 110 jaar na geboortedatum
18
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting
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Het overplaatsen, verplaatsen of herplaatsen van ambtenaren.
2002V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op detachering,
IF, outplacement en internationale functies.
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Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het verlenen, afwijzen, wijzigen of intrekken van verlof.
2002V 7 jaar na toekenning verlof
Hieronder vallen alle vormen van verlof, zoals verlof, buitengewoon verlof,
zwangerschapsverlof, verhuizingsverlof etc.

20
Werkproces Het vaststellen of wijzigen van individuele werktijdregelingen.
Periode
2002Waardering V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Toelichting
21
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting
22
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting
23
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het registreren van individuele arbeids- en rusttijden.
2002V 1 jaar na einde werkingsduur
Het gaat hier om modaliteiten, prikklokgegevens etc.
Het begeleiden van kortdurend verzuim.
2002V 3 jaar na betermelding
Onder kort verzuim wordt verstaan: maximaal 6 weken afwezigheid door
ziekte.
Het begeleiden van langdurend verzuim.
2002V 15 jaar na betermelding
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op de Wet
Poortwachter, WAO etc., maar ook op het toekennen van voorzieningen en
aanpassing van werkzaamheden in verband met ziekte of een handicap.

24
Werkproces Het registreren van individuele medewerkers die bloot hebben gestaan aan
schadelijke stoffen.
Periode
2002Waardering V 110 jaar na geboortedatum
Toelichting Het gaat hier om stukken, dan wel registers of bestanden die onder andere
betrekking hebben op blootstelling aan asbest en vinylchloridemonomeer.
25
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting
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Het afsluiten, wijzigen of intrekken van een bruikleenovereenkomst.
2002V 7 jaar na einde bruikleenovereenkomst.
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op
bruikleenovereenkomsten voor ICT-hulpmiddelen, telewerken, auto en mobiele
telefoon.

26
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

27
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het opleggen aan en naleven door ambtenaren van verplichtingen.
2002V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier onder andere om het verplicht dragen van een uniform of het
verplicht verhuizen naar de standplaats, of het verplicht melden van
bijvoorbeeld giften en vergoedingen.
Het behandelen van delicate zaken.
2002V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op (niet
financiële) disciplinaire maatregelen, onderzoek, intimidatie, integriteit,
schorsing etc.
Stukken die betrekking hebben op financiële disciplinaire maatregelen,
beslaglegging etc. vallen onder proces 34.
Wanneer er sprake is van precaire delicate zaken bestaat de mogelijkheid om
dit proces voor blijvende bewaring in aanmerking te laten komen. Daarvoor is
proces 38 “bijzondere personeelsdossiers” hanteerbaar.

Ontwikkelen personeel
28
Werkproces Het voeren van functioneringsgesprekken.
Periode
2002Waardering V 3 jaar na het vaststellen van het functioneringsverslag
Toelichting
29
Werkproces Het voeren van beoordelingsgesprekken.
Periode
Waardering
Toelichting

2002V 3 jaar na onderzoek of assessment

30
Werkproces Het uitvoeren van een psychologisch onderzoek of assessment.
Periode
2002Waardering V 3 jaar na het vaststellen van het functioneringsverslag
Toelichting
31
Werkproces Het begeleiden van de individuele carrièreontwikkeling.
Periode
2002Waardering V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Toelichting
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Belonen en vergoeden
32
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting
33
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het verlenen, afwijzen, wijzigen of intrekken van primaire arbeidsvoorwaarden.
2002V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op het
salarisverloop.
Het uitbetalen, inhouden of invorderen van primaire arbeidsvoorwaarden.
2002V 7 jaar na uitbetaling of invordering
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op
salarisuitbetaling of –inhouding of invordering vanwege een financiële sanctie
(b.v. beslaglegging).

34
Werkproces Het verlenen, afwijzen, wijzigen of intrekken van secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Periode
2002Waardering V 7 na administratieve afhandeling van het ontslag
Toelichting Het gaat hier om stukken (bijvoorbeeld IKAP, bewust belonen) die onder
andere betrekking hebben op (doorgaans structurele) tegemoetkomingen in de
ziektekosten en kinderopvang.
35
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het uitbetalen, inhouden of invorderen van secundaire arbeidsvoorwaarden.
2002V 7 jaar na uitbetaling of invordering
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op uitbetaling,
inhouding of invordering vanwege gratificaties, declaraties, toeslagen of
verhuiskosten.

Juridisch
Het onderstaande deelproces wordt (nog) niet door P-Direkt beheerd. Bij de volgende
actualisatie van dit BSD zal opnieuw bekeken worden of deze processen door P-Direkt
beheerd wordt en een selectiegrondslag in deze lijst nodig is.
36
Werkproces Het beslissen op door ambtenaren ingediende beroepsschriften op een
beschikking, en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor
administratiefrechtelijke organen.
Periode
2002Waardering V7 jaar na administratieve (N.B. dit is dus inclusief juridische afhandeling, i.c.
na onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak) afhandeling van het
ontslag.
Toelichting Het gaat hier om stukken die betrekking hebben op alle zaken op het terrein
van het personeelszaken.
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Proces uitstroom
37
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het beëindigen van de dienstbetrekking.
2002V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op zowel
vrijwillig en gedwongen ontslag en om (pre)pensioenvoorzieningen.

Bijzondere dossiers
38
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het voor blijvende bewaring bestemmen van personeelsdossiers.
2002B5
Proces 38 betreft dossiers van ambtenaren die voor het werkterrein van het
betrokken departement of enig ander gebied van bijzondere betekenis zijn
geweest, of waarvan de stukken voor het inzicht in de ontwikkeling van een
functie en de organisatie van bijzonder belang wordt geacht en daarom
blijvend bewaard worden. Aan de hand van de onderstaande criteria kan
worden beoordeeld welke dossiers voor bewaring moeten worden
aangewezen. Om inzicht te verwerven in de aard van de dossiers bij een
organisatie verdient het aanbeveling om onderzoek te verrichten naar de wijze
waarop in de loop der jaren de personeelsadministratie is gevoerd
(bijvoorbeeld centraal of decentraal) en hoe de dossiers in de loop der jaren
zijn opgebouwd (tussentijds geschoond, veel kopieën van stukken elders) en
wat voor stukken werden toegevoegd. Dit kan verwerkt worden in een
archiefbewerkingsplan.
In principe geldt de keuze voor bewaring van een dossier voor elke ambtenaar
die valt binnen de criteria, ongeacht diens positie en bezoldiging, In de praktijk
zullen vaker dossiers van ambtenaren in schaal 14 en hoger en/of ambtenaren
in Algemene Bestuursdienst, of van ambtenaren in gelijkwaardige functies
en/of gelijkwaardige schalen voor de periode vanaf 2002 voor bewaring
geselecteerd worden.
Tot 1981 hadden ambtenaren rangen. Tegenwoordig salarisschalen. Dit waren
de ambtelijke rangen. Tussen haakjes staan de huidige salarisschalen.
Adjunct-klerk (1)
Klerk (2)
Klerk A (3)
Hoofdklerk (4)
Adjunct-commies (5)
Adjunct-commies A (6)
Commies (7)
Commies A (8)
Hoofdcommies (9)
Hoofdcommies A (10)
Hoofdcommies B (10A)
Referendaris (11)
Referendaris A (11A)

26

Referendaris B (12)
Administrateur (13)
Administrateur A (14)
Hoofdadministrateur (15)
Hoofdadministrateur A (16)
Directeur (17)
Hoofddirecteur (18)
Ook dossiers van hierna genoemde ambtenaren kunnen geselecteerd te
worden voor bewaring: ambtenaren die betrokken zijn geweest bij een incident
waarbij de positie van de minister en/of de naam van het ministerie in geding is
geweest (Jamby affaire OCW; kwesties inzake asielzoekers IND; ontslag
Doctors van Leeuwen, Schiphol-ramp), ambtenaren klokkenluiders,
ambtenaren die in de publiciteit zijn geweest, (voormalige) ambtenaren, die in
het kader van een andere functie van zich hebben doen spreken en
maatschappelijke aandacht hebben getrokken (bv. politici), ambtenaren
waarbij gewetensbezwaren een rol hebben gespeeld bij hun functioneren en/of
ontslag en dossiers van functionarissen in de directe omgeving van
bewindspersonen: kamerbewaarders, secretarissen en secretaressen en
chauffeurs.
Als van een (deel van een) organisatie het taakuitvoeringsarchief verloren is
gegaan of ernstige schade heeft opgelopen, kunnen de personeelsdossiers
dienen als vervangende kennisbron.
Ook verdient het aanbeveling bij de selectie dossiers die qua inhoud en
opbouw afwijken van het gemiddelde personeelsdossiers aandacht te geven.
Een gemiddeld personeelsdossiers bevat de alleen de stukken die vallen
onder de processen van dit BSD. Een afwijkende dikte van een dossier, het
aanwezig zijn van persoonlijke brieven, of brieven van derden, kan een
aanwijzing zijn om het dossier op de onderstaande criteria te beoordelen.
Criteria betreffende de aard van de gegevens
1. informatie over invloedrijke personen.
2. informatie over opvallende personen.
3. informatie over bijzondere gebeurtenissen.
4. informatie over werkprocessen en uitvoeringsaspecten.
5. informatie over aspecten van de organisatie die om de een of andere reden
in het P-dossier terecht is gekomen.
Criteria betreffende de relatieve informatiewaarde
6. mate van uniciteit van informatie.
7. mate van diversiteit en uitgebreidheid van informatie.
Ad 1 en 2 Hierbij gaat het om dossiers van ambtenaren die op zichzelf en niet
persé specifiek als ambtenaar invloedrijk en opvallend zijn, maar waarbij de
gegevens in het dossier een aanvulling (kunnen) vormen op het algemeen
bekende beeld of biografie van de persoon. Het betreft bijvoorbeeld hoge
ambtenaren die een overstap hebben gemaakt naar het bedrijfsleven, een
internationale organisatie, een non-gouvermentele organisatie (NGO) of
andere sectoren binnen de overheid (gemeenten, provincies, ZBO’s)
Ad 3 Hierbij moet worden gedacht aan gegevens over de belangrijke
(doorslaggevende) betrokkenheid van een ambtenaar bij een bijzondere
gebeurtenis.
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Ad 4 Hierbij moet worden gedacht aan gegevens over ontwerp, bijstelling of
beëindiging van werkprocessen die een belangrijk deel van het takenpakket
van een departement uitmaken en aan uitvoeringsaspecten, zoals bijzondere
opdrachten en instructies, of aspecten die binnen de politiek en/of
maatschappij tot ophef hebben geleid.
Ad 5 Hierbij kan worden gedacht aan persoonlijk archief, bureauarchief,
instructies, etc.
Ad 6 Hierbij gaat het erom of de stukken gezien de aard van
personeeldossiers unieke informatie bevatten. Bijvoorbeeld: stukken
betreffende de bezoldiging zijn niet uniek, stukken betreffende een afwijkende
bezoldiging kunnen dat wel zijn. Of een instructie, die nergens anders te
vinden is en uniek is voor die ene ambtenaar, of die periode.
Ad 7 Hierbij gaat het erom of de informatie in het personeeldossiers van meer
bronnen afkomstig is. Zijn er ook bijlagen, rapporten, verslagen,
correspondentie van andere bronnen dan een personeelsafdeling of de direct
leidinggevende.
Bijzondere personeelsdossiers worden door het lokale Gerechtsbestuur
aangewezen en opgenomen in het archief van de Aanwijzingscommissie. Ze
worden, vanwege eventuele lokale gevoeligheid, direct opgenomen in het
archief en niet ter bespreking aangeboden aan de Aanwijzingscommissie.
Huisvesting
39
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het (laten) uitvoeren van kleine verbouwingen.
2002O.a. Ontwerp- en bouwtekeningen, technische beschrijving van installaties.
V 10 jaar na vervallen belang.
V 7 jaar na afhandeling voor financiële stukken, rekening houdend met
garantietermijnen en Activaregistratie.
Vervallen belang zal bij dit werkproces over het algemeen een nieuwe
verbouwing of sloop zijn.
Als het pand wordt verkocht of het huurcontract verloopt, dan kunnen
tekeningen e.d. eventueel worden overgedragen aan de koper of nieuwe
huurder.

40
Werkproces Het (laten) beheren en onderhouden van de gebouwen en installaties.
Periode
2002Product
O.a. onderhouds- en controlerapporten, benodigde vergunningen en
ontheffingen voor het gebruik van gebouwen en installaties.
Waardering V 10 jaar na vervallen belang.
Toelichting Dit werkproces is bedoeld voor de niet-financiële administratie bij
gebouwenbeheer. Vervallen belang is in veel gevallen als het volgende
periodieke rapport wordt vastgesteld of als de volgende vergunning is
verleend. Beheercontracten met derden vallen onder het inkopen van
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goederen en diensten (werkproces 48).
Voorlichting en communicatie
41
Werkproces Het geven van publieksvoorlichting over de rechtspleging en de rechterlijke
organisatie.
Periode
2002Product
O.a. folders, brochures, lespakketten, persberichten en nieuwsbrieven.
Waardering V 5 jaar, eindproducten B.
Toelichting O.a. het ontvangen van scholen, het organiseren van open dagen en het
uitgeven van persberichten, informatiefolders, publicaties, lespakketten, etc. In
het geval van een publicatie wordt een exemplaar van het eindproduct
bewaard.
42
Werkproces
Periode
Waardering
Toelichting

Het beantwoorden van vragen en verzoeken om inlichtingen.
2002V 1 jaar
Hieronder vallen alle burgerbrieven, vragen, opmerkingen en suggesties die
volgens het klachtenreglement geen klacht betreffen. Het medium doet niet ter
zake.

Verantwoording, klachten, bezwaar en beroep
43
Werkproces Het behandelen van WOB-verzoeken.
Periode
2002Waardering B 5
44
Werkproces Het behandelen van verzoeken om informatie van de Ombudsman.
Periode
2002Waardering V 5 jaar na afhandeling.
45
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het behandelen van klachten.
2002Besluit op afhandeling van de klacht.
V 5 jaar na afhandeling
In het klachtenreglement is opgenomen wat precies als klacht geldt.
Voorbeelden zijn o.a. klachten over de bejegening door gerechtsambtenaren,
het niet tijdig beantwoorden van brieven en dergelijke.

Financiën, inkoop
46
Werkproces
Periode
Product
Waardering
29

Het uitvoeren van financieel beheer.
2002O.a. facturen, voorraadbeheer, activabeheer.
V 7 jaar na afhandeling.

Toelichting

Tot V 10 jaar in geval van koppeling aan de Activaregistratie.
Hieronder valt ook het innen van Griffierechten (thans uitgevoerd door het
LDCR).
Als ‘afhandeling’ geldt meestal het goedkeuren van de jaarrekening van de
betreffende actor.
Op basis van interne bedrijfsvoeringsregels worden producten met een lange
levensduur, bijvoorbeeld meubilair, gekoppeld aan een Activaregistratie. Als in
de Activaregistratie een langere afschrijvingstermijn wordt gehanteerd dan 7
jaar, dan moeten de inkoopcontracten / overeenkomsten bewaard worden zo
lang de afschrijvingstermijn loopt. (Maximaal 10 jaar).

47
Werkproces Het (laten) uitvoeren van een controle met betrekking tot het eigen financieel
beheer.
Periode
2002Product
Auditrapport.
Waardering V 7 jaar na afhandeling.
Toelichting O.a. accountantscontrole.
48
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het inkopen van goederen en diensten.
2002O.a. inkoopcontracten, overeenkomsten.
V 7 jaar na einde contract.
V 10 jaar in het geval van koppeling aan de Activaregistratie.
V 1 jaar voor afgewezen partijen na gunning in geval van een aanbesteding.
Hieronder valt ook het inhuren van tijdelijk personeel en het huren of verhuren
van gebouwen.
Op basis van interne bedrijfsvoeringsregels worden producten met een lange
levensduur, bijvoorbeeld meubilair, gekoppeld aan een Activaregistratie. Als in
de Activaregistratie een langere afschrijvingstermijn wordt gehanteerd dan 7
jaar, dan moeten de inkoopcontracten / overeenkomsten bewaard worden zo
lang de afschrijvingstermijn loopt. (Maximaal 10 jaar).
Voor zo ver het niet expliciet geregeld is in de Activaregistratie worden
documenten met technische specificaties en documenten met betrekking tot
de garantie bewaard tot het product niet meer gebruikt wordt of de garantie
vervallen is.

49
Werkproces Het aanvragen van een subsidie.
Periode
2002Waardering V 1 jaar in geval van afwijzing, V 10 jaar na laatste verantwoording in geval
van toekenning Europese Subsidie, V 7 jaar na laatste verantwoording in geval
van toekenning overige subsidies.
ICT
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50
Werkproces Het (laten) opstellen van functionele ontwerpen, programma’s van eisen en
overige randvoorwaarden voor de ontwikkeling, inrichting, implementatie en
beveiliging van programma’s, systemen en applicaties.
Periode
2002Product
O.a. functioneel ontwerp, technisch ontwerp, programma van eisen,
handleidingen, changemanagement.
Waardering V 10 jaar na vervallen belang.
Toelichting ‘Na vervallen belang’ zal in veel gevallen het vervangen en / of uitfaseren van
een systeem of applicatie zijn. Zo lang een systeem informatie bevat waarvan
de bewaartermijn nog niet is verlopen en de informatie is niet gemigreerd, is
het belang niet vervallen.
Indien het systeem blijvend te bewaren informatie bevat kan het nodig zijn om
ook informatie over het systeem (ontwerp, wijzigingsbeheer, handleidingen
e.d.) als blijvend te bewaren te waarderen en mee over te dragen naar (edepot van) een archiefbewaarplaats.
51
Werkproces Het toekennen van autorisaties m.b.t. het gebruik van de ICT-systemen.
Periode
2002Waardering V 6 maanden na wijzigen autorisaties of vertrek uit organisatie.
Archiefbeheer
52
Werkproces Het (laten) opstellen van ordeningsstructuren, verklaringen van vervanging,
vernietiging, vervreemding en overbrenging met betrekking tot het
archiefbeheer.
Periode
2002Product
O.a. verklaring van vernietiging, verklaring van overbrenging, inventaris,
documentair structuurplan.
Waardering B (5)
53
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het uitvoeren van het archiefbeheer.
2002O.a. rappellijst, dossieroverzicht.
V 2 jaar na vervallen belang.

Bibliotheekbeheer
54
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het uitvoeren van bibliotheekbeheer.
2002O.a. uitleenadministratie.
V 2 jaar na vervallen belang.

Beveiliging, BHV
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55
Werkproces
Periode
Waardering
Product
Toelichting

Het registreren van incidenten bij de bewaking van gebouwen.
2002B (1) voor het registratiesysteem, V 10 jaar voor overige neerslag.
Centraal registratiesysteem, overige neerslag kan o.a. zijn een dagrapport.
Meldingen worden gedaan in een centraal registratiesysteem. De eigenaar van
het registratiesysteem is verantwoordelijk voor het bewaren van de
registraties.

56
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het uitgeven en beheren van toegangspassen.
2002O.a. aanvraag, bewijs van inleveren.
V 2 jaar na inlevering toegangspas.

57
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van een calamiteitenplan.
2002Calamiteitenplan.
V na vaststellen nieuw plan.

58
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het houden van calamiteitenoefeningen.
2002O.a. verslag en / of evaluatie van de oefening.
V 5 jaar

Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraden en gemeenschappelijke ondernemingsraad zijn zelf ook
zorgdragers die hun eigen archief beheren. Ze zijn in paragraaf 8.4 als aparte actoren
opgenomen. Vanuit de organisaties binnen de Rechtspraak is er slechts één specifiek
werkproces met betrekking tot de OR, dat niet vaak voor zal komen. De neerslag van
overleg met de OR kan onder werkproces 8 worden ondergebracht.
59
Werkproces Het instellen of opheffen van een ondernemingsraad.
Periode
2002Waardering B (4)
8.2 Werkprocessen alleen van toepassing voor de actoren ‘Gerechten’
60
Werkproces Het aanwijzen of benoemen van rechterlijk ambtenaren (in opleiding) tot
gerechtsauditeur, rechter-commissaris belast met de behandeling van
strafzaken of een soortgelijke rechterlijke functie.
Periode
2002Product
Benoemingsbesluit
Waardering V 10 jaar na einde dienstverband

32

61
Werkproces Het verzoeken om toestemming aan de Raad voor de rechtspraak om een
vacature voor een bestuursfunctie open te stellen.
Periode
2002Product
Toestemming.
Waardering V 1 jaar na vervullen functie.

62
Werkproces Het adviseren van de Minister over het om veiligheidsredenen verplaatsen van
rechtszaken naar andere locaties.
Periode
2002-2012
Product
Advies
Waardering V 20 jaar
Toelichting Deze taak is per 1 januari 2013 over gegaan van de gerechten naar de Raad
voor de rechtspraak. Het valt nu onder de adviserende taak van de Raad
(werkproces 64).
8.3 Werkprocessen alleen van toepassing voor de actor ‘Raad voor de
rechtspraak’
63
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het afleggen van verantwoording aan de Staten-Generaal of de Minister.
2002O.a. beantwoording van Kamervragen.
B (3)

64
Werkproces Het adviseren van de regering en Staten-Generaal omtrent algemeen
verbindende voorschriften en te voeren beleid van het Rijk op het terrein van
de rechtspleging.
Periode
2002Product
Advies.
Waardering V 20 jaar
Toelichting De Raad kan ook andere partijen adviseren maar dit is geen wettelijk
vastgestelde taak. Als dit voorkomt kan het onder de werkprocessen voor
overleg worden ondergebracht.
65
Werkproces Het vaststellen en wijzigen van een gemeenschappelijk normenstelsel voor de
meest risicovolle bedrijfsprocessen.
Periode
2002Product
O.a. protocol risicovolle zittingen.
Waardering B (1 / 5)
66
Werkproces
Periode
Product
Waardering
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Het instemmen met reglementen opgesteld door het bestuur van een gerecht.
2002Instemmingsbesluit.
V na vervallen reglement.

Toelichting

De gerechten zijn verplicht de volgende reglementen vast te stellen en de
vastgestelde of gewijzigde reglementen ter goedkeuring voor de leggen aan de
Raad voor de rechtspraak:
- Klachtenreglement;
- Huishoudelijk reglement;
- Bestuursreglement;
- Zaakverdelingsreglement.

67
Werkproces Het aan de Minister kenbaar maken van een zienswijze inzake aanwijzingen
aan de gerechten betreffende de bedrijfsvoering.
Periode
2002Waardering B (3)
Toelichting Dit werkproces zal alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomen. De Minister
kan een dergelijke aanwijzing geven wanneer er in zijn ogen sprake is van
wanbeheer bij de Raad.
68
Werkproces Het houden van toezicht op de uitoefening van werkzaamheden door een
gemeenschappelijke landelijke dienst.
Periode
2002Waardering V 10 jaar
69
Werkproces Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatieonderdelen en
gemeenschappelijke diensten.
Periode
2002Waardering B (4)
70
Werkproces Het overdragen van bevoegdheden aan de leiding van een
gemeenschappelijke dienst.
Periode
2002Waardering V 5 jaar na einde overdracht bevoegdheid
71
Werkproces Het jaarlijks, ten laste van de Rijksbegroting, aan een gerecht toekennen van
een budget en het bepalen van de uitgavenposten en het maximumbedrag
waarvoor een gerechtsbestuur geen toestemming hoeft te vragen.
Periode
2002Waardering B (5)
72
Werkproces Het toekennen van aanvullende financiële middelen voor specifiek
omschreven activiteiten gericht op de verbetering van organisatie of werkwijze.
Periode
2002Waardering B (5)
73
Werkproces Het instemmen met de begroting van een gerecht.
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Periode
Product
Waardering

2002Instemmingsbesluit.
B (5)

74
Werkproces
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Het instemmen met het jaarverslag van een gerecht.
2002Instemmingsbesluit.
B (5)
Het jaarverslag bevat de jaarrekening.

75
Werkproces Het instemmen met het doen van uitgaven door het bestuur van een gerecht in
het geval de begroting niet is goedgekeurd.
Periode
2002Product
Instemmingsbesluit.
Waardering B (5)
76
Werkproces Het vernietigen van een beslissing of het geven van een aanwijzing aan een
bestuur van een gerecht van de in artikel 23, 1e lid van de Wet op de
rechterlijke organisatie genoemde taken.
Periode
2002Waardering V 5 jaar
Toelichting De in artikel 23 genoemde taken zijn:
- Planning en begroting;
- Automatisering en bestuurlijke informatievoorziening;
- Huisvesting en beveiliging;
- Kwaliteit van de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van de
gerechten;
- Personeelsaangelegenheden;
- Overige materiële voorzieningen.
77
Werkproces Het doen van een voorstel bij de minister om een of meer leden van het
bestuur te schorsen of te ontslaan als lid van het bestuur in geval van een
ernstig vermoeden voor het bestaan van ongeschiktheid anders dan wegens
ziekte.
Periode
2002Waardering B (5)
78
Werkproces Het verlenen van goedkeuring aan een gerecht om een vacature voor een
bestuursfunctie open te stellen.
Periode
2002Product
Toestemming
Waardering V 1 na vervullen functie
8.4 Werkprocessen alleen van toepassing voor de actoren ‘Ondernemingsraden’
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79
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Het organiseren van verkiezingen.
2002Kandidatenlijst, stembiljetten, uitslag.
Uitslag B (4), overige stukken V 3 jaar.

80
Werkproces
Periode
Product
Waardering

Adviseren over, of instemmen met beleidsvoornemens van de bestuurder.
2002Advies, instemmingsbesluit.
B (1/5)

81
Werkproces Het instellen van een beroep tegen een besluit van een bestuurder indien dit
besluit niet in overeenstemming is met het advies of instemming van de OR.
Periode
2002Waardering B (1/5)
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9. Concordans
Een aantal werkprocessen uit de nu vervallen Selectielijst voor de neerslag van taken
met betrekking tot de bedrijfsvoering, ondersteunende taken en overlegorganen van de
rechtspraak (zittende magistratuur) over de periode vanaf 2002 keren niet of in zeer
sterk gewijzigde vorm terug in deze nieuwe selectielijst.
Alleen handelingen / werkprocessen die beperkt zijn gewijzigd, zijn in de onderstaande
concordans opgenomen.
Procesnummer in
vervallen
selectielijst was
1, 3
2
4, 19, 35, 36, 98,
101, 102, 103, 104,
107
6

Werkprocesnummer Eventuele aanpassing van het
in selectielijst is nu proces

8, 212, 213

6

9
21, 99
32
36
41
45
48, 50, 51, 52, 126
53
67, 75, 79
69
70
74
81
82
87, 91
89
93, 245
94
95
100
124
145, 147 t/m 160
146
165, 166, 168, 169,
171

67
66
68
69
62
70
2
9
3
73
75
3
71
72
4
74
67
76
77
45
61
14 t/m 38
60
41

167, 195

42

173, 178

50
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5
65
1

Processen samengevoegd.

64

Bewaartermijn is nu V 20 jaar,
bewaarniveau is de Minister.
Processen samengevoegd.
Bewaartermijn is nu V 10 jaar na
vaststellen nieuw beleid.

Processen samengevoegd.

Processen samengevoegd.

Processen samengevoegd.
Processen samengevoegd.

Processen samengevoegd.
Processen samengevoegd.

Na samenvoeging van meerdere
Processen in een werkproces is de
bewaartermijn ook gelijk geworden.
Processen samengevoegd.
Bewaartermijn is nu V 1 jaar.
Na samenvoeging van meerdere

Processen in een werkproces is de
bewaartermijn ook gelijk geworden.
179
182, 186, 188

51
53

184, 190, 191

52

192
198, 214

54
48

204, 205
210
215

46
47
40

216
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217, 218
219
221

56
55
57

223
231, 233, 234
232, 241
237
240
242
243
249

58
7
8
59
77
80
81
78

38

Processen samengevoegd.
Bewaartermijn is nu V 2 jaar.
Na samenvoeging van meerdere
Processen in een werkproces is de
bewaartermijn ook gelijk geworden.
Processen samengevoegd.
Bewaartermijn is nu V 7 jaar na einde
contract of V 10 jaar in geval van
koppeling met Activaregistratie.
Processen samengevoegd.
Bewaartermijn is nu V 10 jaar na
vervallen belang
Bewaartermijn is nu V 10 jaar na
vervallen belang
Processen samengevoegd.
Procestermijn is nu V na vaststellen
nieuw plan.
Processen samengevoegd.
Processen samengevoegd.

10.
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Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Bijlage 1 – Overzicht van geïnterviewde personen
Dhr. A.F.C. Boxce, Hoofd bedrijfsvoering bij de Rechtbank Limburg
Dhr. G. Dullmond, landelijk coördinator huisvesting c.a. bij de Raad voor de
rechtspraak en lid Mandaatgroep archieven Rechtspraak
Dhr. P. Giezen, Unithoofd Logistiek Rechtbank Rotterdam en lid Mandaatgroep
archieven Rechtspraak
Dhr. M.J.M. Heijnen, Domeinmanager IT-vraag bij het LDCR
Dhr. H.C.J. Janssen, niet-rechterlijk bestuurslid bij de Rechtbank Amsterdam en lid
Mandaatgroep archieven Rechtspraak
Dhr. J.W.M. Kant, senior adviseur en plaatsvervangend manager HRM bij het LDCR
Dhr. A.F.G.M. van der Kemp, Hoofd bedrijfsvoering bij het Gerechtshof ‘s
Hertogenbosch
Mw. R.T. Oldenburger, senior adviseur bij de Rechtbank Amsterdam
Dhr. D. De Vries, Unithoofd F&C / Controller bij de Rechtbank Rotterdam
Mw. J.M. Wezelenburg, Medewerker DIV bij de Raad voor de rechtspraak
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