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Selectiedoelstelling en belangen
Tijdens het opstellen van de selectielijst en tijdens het gevoerde overleg is rekening
gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van
de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van
hetzelfde artikel genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende
gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch
onderzoek.
Als uitgangspunt van het overleg gold de selectiedoelstelling voor blijvend te bewaren
archief, die in 2010 als volgt is geformuleerd:
Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en
veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke
groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat
en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen de archieven of
onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:
a. representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;
b. representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties)
van een samenleving;
c. door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze
de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen,
activiteiten, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.
(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande selectieaanpak archieven, 17 december 2010).
Het overleg
Het overleg over de concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de
zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en
schriftelijk plaats in de periode van augustus 2014 tot februari 2018. De conceptselectielijst werd begin november 2017 voorgelegd aan een externe deskundige, in
overeenstemming met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde
Archiefbesluit 1995.

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:
als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:
Roeli van de Haterd
als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris (ARA):
Antony Fokker
als externe deskundige:
Mw. dr.mr. K. J. Cseres
Verslag van het overleg
Reikwijdte van de selectielijst
ACM is op 1 april 2013 ontstaan door de samenvoeging van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
(OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA). Deze selectielijst geldt ook voor de neerslag
van deze organisaties en de voorgangers van deze organisaties (bijvoorbeeld de
Nederlandse Kartelautoriteit en Directie Toezicht Netwerken en Diensten). In 1997 werd
de OPTA opgericht. Dit jaar is als startdatum van deze selectielijst genomen.
Over de reikwijdte van de selectielijst was consensus tussen de overlegpartners.
Waarderingsgrondslag
Grondslag voor het bepalen van de bewaartermijnen in deze selectielijst wordt gevormd
door de algemene selectiecriteria (PIVOT 1997) om permanent te bewaren processen te
selecteren. Op pagina 38 van de concept-selectielijst 15 wordt een opsomming gegeven
van de criteria.
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.
Deze criteria voor het maken van uitzonderingen worden op pagina 35 van de conceptselectielijst 15 vermeld.

Verdere opmerkingen bij de verantwoording van de selectielijst
Het eerste hoofdstuk van de concept-selectielijst 15, Documentversie en distributie, geeft
uitvoerig weer hoe de lijst in de loop der tijd gewijzigd is en welke personen bijdragen
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geleverd hebben.
Advies externe deskundige
De externe deskundige heeft in een bijeenkomst haar advies gegeven. De reactie op de
concept-selectielijst was positief, behoudens enkele opmerkingen. Mw. Cseres heeft
onderzocht of in de consensus selectielijst van de ACM de publieks- en
onderzoeksbelangen in voldoende mate gewaarborgd zijn en vroeg naar specifieke
bewaartermijnen. Daarnaast stelde mw. Cseres de vraag: Hoe geeft de ACM aandacht
aan het archiveren van sociale media, met name tweets? ACM beantwoorde dat in 2018
een plan van aanpak archivering Websites en Sociaal Media komt, welke in begin 2019
wordt geïmplementeerd. Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Nationaal Archief die
in 2019 zullen worden vastgesteld.

Bespreking van afzonderlijke werkprocessen
In de genoemde periode hebben vertegenwoordigers namens de ARA overlegd over de
processen in de verschillende conceptversies. Naar aanleiding van deze overleggen zijn
procesomschrijvingen aangevuld en verduidelijking aangebracht over bewaartermijnen
binnen een proces. Er is onder andere gesproken over:
 waardering van de archieven van OPTA in relatie tot waarderingen in BSD OPTA
In reactie hierop is de toelichting in paragraaf 1.3 verduidelijkt en zijn
waarderingen naar verschillende perioden opgesplitst,
 proces 33, het behandelen van klachten ontbrak. Dit proces is toegevoegd.
 het proces: Het behandelen van onderwerpen die grote maatschappelijke
gevolgen hebben is verwijderd. Paragraaf 3.2 geeft voldoende waarborg voor
uitzondering van vernietiging van archiefbescheiden met betrekking tot
onderwerpen die grote maatschappelijke gevolgen hebben.
 het proces: Het ontvangen en verzenden van documenten ter informatie, met als
waardering V1 is verwijderd. De reden van opname van dit proces was om
documenten in het documentair managementsysteem van de ACM te kunnen
vernietigen op basis van een proces. De vertegenwoordiger van de ARA was van
mening dat dit proces verwarring schept doordat het overlapt met verschillende
andere processen in welk kader informatie verzonden en ontvangen wordt. De
termijnen zouden hierbij discussie op kunnen wekken.
 proces 27: Onder de te bewaren producten vallen websites. Op de ACM-website is
onder meer een video-jaarverslag te zien. De vertegenwoordiger van de ARA
vroeg hoe de ACM er voor zorgt dat dergelijke av-media duurzaam digitaal 10 jaar
bewaard kunnen worden en in het geval van het video-jaarverslag zelfs blijvend.
Na een discussie is voetnoot nr. 26 toegevoegd.

proces 27: Zijn de openbare registers van nummers en registraties digitale
registers? Hoe wordt de selectie van de registers (V5) in uitvoer gebracht?
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De digitale registers zijn slechts een weergave van het papieren archief van het
Nummerbureau. Het papieren archief is dus het officiële archief. De digitale
registers worden momenteel wel via publicatie op de website gearchiveerd.
De externe deskundige heeft in haar reactie ook opmerkingen geplaatst bij verschillende
werkprocessen.
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.
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