
 

 

 

 

 
 

 

 
Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 

gevoerde overleg tussen het TÜV Nederland en het Nationaal Archief met 

betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het 

Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden van het handelen per 

werkterrein waarvoor TÜV Nederland QA B.V. door de overheid gemandateerd is 

vanaf 2000.  

 

Den Haag, januari 2017 

Cynthia Schokker  

 

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 in de periode van september 2013 tot februari 2017. 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.  
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Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen: 

 

als archief- en materiedeskundige namens de zorgdrager: 

  

Ed Schols, Kwaliteitsmanager TÜV Nederland  

 

als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris:  

 

Jos Boerties, adviseur Waardering en Selectie  

Annerije van der Vliet, adviseur Waardering en Selectie 

Cynthia Schokker, adviseur Waardering en Selectie  

 

als externe deskundige:  

C.J.M. Broos 

 

Verslag van het overleg  

 

Reikwijdte van de selectielijst  

 

De voorliggende selectielijst geldt voor de periode vanaf 2000. Vanaf 2000 is TÜV 

Nederland aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) resp. de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als Certificerende instelling op een 

aantal specifieke werkterreinen. TÜV Nederland heeft daarbij de rol van Zelfstandig 

Bestuursorgaan (ZBO) en is zorgdrager voor alle documentaire neerslag op deze 

werkterreinen. 

 

Waarderingsgrondslag 

 

Grondslag voor het bepalen van de bewaartermijnen in deze selectielijst wordt gevormd 

door de bewaarcriteria zoals opgesteld door het convent van Rijksarchivarissen (‘pivot-

criteria’) / NWM, zie hoofdstuk 4.2 Selectiecriteria.    

  

Deze criteria worden aangevuld met de mogelijkheid tot uitzondering van vernietiging 

van archiefbescheiden op basis van artikel 5 eerste lid, sub e, van het Archiefbesluit. Dit 

is beschreven in hoofdstuk 4.2 Selectiecriteria.  

 

Het TÜV Nederland voert maar een paar taken uit die vallen onder de Archiefwet 1995. 

Voor de meeste taken bestaat een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Voor taken die 

geen wettelijke bewaartermijn hadden is deze termijn aangehouden. Voor klachten, 

bezwaren, beroepen en Wob verzoeken is een bewaartermijn van 15 jaar gekozen 

aangezien 15 jaar de langst voorkomende bewaartermijn in de selectielijst is en 

zodoende vroegtijdige vernietiging wordt voorkomen. 
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Advies externe deskundige 

 

Door de externe deskundige is het volgende advies gegeven.  

 

De externe deskundige heeft aangeraden om alle bewaartermijnen te uniformeren door 

de langste bewaartermijn van 15 jaar aan alle werkprocessen te verbinden. Omdat er 

echter maar sprake is van één werkproces (keuren en certificeren van machines) met de 

waardering 15 jaar, is er voor gekozen om niet alle bewaartermijnen te uniformeren. Als 

in de toekomst voor meerdere werkvelden een bewaartermijn van 15 jaar gaat gelden, 

dan zal deze algemene regel wellicht worden herzien. 

 

Daarnaast heeft de deskundige gevraagd hoe invulling kan worden gegeven aan de eis 

om gegevens met betrekking tot gezondheidskundige informatie van de bij de asbest- 

inventarisatie en verwijdering van betrokken medewerkers 40 jaar te bewaren. Hierover 

is besloten een tekstdeel onder 4.2 in de selectielijst toe te voegen waarin deze 

bewaartermijn wordt benoemd.  

  

Tot slot wees de deskundige nog op een onzorgvuldigheid in de weergave van de 

afkorting ITT. Deze is naar aanleiding van zijn verslag aangepast.  

 

Over de formulering en waardering van de overige werkprocessen waren de betrokken 

partijen het eens. 

 

Dit verslag is voor akkoord voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen.  

 

 


