Via een tweetal wetswijzigingen worden het Verdrag en

PIVOT

1983 voor de gemeentepolitie en de vernietigingslijst van

de Richtlijn in Nederlandse regelgeving geïmplementeerd.

Recente uitgaven

Justitie uit 1965 voor de rijkspolitie. In 1994 volgde ook nog

Dit leidt tot aanpassingen in o.a. de Wet Milieubeheer

In de reeks Rapporten Institutionele Onderzoeken is tot de

eens de Archiefwet 1995 die de opstelling van selectielijsten

(Wm) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit

sluitingsdatum van deze Info Management het volgende

voorschreef. Reden temeer om het selectie-instrumentarium

betekent dat de bestuursorganen (gemeenten, provincies,

nieuwe PIVOT-rapport verschenen:

voor de regionale politie eens opnieuw ter hand te nemen.

openbaar maken van milieu-informatie moeten aanpas-
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In 1997 werd de Commissie Selectiecriteria Vernietiging

sen. Dit geldt ook voor de werkwijze bij het verstrekken

Een institutioneel onderzoek naar de Staten-Generaal

Archiefbescheiden Regionale Politieorganisaties in opdracht

van deze informatie op verzoek. Voor 14 februari 2005

1945 – 2002

van het Nederlands Politie Instituut (NPI) ingesteld en werd

moeten deze bestuursorganen hun informatiehuishouding

Auteurs: drs. B.J. Abels, C.G. van Beek, drs. H.R. Jordaan,

begonnen aan een selectielijst voor de politie. Eind 1999 is

daarvoor op orde hebben gebracht. Voor veel overheden

T.P. Reuderink-Kort, T.A. Rolak en dr. A.P. Versteegh

door de commissie een definitieve ontwerp-selectielijst

waterschappen etc.) hun huidige werkwijze bij het actief

zal dat een flinke inspanning vergen.

Regionale Politie tot stand gebracht die in april 2000 aan het

Bestellen

NPI is aangeboden. Om onduidelijke redenen is de aanbie-

Doxis ondersteunt bestuursorganen bij het voldoen aan

PIVOT-rapporten zijn te bestellen bij het Nationaal

ding van de ontwerp-selectielijst ten behoeve van het forme-

het Verdrag van Aarhus. Voor meer informatie neemt u

Archief, groep Selectie, de heer R. te Slaa,

le vaststellingstraject uitgebleven.

contact op met Miguel López, tel: 070 - 317 71 72,

e-mail robin.te.slaa@nationaalarchief.nl,

e-mail: miguel.lopez@doxis.nl

tel: 070 - 331 55 11 of mevrouw A. Dellebeke,

Huidige stand van zaken

e-mail angela.dellebeke@nationaalarchief.nl,

In de daaropvolgende jaren deed het gemis van een gemo-

tel: 070 – 331 55 92.

derniseerde selectielijst zich binnen de regio’s steeds meer
voelen. De politie én het vakgebied DIV stonden niet stil.
Begin 2004 hebben de voorzitter en secretaris van het
Landelijk Overleg DIV Politie, respectievelijk de heer Han van
Kammen en de heer Gert Jan van Eck, het initiatief genomen
om te komen tot vaststelling van de ontwerp-selectielijst
voor de regionale politie. Vanuit het Landelijk Overleg is
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doel waarvoor ze zijn verzameld, verwijderd moeten worden

van Doxis, de ontwerplijst heeft aangepast aan de wensen en

uit de registraties. Na verwijdering kan er geen sprake zijn

eisen van de 21e eeuw. Concreet houdt dat in:

van bewaring (bijvoorbeeld vanuit cultuurhistorisch belang)

• toevoegen van de standaard selectiecriteria van het

omdat in de Wpolr wordt gesteld dat verwijdering uit de

Nationaal Archief;
• vertalen van de waarderingen naar bovenstaande standaarden;
• beschrijven van de context en de relaties met andere overheidsorganen;

Door: Laurens Verbeek, manager overheid Doxis

Korte geschiedenis
Met de inwerkingtreding van de Politiewet 1993 werd de

• verduidelijken van de relatie tussen de Wet op de

registratie daadwerkelijke vernietiging van de gegevens
inhoudt. ‘Aangezien de wetgever bewust deze vernietiging
voorschrijft vanwege de aard van deze gegevens, is de
Archiefwet hier niet van toepassing’, aldus een commissie
van geleerde heren die zich over deze problematiek en de
merites daarvan heeft gebogen.

Politieregisters en de Archiefwet 1995.

Er is in dit blad al veel aandacht besteed aan de

organisatiestructuur van de politie – twee aparte corpsen:

gemeentelijke selectielijst, die inmiddels aan de voor-

rijkspolitie en gemeentepolitie - ingrijpend gewijzigd. De

Verhouding Archiefwet 1995 en andere wetgeving

De ontwerp-selectielijst voor de regionale politieorganisaties

avond van het formele vaststellingstraject staat. Tijd

agenten werden ondergebracht in 25 regionale politiekorp-

Met name het laatste punt heeft geleid tot een niet alle-
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gen. Uiteraard vormt dit gegeven ook het uitgangspunt bij

rijkspolitie, worden vervangen door een moderne lijst die de

kenende van na 1 april 1994. Ook deze ontwerp-selectie-
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lijk geworden dat het toekennen van bewaar- en vernieti-
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lingstraject. Gedurende de vervaardiging van deze lijst

Hoewel de taken van de politie niet noemenswaardig veran-

echter sprake van conflicterende wet- en regelgeving.

gingstermijnen niet alleen een kwestie is van overwegingen

is gestuit op een problematiek die niet dagelijks voor-

derden met de inwerkingtreding van de nieuwe politiewet,
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en cultuurhistorische waarde. Ook wetgeving die de Archief-

tussen de archiefwetgeving en andere wet- en regelge-

heidstructuren wel degelijk een aanleiding voor het herzien

lijke levenssfeer kennen we in Nederland privacywet geving.

wet buitenspel zet, is een factor om rekening mee te

ving die beperkingen stelt aan het selectieregime.

van de in gebruik zijnde vernietigingslijsten. Bij de politie

De Wpolr is zo’n wet. De Wpolr stelt dat gegevens (bijvoor-

houden.

waren er twee in gebruik: de gemeentelijke vernietigingslijst

beeld aanhoudingen, aangiften, etc.) na vervallen van het
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