Bijlage bij Advies Selectielijst e-mailbewaring (VNG)
•

Het integraal bewaren van info in mailboxen gaat tegen de trend in om informatie- en
archiefbeheer aan de voorkant, dus bij creatie van informatie, slimmer in te richten
(ook wel archivering by design). En het sluit ook niet aan bij de uitgangspunten van
zaakgericht werken en het beheren van informatie in zaaksystemen.

•

Een van de aannames van de aanpak is dat mails niet of slecht worden gearchiveerd
(dat is het geval als je bijvoorbeeld niet in je zaaksysteem archiveert). Deze aanname
wordt echter niet onderbouwd. Bovendien kan dat natuurlijk per organisatie of per
afdeling binnen organisaties verschillen. Hoe groot is dit probleem, en lost een
selectielijst dat probleem op? Om dat na te gaan is nodig de Woo coördinator van je
organisatie te bevragen hoe e-mails nu kunnen worden geraadpleegd (bijv. bij Woo
verzoeken). Ook moet je weten of er e-mails in je DMS of zaaksysteem zitten en of je
daar per vakafdeling een professionalisering ziet.

•

Het is belangrijk om te realiseren dat deze selectielijst een aanvulling is op de huidige
(reguliere) selectielijst 2020. Het hanteren van een aanvullende selectielijst leidt niet
per definitie tot een betere informatiehuishouding op het onderdeel e-mail. De
Archiefwet en onderliggende wetgeving heeft geen wettelijke grondslag om
info in mailboxen (tijdelijk) integraal te bewaren: de huidige selectielijst 2020 is
van toepassing en relevante mails moeten bijvoorbeeld in je DMS of zaaksysteem
gearchiveerd worden.

•

De principes ten aanzien van de zo’n aanvullende selectielijst kunnen onderdeel zijn
hoe je als gemeente omgaat met e-mail in algemene zin. Maar louter een aanvullende
selectielijst is niet voldoende om dat beleid vorm te geven, bijvoorbeeld om de
genoemde risico’s, te weten onvindbaarheid, niet raadpleegbaar, dubbele opslag,
weg te nemen. Het toepassen van een aanvullende selectielijst vraagt het nodige van
je organisatie, bijvoorbeeld techniek, tijd, beheer. En het vergt natuurlijk een
investering wat betreft communicatie met je medewerkers.

•

De uitgevoerde pilots in Den Haag en Rotterdam zijn beperkt of nog niet volledig
afgerond. Dat maakt het lastig om de gevolgen als kosten/beheer te overzien.

•

Evaluatie van de selectielijst vindt plaats in 2025, mogelijk komt er dan een nieuwe
integrale selectielijst opgesteld door de VNG waarin het onderdeel e-mail wordt
opgenomen. Als je in de komende periode toch een aanvullende selectielijst emailbewaring wilt gaan gebruiken, dan moet je je als gemeente zelf naar wenden tot
het Nationaal Archief/de ministerie van OCW.

•

Ook bij het RHCe hebben we vragen hoe we straks om moeten gaan met info uit
mailboxen die worden overgebracht naar het RHCe E-depot. Het overbrengen van
mailboxen naar ons E-depot is mogelijk. We verwachten dat veel van dergelijke
mailboxen beperkt openbaar zijn en dat het een flinke uitdaging voor gemeenten is
om zulke mailboxen zodanig aan het RHCe over te brengen dat sprake is van
duurzame toegankelijkheid en goede raadpleegbaarheid.

