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Bijlagen 
1 

Geachte mevrouw Hammersma, geachte heer Van Leeuwen, 

Hierbij reageer ik op de door u gepubliceerde Handreiking bewaren e-maiis 
Rijksoverheid en het onderliggende onderzoeksprogramma. E-mail Is de afgelopen 
decennia een onmisbaar element geworden bij de reconstructie van het 
overheidshandelen. Archivering van e-mail is dan ook van groot belang. 1 Ik 
waardeer de inspanningen om te komen tot een werkwijze voor archivering van 
e-mail dan ook zeer. Ik constateer echter dat de huidige aanpak, zoals 
weergegeven in de Handreiking, een aantal belangrijke risico's inhoudt. 

Kern van de voorgestelde werkwijze is in de Handreiking is: 
Ambtenaren worden gedurende 10 weken in staat gesteld om zelf niet-
relevante e-mail uit hun Inbox te schonen; 
Resterende e-mail wordt 10 jaar bewaard en vervolgens vernietigd; 
E-mail van 'sleutelfunctionarissen' wordt blijvend bewaard. 

Op basis van analyse van de beschikbare documenten zijn de voornaamste 
conclusies 2: 

1. De duurzame toegankelijkheid van e-mail is nog onvoldoende 
gegarandeerd. 

2. De aanwijzing van ABD-topfunctionarissen als sleutelfunctionarissen is 
onvoldoende om e-mail van historisch-maatschappelijke waarde blijvend 
te bewaren. Een richtlijn voor aanwijzing van andere functionarissen als 
sleutelfunctionarissen is nog niet aanwezig. 

3. De reikwijdte van de uitgevoerde pilots was beperkt. De werkwijze is niet 
getoetst bij uitvoeringsorganisaties, terwijl de Handreiking daar ook voor 
is bedoeld. 

1 Vergelijk bijvoorbeeld Erfgoedinspectie Wel digitaal, nog niet duurzaam (2018). 
https://www.erfqoedinspectie.nl/toezichtvelden/archieven/Dublicaties/rapDort/2018/05/14/ 
wel-diditaal-noa-niet-duurzaam. 
2 Deze conclusies zijn nader toegelicht in de bijlage bij deze brief. 
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4. De keuzevriiheid voor het gebruik van en de toepassingen in de 
Handreiking leidt tot verschillende archivering van e-mail waardoor de 
mogelijkheid van reconstructie van handelen per overheidsorganisatie kan 
verschillen. 

Op basis van deze conclusies signaleer ik het risico dat e-mail in de toekomst 
onvoldoende vindbaar en reconstrueerbaar zal zijn, óók met deze nieuwe 
werkwijze. 

Ik beveel u aan om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de werkwijze te 
verbeteren bij de verdere uitwerking van de Handreiking en andere gelieerde 
producten. 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Uw reactie en dit schrijven zal ik 
na ontvangst openbaar maken door publicatie op de website van de inspectie. 

Met vrleodelljke groet, 

Mw. drs. G.P.M. Scholte, 
Hoofdinspecteur. 
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BIJLAGE 
REACTIE ERFGOEDINSPECTIE HANDREIKING BEWAREN E-MAIL 
RIJKSOVERHEID 

Aanleiding 
In december 2016 kondigde het CIO-Beraad aan een nieuwe werkwijze te willen 
verkennen met betrekking tot de archivering van e-mail. De reden daarvoor was 
de complexiteit en tijdrovendheid van de huidige manier van archiveren, die tot 
onduidelijkheid leidde op de werkvloer. Het CIO-beraad gaf aan dat de 
toepasbaarheid van de nieuwe werkwijze in pilots getoetst zou worden. Het 
programma Rijk aan Informatie startte tegelijkertijd een onderzoeksprogramma. 
Het Nationaal Archief gaf aan het onderzoeksprogramma als randvoorwaardelijk 
te beschouwen voor het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van het e-
mail archief. 

De nieuwe werkwijze is niet verplicht in regelgeving. Daarom Is de Inspectie niet 
gevraagd de gebruikelijke Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets uit te 
voeren. Omdat de voorgestelde werkwijze bij de uitvoering volgens de huidige 
Handreiking risico's met zich meebrengt, heeft de Inspectie gemeend u advies uit 
te moeten brengen op de Handreiking bewaren e-mails Rijksoverheid en het 
onderliggende onderzoeksprogramma. 

De Inspectie is uitgegaan van de volgende documenten: 
De onderzoeksrapporten zoals gepubliceerd op 
https://www.informatiehuishoudinQ.nl/Dro1ecten/e-mailarchiverinq en 
httDs://kia.Dleio.nl/QrouDs/view/53406652/kenniSDlatform-innovatle/files 

- De handreiking Bewaren van e-maii Rijksoverheid, zoals in november 
2018 beschikbaar gesteld voor de organisaties van de Rijksoverheid op 
https://www-informatiehuishoudinQ.nl/Dro1ecten/e-mailarchiverinq. 

- Het verslag en de presentaties van de meet-up e-mallarchivering op 4 
december zoals gepubliceerd op 
https://www.informatiehuishoudinQ.nl/actueel/nieuws/2018/12/10/versla 
g-meet-up-e-mailarchiverinq-4-december-2018. De presentaties betroffen 
o.a. de resultaten van de pilots e-mailarchivering 

Duurzame toegankelijkheid van e-mail 
Een voorwaarde voor duurzame toegankelijkheid is dat e-mail in samenhang moet 
kunnen worden gebracht met de overige informatie uit de processen waar de mail 
betrekking op heeft. 
In de voorgestelde werkwijze zal e-mail bij archivering niet meer via een 
Document Management Systeem worden gekoppeld aan de bedrijfsprocessen 
waar de e-mall betrekking op heeft. 

De Erfgoedinspectie heeft in de verschillende gepubliceerde rapporten geen 
bevindingen gevonden die een antwoord geven op de kernvoorwaarde voor 
duurzame toegankelijkheid. Het onderzoeksprogramma onderschrijft de noodzaak 
van verdere uitwerking van dit punt: 

Pagina 3 van 5 



Ome referentie 
1469703 

• In de pilots is geconstateerd dat voor begrip van de e-mail op langere 
termijn de contextinformatie uit het Document Management Systeem 
nodig is. 

• De conclusies in het rapport van de werkgroep Duurzame 
toegankelijkheid vermelden de noodzaak verder onderzoek te 
verrichten. 

Doordat het onderdeel 'duurzame toegankelijkheid van e-mall ' in de nieuwe 
werkwijze onvoldoende is uitgewerkt bestaat het risico dat e-mail straks niet 
meer toegankelijk is. 

Blijvend bewaren van e-mail van sleutelfunctionarissen 
Een voorwaarde voor reconstructie van overheidshandelen is dat daarvoor de 
juiste selectie wordt gemaakt. 
In de voorgestelde werkwijze geldt niet langer de procesbinding voor e-mail als 
blijvend te bewaren, maar de binding aan functies: de sleutelfiguren (ABD-
topfunctionarissen). 

In de pilots is geconstateerd dat archiefwaardige e-mail zich veelal niet bij deze 
(sleutel)functionarissen bevindt. De aanwijzing van ABD-topfunctionarissen als 
sleutelfunctionaris lijkt dan ook onvoldoende om e-mail van blijvende waarde te 
bewaren. 
Daarnaast geeft de Handreiking aan dat organisaties andere functies als 
sleutelfunctionarissen kunnen aanwijzen. Dit is nog niet verder uitgewerkt. 
Hiermee bestaat het risico dat reconstructie van handelen op lange termijn op 
niet mogelijk is. 

Reikwijdte 
De uitgevoerde pilots waren beperkt tot enkele beleidskernen op twee 
departementen. De resultaten zijn daarmee niet representatief voor de gehele 
rijksoverheid. Gevolg is dat onvoldoende bekend is over toepasbaarheid bij de 
uitvoeringsdiensten. 

Keuzevrijheid 
De voorgestelde werkwijze is niet verplicht voor de Rijksoverheid maar wordt 
aangeduid als aanvulling op, of alternatief voor, de huidig gangbare methode van 
het archiveren en veiligstellen van e-mail. 

Deze formulering geeft organisaties keuzevrijheid maar vormt ook een risico in 
het kader van gelijkheid van informatieverschaffing. Het gevolg hiervan is immers 
dat de recht- en bewijszoekende burger (Archiefbesluit art. 2) bij het ene 
departement een ander bewaarbeleid aantreft dan bij het andere. 

Daarnaast heeft de Inspectie de afgelopen jaren geconstateerd dat beheer van 
dezelfde informatie op meerdere plekken (bijvoorbeeld tegelijkertijd in een 
Document Management Systeem en via de nieuwe werkwijze) risico's vormt voor 
de toegankelijkheid omdat onduidelijk is of de informatie aanwezig is en zo ja, 
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waar deze zich bevindt. Een werkwijze die keuzevrijheid toestaat kan dan ook een 
extra risico voor informatieverlies vormen. 

In de handreiking wordt aangegeven dat 'het mogelijk moet zijn om, waar nodig, 
bepaalde (uitvoerende) werkprocessen buiten scope te houden. 
Deze benadering vormt een risico voor e-mail die weliswaar moet worden 
vernietigd maar om dwingende redenen korter of langer bewaard moet worden 
dan 10 jaar. Bij dergelijke dwingende redenen kan men bijvoorbeeld denken aan 
bewaartermijnen in sectorspecifieke wetgeving die langer zijn dan 10 jaar of aan 
kortere bewaartermijnen toegespitst op privacybescherming. Hiervoor biedt de 
Handreiking nog geen aanpak. 

Pagina 5 van 5 


