
raad voor cultuur
raad voor cultuur
raad voor cultuur

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pla de Algemene Rijksarchivaris

Postbus 90520

2509 LM Den Haag

datum: 15 jA~L 2D09
uw kenmerk: C/S&AI0811875

uw brief van: 22 oktober 2008

ons kenmerk: hca-2008.05120/5

R.J. Schimmelpennincklaan 3

postbus 61243

2506 AE Den Haag

telefoon +31(0)70310 66 86

fax +31(0)703614727

e-mail cultuur@cultuur.nl

www.cultuur.nl

onderwerp: Ontwerpselectielijst Beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen

(ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie) vanaf 1932

Geachte heer Plasterk,

In uw hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de

ontwerpselectielijst voor de archiefbescheiden op het beleidsterrein Medische Beroepen en

Opleidingen van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede van Justitie

over de periode vanaf 1945. Deze lijst is door de zoëven genoemde ministers bij u ter

vaststelling voorgedragen.

De Raad heeft de ontwerplijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan

inhoudelijke aspecten getoetst.

Hij is van mening dat de lijst op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en voldoende

garanties biedt voor het realiseren van de selectiedoelstelling en (behoudens één aspect,

waarover hierna) de borging van de belangen van het historisch onderzoek.

VOOlts is de Raad van oordeel, dat het ontwerp in voldoende mate rekening houdt met het

administratieve belang en het belang van de recht- en bewijszoekenden.

Het hierboven bedoelde aspect betreft het volgende.

De voorliggende ontwerplijst is bedoeld als vervanging en actualisatie van een in 2002 voor

alleen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgestelde lijst op het

onderhavige beleidsterrein.

Ten behoeve van dat ontwerp is, zo blijkt uit de om advies voorgelegde stukken, om die
reden geen nieuw institutioneel onderzoek verricht.

Dit houdt dus in, dat er ten aanzien van het onderdeel "Beroepen en opleidingen wet BIG

(l994-heden)" van het ontwerp geen expliciete afbakening heeft plaats gehad met de taken

en handelingen van andere actoren op het terrein van de wet BIG en het derhalve niet

voldoende duidelijk is hoe de in dit onderdeel bedoelde taken zich verhouden tot die van
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andere betrokken actoren. Daarbij wijst de Raad - met referte aan zijn recente advies van 27

november 2008 (kenmerk: bca-2008.0S0GO/2) inzake de ontwerp-selectielijst KNMG vanaf

1932 - in het bijzonder op de betrokkenheid van de Koninklijke Nederlandsche

Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) bij de uitvoering van de wet

BIG.

De Raad beveelt derhalve aan alsnog in deze leemte te voorzien.

De Raad adviseert u met inachtneming van deze aanbeveling de voorgedragen selectielijst

vast te stellen voor een periode van ten hoogste twintig jaar.

Hoogachtend,

Kees Weed

Al y een secretaris


