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Handreiking waardering & selectie in de digitale tijd

Belangen in balans

De handreiking Belangen in balans biedt een aanpak voor 
waardering en selectie van archiefbescheiden in het digitale 
tijdperk. Het geeft antwoord op vragen als: hoe bepaal je voor  
je organisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke 
vernietigd wordt? En hoe zorg je ervoor dat daarbij rekening 
wordt gehouden met de verschillende belangen bij overheids-
informatie? Informatie is immers niet alleen nodig om je werk  
te kunnen doen, maar ook om verantwoording af te kunnen 
leggen en als bron voor onderzoek. 

Dit informatieblad gaat kort in op de strekking van de handreiking. 
Het vat de drie waarderingsinstrumenten samen in één tabel. En het 
verwijst je door naar de handreiking en meer informatie daarover.

Voor wie?
De handreiking is bedoeld voor departementen inclusief diensten 
en agentschappen. Informatieprofessionals zijn de primaire 
doelgroep. Bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor 
waardering, selectie en vernietiging van archiefb escheiden zijn de 
indirecte doelgroep.

Waarom waarderen? 
Welke informatie bewaren we voor de eeuwigheid en welke 
informatie vernietigen we na verloop van tijd? Het beantwoorden 
van deze vraag heet in archiefjargon waarderen. De uitkomst van dit 
proces leggen we vast in een selectielijst, door bewaar termijnen toe 
kennen aan ‘categorieën van archiefb escheiden’ (of categorieën van 
overheidsinformatie). Alle overheids organisaties zijn verplicht te 
beschikken over een actuele selectielijst. 

Informatieblad

Uitgangspunten waardering en selectie  
in de digitale tijd
Belangen in balans
Informatie dient vele belangen. De archiefwetgeving beschrijft 
welke belangen een rol spelen bij het waarderen: de belangen van 
bedrijfsvoering, verantwoording, recht- en bewijszoekende burger, 
historisch onderzoek en erfgoed. In de analoge tijd was dat 
overigens niet anders.

Naar de voorkant
De handreiking beschrijft waardering en selectie bij de creatie van 
informatie, in plaats van na verloop van tijd. Dat is veel doelmatiger 
en in de digitale tijd bovendien technisch noodzakelijk. 

Overzicht van feitelijke werkzaamheden als basis 
Met een ordening of overzicht (meestal naar proces) kunnen 
categorieën van archiefbescheiden worden gewaardeerd en 
geselecteerd. Dit overzicht gaat uit van de feitelijke werkzaamheden 
en de informatie die daarin gecreëerd wordt. Zo sluit de selectielijst 
het beste aan op de werkelijke informatiehuishouding.  

Waarderen is een continue activiteit
Het kan zijn dat overheidsinformatie na verloop van tijd anders 
gewaardeerd wordt. Door ontwikkelingen of veranderende 
behoeften in de samenleving, de institutionele omgeving of de 
organisatie zelf. Daarom moet regelmatig worden beoordeeld of  
de selectielijst nog actueel is.  
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De kern: drie waarderingsinstrumenten 
De aanpak voor waardering beschrijft toepassing van drie  
instrumenten: risicoanalyse, systeemanalyse en hotspot-monitor.  
Ieder instrument hanteert een eigen invalshoek. 

Wat is nieuw?
De instrumenten en stappen die in de handreiking beschreven 
staan, sluiten grotendeels aan op de huidige praktijk. Nieuw is 
nadruk op de belangen en verantwoordelijkheden van primaire 
procesverantwoordelijken in de risicoanalyse en de introductie van 
de hotspot-monitor. Het Nationaal Archief adviseert graag bij de 
toepassing van deze methodiek. 

Wanneer gaat de nieuwe methodiek in? 
Vanaf 1 januari 2016 worden nieuwe selectielijsten en actualisaties 
van bestaande lijsten van de departementen op basis van de nieuwe 
methodiek beoordeeld (volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe).

Kenmerken

Risicoanalyse

• Bepalen hoe lang informatie in ieder geval bewaard moet worden vanuit het perspectief van de organisatie.

• Rekening houden met eisen vanuit bedrijfsvoering, wetgeving en politieke, juridische en financiële risico’s die de 

organisatie loopt.

• Procesverantwoordelijke bepaalt.

• Bewaartermijn wordt vastgelegd in de selectielijst.

Systeemanalyse

• Bepalen welke informatie voor eeuwige bewaring en overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats in 

aanmerking komt.

• Functie en taken van de organisatie (‘systeem’) vormen het beoordelingskader.

• Belangrijke informatieknooppunten binnen de organisatie identificeren.

• Basisinformatie om het handelen van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

• Wordt als te bewaren (B) aangemerkt in de selectielijst.

Hotspot-monitor

• Bepalen of te vernietigen informatie naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis,  

een incident of maatschappelijk debat in aanmerking komt voor eeuwige bewaring.

• Uitzonderingsgrond in Archiefbesluit (art. 5 E) biedt ruimte om meer te bewaren dan in de selectielijst is bepaald.

• Resultaat wordt gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief.

Vragen of opmerkingen over dit informatieblad of de handreiking stuur je naar info@nationaalarchief.nl o.v.v. Belangen in balans. 
Of neem contact op met de relatiemanager van het Nationaal Archief voor jouw organisatie.

Wat zijn de volgende stappen?
De handreiking is work in progress. De komende tijd staat in het teken 
van de praktijk;  onderzoeken hoe deze instrumenten het beste 
uitgevoerd kunnen worden. De handreiking wordt dan ook 
aangevuld met voorbeelden. Andere aanvullingen zijn aanpassin-
gen op basis van nieuwe inzichten en veranderende wet- en 
regelgeving. In 2016 volgen bovendien aanvullingen voor andere 
overheden en zbo’s, en aanvullingen gericht op specifieke aspecten 
zoals keteninformatisering.  

Downloaden | meer informatie
Download de meest actuele versie van de handreiking op:  
http://www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/
handreiking-waardering.




