Bijlage. Overzicht van wijzigingen in het ontwerp-selectielijst 2017, actualisatie 2020 naar
aanleiding van de consultatie
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de kolom ‘Toelichting’ is in selectielijst aangepast naar ‘Toelichting/voorbeelden’
de definitie van steekproefsgewijs bewaren is tekstueel iets aangepast
de definitie van opschonen is aangepast
Resultaat 2.1.2 is aangepast naar ‘Algoritme met ingrijpend maatschappelijk effect en/of
complexe structuur met als bewaartermijn ‘bewaren’. Vanwege de complexiteit van de materie
is ervoor gekozen de focus te leggen om bovenstaande algoritmes en andere algoritmes te
scharen onder resultaat 3.1 (V 5 jaar na vervallen). In een volgende update van de selectielijst
zal dit onderwerp verder worden onderzocht en specifieker worden uitgewerkt. In de
handreiking bij de selectielijst zal de onderbouwing van de keuzes verder worden uitgelegd.
resultaat 4.1.11 Assessments is aangepast naar 1 jaar na einde geldigheid
resultaat 4.1.10 Lijkschouw is aangepast naar 20 jaar na afhandeling
resultaat 4.1.14 Beoordeling arbeidsomstandigheden personeel met gevaarlijke stoffen is
nieuw toegevoegd
resultaat 4.1.15 Diploma's, certificaten personeelsleden is nieuw toegevoegd.
resultaat 6.1 is aangepast zodat de bewaartermijn voor WOB-verzoeken van 1 jaar naar 5 jaar
gaat
resultaat 6.1.14 Europees kiesrecht is toegevoegd
resultaat 7.1.24 is gewijzigd naar ‘Risicoanalyse’ met een bewaartermijn van 1 jaar na einde
geldigheidsduur rijbewijs
resultaat 8.4.1 Voorziening in het Sociale Domein is nieuw toegevoegd
resultaat 9.2.1 Bedrijfsbrandweer is toegevoegd
resultaat 9.3.6 Markt is nieuw toegevoegd
resultaat 12.1.13 Grondwatermonitoring is nieuw toegevoegd
resultaat 19.1.21 Diploma's, certificaten personeelsleden is verplaatst naar 4.1.15 en de
bewaartermijn aangepast naar ‘na einde dienstverband’
resultaat 19.1.6 wordt niet aangepast. Videotulen blijven daarmee op ‘bewaren’ staan.
resultaat 19.1.24 scans kentekens is verplaatst naar 19.1.21 om lege nummers te voorkomen
resultaat 23.1.1 is gewijzigd door een toelichting toe te voegen
generiek resultaat 24.4 Ingetrokken is nieuw toegevoegd
resultaat 24.4.1 Automatische incasso is nieuw toegevoegd
In bijlage 4 wordt ‘AVG-verwerkingsregister’ opgenomen

