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Inleiding 

In 2020 is de Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 (hierna 
selectielijst) in werking gegaan. Hierin kwamen de termen hotspot en hotspot-monitor voor. 
Hoewel deze begrippen binnen de archiefwereld niet nieuw waren, moeten gemeenten aan 
de slag met het opzetten en uitvoeren van een hotspot-monitor. 

De stuurgroep Archiefinnovatie Decentrale Overheden (hierna AIDO) heeft de Handreiking 
Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden opgesteld om gemeenten te 
ondersteunen in dit proces.1 Deze handreiking is alleen vrij theoretisch en voor een 
buitenstaander niet altijd even toegankelijk. Deze notitie beschrijft daarom kort en op een 
begrijpelijke manier wat een hotspot en een hotspot-monitor zijn en wat het doel is van een 
hotspot-monitor. 

Het opzetten van de hotspot-monitor is weliswaar verplicht maar het moet vooral worden 
gezien als een instrument dat kansen biedt. In onze organisatie staat het belang van de stad 
en haar inwoners voorop, het opzetten en uitvoeren van de hotspot-monitor sluit hier mooi op 
aan. Bij het archiveren van informatie is er altijd al oog geweest voor informatie dat vanuit 
cultureel-historisch perspectief interessant kon zijn. Toch was er lange tijd vooral aandacht 
voor het belang van de organisatie. De laatste jaren is daar verandering in gekomen: 
overheidsarchieven moeten een betere afspiegeling worden van de maatschappij. 

Wat is een hotspot? 

Overheden verzamelen en produceren ontzettend veel informatie. Het is onmogelijk om alles 
te bewaren. Om de informatiehuishouding beheersbaar en op orde te houden, is tijdige 
vernietiging van archiefstukken die niet meer van waarde zijn noodzakelijk. Maar welke 
informatie moet een gemeente bewaren en welke informatie moet (tijdig) vernietigd worden? 
Hiervoor gebruiken gemeenten de selectielijst uit 2020 waarin staat wat de bewaartermijnen 
zijn voor verschillende archiefstukken.2 Na afloop van de bewaartermijn moet een 
archiefstuk vernietiging worden. Veel overheidsinformatie wordt in de selectielijst als (op 
termijn) vernietigbaar aangemerkt.3

Op welke regel ben jij de uitzondering? (Loesje)
In de selectielijst worden ook een aantal categorieën archiefstukken benoemd die eigenlijk 
vernietigbaar zijn, maar die hiervan uitgezonderd moeten worden. Eén categorie hiervan 
vormen de archiefstukken die kenmerkend zijn voor een hotspot. Een hotspot wordt in de 
selectielijst omschreven als:    
     

… een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of intensieve interactie 
tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling. Het gaat dus om zaken die 
veel maatschappelijke beroering veroorzaken. (Bijvoorbeeld een ramp, een 
internationaal sportevenement, een politiek omstreden besluit.’4 

Uit deze omschrijving blijkt duidelijk dat het gaat om een gebeurtenis of kwestie met een 
heftige impact voor de betrokkenen. Dit kunnen niet alleen negatieve maar ook positieve 
gebeurtenissen of kwesties zijn. Het gaat erom dat ze van bijzondere betekenis zijn geweest 
en daardoor ook in de (plaatselijke) media veel aandacht hebben getrokken. 

1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO), Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden (z.p. 2017) 4.
2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke  
  organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2020 (Den Haag 2020).
3 AIDO, Handreiking, 4.
4 VNG, Selectielijst, 10.
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Hotspot-monitor
Een hotspot-monitor wordt omschreven als het proces van het benoemen van hotspots en 
het verzamelen van de bijbehorende archiefstukken. De hotspot-monitor is dus een 
aanvullend instrument met als doel om archiefstukken die betrekking hebben op een 
bijzondere gebeurtenis of kwestie, en die eigenlijk vernietigbaar zijn, veilig te stellen. De 
hernieuwde selectielijst van 2020 is een actualisatie van de selectielijst van 2017. In deze 
voorgaande versie kwamen de termen hotspot en hotspot-monitor ook al voor. Dit betekent 
dat gemeenten vanaf 2017 moeten starten met het inrichten en uitvoeren van een hotspot-
monitor. Het is niet noodzakelijk om met terugwerkende kracht hotspots te bepalen, maar dit 
mag wel.5 

Waarom een hotspot-monitor? 
Aandacht voor wat leeft in de samenleving 
In de laatste jaren is er binnen de archiefwereld meer aandacht gekomen voor het belang 
van de maatschappij. Archieven hebben altijd al informatie bewaard dat vanuit cultureel-
historisch oogpunt interessant kon zijn. Toch was er bij het archiveren van informatie lange 
tijd vooral oog voor het belang van de organisatie. 

In 2007 werd in het rapport Gewaardeerd verleden van de Commissie Waardering en 
Selectie van het Nationaal Archief gesteld dat: 

‘Niet langer is de (rijks)overheid de focus, de blik richt zich op de maatschappij als 
geheel en op de interactie tussen overheid en burger.’6 

In datzelfde rapport werden hotspots benoemd als: 

‘…plekken van intensieve of opmerkelijke interactie tussen burger en overheid en 
tussen burgers onderling.’7

Overheidsarchieven moeten dus een betere afspiegeling worden van de maatschappij. Een 
manier om dit te bereiken is door hotspots te benoemen en de bijbehorende archiefstukken 
te bewaren (en dus uit te zonderen van vernietiging). In het rapport Belangen in Balans van 
het Nationaal Archief dat in 2015 verscheen, werd hier verder op ingegaan. Hierin werd het 
begrip hotspot-monitor geïntroduceerd als instrument om hotspots structureel in kaart te 
brengen. Het opzetten en uitvoeren van een hotspot-monitor wordt in dit rapport beschreven 
als een proces dat dus telkens opnieuw uitgevoerd moet worden.8  Dit rapport was echter 
speciaal geschreven voor de rijksoverheid. De Handreiking Periodieke hotspot-monitor 
decentrale overheden (hierna de Handreiking) van AIDO uit 2017 is een handreiking die 
voor gemeenten bruikbaar is. 

Verrijking van lokale archiefcollecties 
Voor gemeenten is de hotspot-monitor een instrument waarmee lokale bijzondere 
gebeurtenissen of ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht. Door het bijbehorende 
archiefmateriaal te verzamelen en uit te zonderen van vernietiging kunnen de gemeentelijke 
archieven een betere afspiegeling worden van de lokale maatschappij. Het kan echter  
voorkomen dat een landelijke hotspot ook van regionaal belang is. Zo is bijvoorbeeld de 
discussie rond de figuur zwarte piet niet uitsluitend op landelijk niveau van belang. De 

5 AIDO, Handreiking, 5-7. 
6 Nationaal Archief - Commissie Waardering en Selectie, Gewaardeerd verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderings-
  methodiek voor archieven (z.p. 2007) 5.
7 Ibidem, 45. 
8 Nationaal Archief,  Belangen in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd (z.p.   
    2015) 21.
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Gemeente Amsterdam heeft deze discussie dan ook op gemeentelijk niveau tot hotspot 
benoemd. Meestal zullen gemeenten echter eigen specifieke hotspots hebben.9      

Wanneer spreek je van een hotspot? 
Criteria 
We weten nu wat een hotspot is. De vraag is dan natuurlijk wanneer een gebeurtenis of 
kwestie tot een hotspot benoemd moet worden. In de Handreiking worden uitgebreide criteria 
voor hotspots gegeven: 

We spreken van een hotspot als deze voldoet aan een of meer van de volgende 
criteria:

• Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het 
verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel maatschappelijke beroering 
veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor 
veel aandacht bestaat in de media.

• Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van 
de zorgdrager die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan 
het licht brengt en/of een debat dat over de kwestie veel emoties losmaakt.

• Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een 
intensief publiek debat over het functioneren van de zorgdrager.

• Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale 
openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.10 

Kort en krachtig zijn deze omschrijvingen helaas niet. Voor iemand buiten de archiefwereld 
zijn ze bovendien niet te begrijpen. Het komt erop neer dat het gaat om gebeurtenissen of 
kwesties die op één of andere manier specifiek of bijzonder zijn voor de lokale 
samenleving. Formuleringen als ‘binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager’, 
‘zorgdrager’ en het ‘decentrale openbaar bestuur’ wijzen hierop. 

In ons geval wordt hiermee gedoeld op bijzondere gebeurtenissen of kwesties binnen de 
gemeente Purmerend en de gemeente Beemster. Voor het opzetten en uitvoeren van een 
hotspot-monitor is goede samenwerking met de archiefbewaarplaats van de gemeenten 
Purmerend en Beemster (het Waterlands Archief) van groot belang.   

Vanuit de Handreiking is vereist dat een gebeurtenis of kwestie aan minimaal één van de 
criteria moet voldoen. Maar gemeenten mogen ook besluiten dat er minimaal sprake moet 
zijn van het voldoen aan twee criteria.11 Dit is ook zeker een bespreekpunt voor de eerste 
expertbijeenkomst waarin randvoorwaarden besproken zullen worden voor het opzetten van 
de hotspot-monitor. 

Achteraf benoemen
Het is belangrijk in het oog te houden dat pas (kort) na het plaatvinden van een gebeurtenis 
je kan bepalen of er sprake was van een hotspot. Er moet simpelweg even de tijd worden 
genomen om de gebeurtenis / kwestie te laten bezinken. Dit om te voorkomen dat men zich, 
zo staat in de Handreiking omschreven, laat leiden door de waan van de dag.12 Hotspots 
kunnen dus pas achteraf worden benoemd. 

9 Nationaal Archief, Gewaardeerd verleden,48. 
10 AIDO, Handreiking, 6.  
11 Ibidem, 9. 
12 Ibidem, 8.  
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De vraagt rijst dan welk startmoment aangehouden moet worden. Eerder is al vermeld dat 
het uitvoeren van een hotspot-monitor verplicht is sinds het in werking treden van de  
selectielijst van 2017 (de selectielijst van 2020 is een actualisatie van deze selectielijst). 
Gemeenten mogen ook hotspots benoemen die daarvoor hebben plaatsgevonden, maar dit 
hoeft niet. Vanuit praktisch oogpunt is er een sterke voorkeur om, indien voorgaande jaren 
meegenomen worden, niet verder terug te gaan dan 2015. 

Hoe gaan we te werk? 

Sommige archiefbewaarplaatsen hebben al een procedure voor de hotspot-monitor 
opgesteld voor de bij hun aangesloten gemeenten. Dit is bij ons niet het geval, maar we 
kunnen goed gebruik maken van het stroomdiagram van de Handreiking (zie Bijlage 3). Uit 
het schema blijkt dat er twee fasen zijn: een van inrichten en een van uitvoeren.13 Het is 
mogelijk om deze fasen te combineren. Omdat het hele proces nieuw is, lijkt dit ook het 
meest voor de hand liggend. De fase van inrichten draait om het schrijven van een 
procesvoorstel. Daarvoor staat in de Handreiking een duidelijk sjabloon (zie Bijlage 1) dat wij 
kunnen gebruiken. 

Experts en expertbijeenkomsten
In het diagram is op meerdere plekken de term expert te vinden. Deze experts zullen in de 
zogenoemde expertbijeenkomsten hotspots aandragen en een hotspotlijst opstellen. Maar 
wie zijn deze experts? Het gaat hierbij om interne experts, dit zijn personen uit de ambtelijke 
organisatie, en externe experts. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze weten wat er 
leeft in de gemeenten. De interne experts vanuit het gezichtspunt van de gemeentelijke 
organisatie, de externe experts vanuit de lokale samenleving. 

In de Handreiking worden verschillende voorbeelden voor externe experts gegeven zoals: 
journalisten, historici, leden van een plaatselijke historische vereniging, gemeenteraadsleden 
en stadsfotografen. De betrokkenheid van historische verenigingen lijkt voor de hand 
liggend, maar deze zijn wel sterk gericht zijn op historisch onderzoek. Daarom denken wij dat 
het verstandig is om in eerste instantie plaatselijke journalisten te benaderen.14 De ambtelijke 
organisatie zal in het college met instemming van betrokkenen een lijst van kandidaten 
voorleggen voor deelname aan de expertgroep.

Tijdens de expertbijeenkomsten wordt er een voorlopige hotspotlijst opgesteld. Ook hiervoor 
kunnen we gebruik maken van een sjabloon van de Handreiking (zie Bijlage 2). De 
Handreiking beschrijft dat voor het opstellen van de eerste hotspotlijst er meer 
expertbijeenkomsten nodig zullen zijn dan bij het herhalen van het proces. Dit komt natuurlijk 
doordat het hele proces nog nieuw is. De allereerste expertbijeenkomst is dus ook ter 
introductie. Pas daarna kan tijdens één of meerdere bijeenkomsten een hotspotlijst 
opgesteld worden. 

Er is een hotspotlijst! Hoe nu verder?  
Nadat de expertgroep een voorstel voor een hotspotlijst heeft opgesteld, moet dit bestuurlijk 
bekrachtigd worden door de zorgdrager. De expertgroep geeft in een inhoudelijke 
onderbouwing aan hoe ze tot de voordracht van de onderwerpen is gekomen.
Ook geeft de expertgroep de prioritering aan van de hotspots die opgepakt dienen te 
worden. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het bijbehorende archiefmateriaal anders verloren 

13 Ibidem, 8. 
14 Ibidem, 11.
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gaat of juist omdat het archiefmateriaal gemakkelijk te verzamelen is. Ook kan hierin 
aangegeven worden of er wel genoeg tijd en personeel is om het bijbehorende 
archiefmateriaal te verzamelen.15

De hotspotlijst moet worden vastgesteld door het bestuur van de zorgdrager (bij gemeenten 
is dit het college van burgemeester en wethouders). De Handreiking adviseert het 
Strategisch Informatieoverleg (SIO) hiervoor te gebruiken. In het SIO vindt inhoudelijk 
overleg plaats over allerlei vraagstukken / ontwikkelingen met betrekking tot de 
informatiehuishouding van een organisatie. De vastgestelde hotspotlijst wordt vervolgens 
gepubliceerd via de officiële weg waarop de organisatie bekendmakingen mededeelt. 

Vervolgens zal het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) op basis van de  
bestuurlijk vastgestelde hotspotlijst het bijbehorende archiefmateriaal verzamelen en ervoor 
zorgdragen dat het materiaal uitgezonderd wordt van vernietiging. Het is moeilijk in te 
schatten hoe tijdrovend deze klus zal zijn. Het is de bedoeling dat het archiefmateriaal van 
een vastgestelde hotspot bij elkaar (integraal) bewaard wordt. Dit is ook van toepassing op 
archiefmateriaal dat op andere gronden al voor blijvende bewaring in aanmerking kwam. In 
overleg met het Waterlands Archief moet ook nagedacht worden over de manier waarop het 
materiaal gepresenteerd gaat worden. Wordt het materiaal alleen veilig gesteld of ook 
beschikbaar gemaakt aan het publiek?16     

Taken en verantwoordelijkheden
De Handreiking geeft een aantal praktijkvoorbeelden van pilot-organisaties die hun eerste 
ervaringen met het opzetten van een hotspot-monitor hebben gedeeld. Daaruit blijkt dat de 
inhoudelijke voorbereiding van het traject werd uitgevoerd door projectleiders afkomstig uit 
het vakgebied informatiebeheer (of werkzaam als beleidsadviseur) die daarbij nauw 
samenwerkten met de archivaris.17 Nauwe samenwerking vanuit team DIV met het 
Waterlands Archief is dus essentieel voor het opzetten en uitvoeren van de hotspot-monitor 
voor de gemeenten Purmerend en Beemster. 

Hoewel de inhoudelijke voorbereiding gedaan wordt door informatieprofessionals (intern door 
team DIV in samenwerking met het Waterlands Archief) worden er natuurlijk ook andere 
teams betrokken bij dit project. Vanuit het team Communicatie zal een collega aanschuiven 
bij de expertbijeenkomsten, maar ook in deze voorbereidende fase is er al regelmatig contact 
met dit team. Het team Wijkmanagement zal op een later moment ook uitgenodigd worden 
voor deelname aan de expertbijeenkomsten. 

Daarnaast zullen er dus ook externe experts uitgenodigd worden voor de 
expertbijeenkomsten. Behalve deelname aan deze bijeenkomsten hebben de (interne en 
externe) experts ook een signaalfunctie: van hen wordt verwacht dat zij aandacht hebben 
voor wat er leeft in de gemeenten Purmerend en Beemster en meedenken over wat 
mogelijke hotspots zouden kunnen zijn.  
 
De Handreiking benadrukt dat de steun van bestuurders en managers die verantwoordelijk 
zijn voor waardering, selectie en vernietiging van archiefbescheiden onmisbaar is in het hele 
traject. Een hotspotlijst moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders of door het Strategisch Informatie Overleg (SIO) wat door het college is 
ingesteld. Daarin hebben onder andere de gemeentesecretaris, het Waterlands Archief en 
ambtelijke informatiespecialisten zitting.

15 Ibidem, 10-13.
16 Ibidem, 9, 14. 
17 Ibidem, 9. 
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Planning
Deze startnotitie wordt in het 2e kwartaal van 2020 ter instemming voorgelegd aan het 
college en ter kennisname aan de raad aangeboden. Hierna zal door een ambtelijke trekker 
van het team DIV gestart worden met de werving van potentiële kandidaten voor de 
expertgroep. Vooruitlopend op de fusie zal deze groep bestaan uit kandidaten uit de 
gemeente Purmerend en de gemeente Beemster.

De voordracht van kandidaten zal in het 4e kwartaal worden voorgelegd aan het college of 
aan het dan ingestelde SIO. Als de samenstelling van de expertgroep is geaccordeerd, kan 
er gestart worden met de expertbijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om een 
conceptlijst op te stellen van onderwerpen die als hotspots benoemd moeten worden. Deze 
conceptlijst wordt, na behandeling in het SIO, ter instemming naar het college gebracht. Naar 
verwachting zal dit in het 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden. Daarna kan gestart worden met 
het bijbehorende archiefmateriaal te verzamelen. 

- Collegebesluit startnotitie De hotspot-monitor Q2 2020

- Voordracht kandidaten expertgroep Q4 2020

- Voordracht conceptlijst hotspots Q2 2021

Start uitvoering hotspot-monitor Q2 2021

Financiën

Omdat er geen beeld is over de benodigde capaciteit, zal dit project voorlopig met eigen 
mensen en middelen worden uitgevoerd. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan zullen de 
benodigde aanvullende financiën betrokken worden bij de kadernota 2022. Verwachting is 
wel dat er een klein aanvullend budget nodig is (inhuur) voor het verzamelen van de 
documenten.
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Bijlage 1: Sjabloon inrichten hotspot-monitor

Periodieke hotspot-monitor [NAAM ZORGDRAGER]

Status:
[concept/definitief/vastgesteld]

Vastgesteld door:
[naam orgaan]

Naam steller:
[naam]

Kenmerk:
[intern kenmerk]

Organisatie 
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Projectleider

Vaststelling hotspotlijst door Strategisch Informatieoverleg [naam zorgdrager]

Interval uitvoeren hotspot-monitor

Locatie (online) publicatie hotspotlijst

Samenwerking met andere zorgdrager(s) Nee
Ja, welke: [opsomming]

Inhoudelijk

Periode waar monitor betrekking op heeft
Beginjaar:   …………
Eindjaar:     …………

Aandachtsgebieden van de uit te nodigen interne experts • Sociaal domein
• Communicatie
• Jurist
• Omgevingsmanager
•……………… •………………
•………………

Aandachtsgebieden van de te nodigen externe experts: • Sociaal-maatschappelijk
• Jongerencultuur
• Stedenbouw
• Culturele sector
•……………… •………………
•………………

Planning
Deadline aanleveren procesvoorstel d.d.

Vaststelling procesvoorstel door [naam orgaan] op d.d.

Deadline uitnodigen interne experts d.d.
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Deadline uitnodigen externe experts d.d.

Datum expertbijeenkomst(en) d.d.
d.d.
d.d.

Deadline verwerken input d.d.

Deadline aanleveren voorstel voor SIO d.d.

Vaststelling hotspotlijst in het SIO op d.d.

Deadline aanleveren publicatie d.d.

Periode voor verwerken uitkomsten van                      tot

Periode interne evaluatie project van                      tot

Startdatum voor actualisatie vastgestelde hotspotlijst d.d.
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Bijlage 2: Sjabloon hotspotlijst

Hotspots [NAAM ZORGDRAGER]

Omvat periode [beginjaar] [eindjaar]

Status
[concept/definitief/vastgesteld]

Vastgesteld door
Strategisch informatieoverleg [naam 
zorgdrager]

Gepubliceerd
[ja/nee]

Naam steller
[naam]

Kenmerk
[intern kenmerk]

eind-
criterium* argumenten / 

nr. omschrijving hotspot begin-jaar jaar
1 2 3 4

prioritering / toelichting / 
bijzonderheden

1

2

3

* = kruis aan welk criterium / welke criteria van toepassing zijn op de hotspot. 

Criteria 
• Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel 

maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in 

de media.

• Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële 

tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en het debat over de kwestie maakt veel emoties los.

• Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de 

zorgdrager.

• Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt 

onderstreept.
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Bijlage 3: Stroomdiagram proces hotspot-monitor
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Bijlage 4: Wettelijk kader

De wettelijke basis voor het uitzonderen van bepaalde vernietigbare archiefstukken is te 
vinden in artikel 5 sub e van het Archiefbesluit 1995. Daarin staat dat een selectielijst 
tevens bestaat uit: 

‘een opsomming van de criteria aan de hand waarvan de zorgdrager 
archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst voor vernietiging in aanmerking 
komen, van vernietiging kan uitzonderen.’ 

In de Selectielijst 2020 worden de volgende categorieën archiefbescheiden benoemd die 
eigenlijk vernietigbaar zijn, maar die hiervan uitgezonderd dienen te worden: 

• Archiefbescheiden die op basis van een lokaal uitgevoerde hotspot-monitor 
(zie paragraaf 1.5.) kenmerkend zijn voor een hierin gesignaleerde hotspot. 
Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of 
intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling. 
Het gaat dus om zaken die veel maatschappelijke beroering veroorzaken. 
(Bijvoorbeeld een ramp, een internationaal sportevenement, een politiek 
omstreden besluit.) 

• Archiefbescheiden over zaken of gebeurtenissen met een voor het eigen 
orgaan uniek of bijzonder karakter, of archiefbescheiden die door hun vorm of 
aard op zichzelf of voor de gemeente beeldbepalend, karakteristiek of 
bijzonder zijn. (Bijvoorbeeld een reorganisatieplan of een nieuw stadhuis.) 

• Archiefbescheiden over personen die op enig gebied van bijzondere betekenis 
(geweest) zijn. Van bijzondere betekenis zijn bijvoorbeeld personen met een 
belangrijke functie binnen de gemeente (zoals een directeur) of personen met 
een maatschappelijk vooraanstaande rol (bijvoorbeeld een sporter of 
kunstenaar). 

• Archiefbescheiden over individuele zaken die geleid hebben tot algemene 
regelgeving. In de Selectielijst 2012 wordt op een aantal plaatsen expliciet 
gesteld dat een precedent te bewaren is. Dergelijke verwijzingen zijn niet 
meer aanwezig in deze selectielijst. Precedenten dienen op grond van deze 
paragraaf blijvend te worden bewaard. 

• Kopieën die archiefbescheiden kunnen vervangen, als deze blijvend moesten 
worden bewaard maar door een calamiteit verloren zijn gegaan. (Bijvoorbeeld 
door een brand of overstroming.) 

• Archiefbescheiden waarvan de vernietiging de logische samenhang van de te 
bewaren archiefbescheiden zou verstoren. 

De eerste categorie heeft dus betrekking op hotspots en het bijbehorende archiefmateriaal. 
De afbakening tussen deze categorie en de overige categorieën is vrij helder. Bij het 
aandragen van ‘hotspotkandidaten’ is het vooral van belang de derde categorie (over 
personen van bijzondere betekenis) niet uit het oog te verliezen. Hier zouden weleens 
raakvlakken met een hotspot kunnen voorkomen. Tijdens de bijeenkomsten in het kader van 
de hotspot-monitor kan dit overzicht uitkomst bieden.  


