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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 oktober 2017 tot met maart 2018. De conceptselectielijst werd tevens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming
met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.
Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:

als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:
Ron van Ispelen, Adviseur DOCFactory
Arina Praag, Specialist DIA
Nüvit Kibaroglu, Manager Facility Services
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:
Aleid Overbeeke, senior adviseur waardering en selectie
als externe deskundige:
Marc Dierickx, senior-onderzoeker van het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis
Verslag van het overleg
Reikwijdte van de selectielijst
De voorliggende selectielijst geldt voor de periode vanaf 1 januari 1993. Deze selectielijst
geldt voor alle taken van LVNL zowel primair als secundair. LVNL valt per 1 januari 1993
in haar geheel onder de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen en is belast met de
uitvoering van een aantal wettelijke taken genoemd in paragraaf 2.2 van de toelichting
op deze selectielijst en heeft volledige rechtsbevoegdheid voor deze publiekrechtelijke
taken. De neerslag die voortvloeit uit de uitoefening van de wettelijke staken valt daarom
per 1 januari 1993 onder de werking van de Archiefwet 1995. Er worden geen
selectielijsten of handelingen afgesloten.
Waarderingsgrondslag
Grondslag voor het bepalen van de bewaartermijnen in deze selectielijst wordt gevormd
door de bewaarcriteria zoals opgesteld door het convent van Rijksarchivarissen (‘pivotcriteria’). Deze worden vermeld op pagina 12 van de selectielijst.
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 zijn opgenomen op pagina 13 van de selectielijst.
Tijdens het overleg tussen de zorgdrager en het Nationaal Archief zijn verschillende
elementen van de toelichtende tekst nader geformuleerd. Zo is de contextinformatie
verduidelijkt met de taken die de Luchtvaartverkeersleiding verricht bij of krachtens de
Wet Luchtvaart en is nadere uitleg gegeven over de aansluiting tussen selectie en
informatiebeheer
Advies externe deskundige
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De externe deskundige heeft schriftelijk geadviseerd en naar aanleiding van zijn advies
zijn redactionele aanpassingen in de selectielijst gedaan en zijn enkele onderdelen
tekstueel verhelderd. De externe deskundige merkte op dat het Top Level Process
Scheme LVNL verwarrend is voor de niet- ingewijde lezer en adviseert naamgeving van
de processen nog eens tegen het licht houden en omschrijvingen en diagrammen
verduidelijken. De vertegenwoordiger van de LVNL reageerde hierop dat het schema een
weergave is van de interne processen en dat deze losstaan van de selectielijst. Het
schema zal niet aangepast worden. Mondeling is dit nader toegelicht.

Bespreking van afzonderlijke werkprocessen
Tijdens het overleg zijn alle processen door de deelnemende partijen doorgenomen.
Enkele processen zijn langer besproken. De reactie van de externe deskundige op de
processen is hierin verwerkt.
Werkprocessen Het benoemen, schorsen of ontslaan van voorzitters, secretarissen, leden
en ambtelijke adviseurs van formeel ingestelde adviesorganen, stuurgroepen en
organisaties en Maken van wet- en regelgeving zijn uit de selectielijst gehaald omdat
bleek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze processen verricht.
Werkproces 1.4: Het besturen van LVNL op lagere niveaus, tactisch niveau
Dit proces stond gewaardeerd als V 5. Dit lijkt in tegenspraak met het gewicht dat aan de
‘Essentials’ wordt toegedicht. Na overleg is de waardering aangepast.
Werkproces 1.4.1: Het besturen van LVNL op lagere niveaus, operationeel niveau
De externe deskundige vroeg zich af of een dergelijke snelle vernietiging de herinnering
aan gemaakte afspraken over operationele processen niet in gevaar brengt? De
vertegenwoordiger van LVNL reageerde a;s volgt: Het gaat hier om werkoverleggen van
het laagste niveau. Termijnen blijven gehandhaafd.
Werkproces 5.1:
Het geven van publieksvoorlichting
De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris heeft geopperd om specifieke
websites bij dit proces te benoemen. De externe deskundige merkte op dat juist
specifieke websites benoemen problematisch is vanwege het vluchtige karakter. Op
advies van de externe deskundige is wel een toevoeging van ‘2017’ gedaan. In andere
processen waarin websites benoemd worden, is dit eveneens toegevoegd.
Werkproces 5.2: Het reageren op acties van burgerorganisaties, particuliere instellingen
en particulieren
De externe deskundige vroeg of het mogelijk is een aselecte steekproef van
‘burgerbrieven’ te bewaren? Deze zijn volgens hem van belang voor een toekomstige
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reconstructie van de gebruiksdiscussies (geluidsoverlast; milieu-effecten) rondom
Schiphol en andere vliegvelden. LVNL licht toe dat de uitzonderingscriteria gebruikt
kunnen worden om burgerbrieven uit te zonderen van vernietiging. De waardering wordt
niet aangepast.
Werkproces 8.1: Het (laten) verrichten van onderzoek en het rapporteren hierover
Op verzoek van de vertegenwoordiger van de rijksarchivaris is het woord ‘laten’
toegevoegd in de procesomschrijving en is de toelichting hierop aangepast.
Werkproces 9.1.1: Het in dienst nemen en hebben van (tijdelijk) personeel
De vertegenwoordiger van de rijksarchivaris stelde voor om de stukken betreffende
afgewezen sollicitanten met V1 te waarderen. In de lijst is onderscheid aangebracht
tussen tijdelijk en ondersteunend personeel en kandidaat-luchtverkeersleiders. Dit omdat
voor Kandidaat-luchtverkeersleiders geldt dat eventueel behaalde certificaten drie jaar
geldig blijven. De dossiers zijn drie jaar nodig omdat als de kandidaten binnen die periode
de opleiding kunnen hervatten.
Werkproces 10.1.5: Verzorgen opleiding tot luchtverkeersleider en bijhouden van
vakbekwaamheid
De externe deskundige vroeg om de verhelderen wanneer het vernietigingstermijn in
gaat. De vertegenwoordiger van de LVNL heeft de tekst verduidelijkt en gaf aan dat bij
deze categorie nog een V-termijn opgenomen is. Opleidingsgegevens van geslaagden
worden tot 50 jaar na uitreiking van certificaten bewaard.
Werkproces 10.1.7: Het verlenen van communicatie-, navigatie- en
plaatsbepalingsdiensten
Dit proces staat gewaardeerd als V 20. In de toelichting wordt verwezen naar
omgevings-vergunningen en (gemeentelijke) bestemmingsplannen welke invloed hebben
op de werking van LVNL apparatuur en op luchthavens. De externe deskundige vroeg of
de termijn overeenstemt met de archivering van bestemmingsplannen. De
vertegenwoordiger legde uit dat afgestemd is en bestemmingsplannen permanent
bewaard blijven, inclusief de adviezen van de LVNL.
Werkproces 13.8: Deelname aan (internationale) organisaties
De externe deskundige vraagt of het zeker is dat de stukken die niet onder het
secretariaat van LVNL vallen, wel bij de zorgdragers blijvend bewaard worden. Hem
wordt uitgelegd dat LVNL alleen voor de eigen archieven verantwoordelijkheid kan nemen
en niet voor archivering bij andere organisaties.

Verder is een aantal werkprocessen naar aanleiding van vragen van de
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris nader verduidelijkt of toegelicht.
Over de formulering en waardering van de overige werkprocessen waren de betrokken
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partijen het eens.
Dit verslag is voor akkoord voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen.
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