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Onderwerp: ontwerpselectielijsten archiefbescheiden op de beleidsterreinen Adelsbeleid, 

adelsrecht en decoratiestelsel, Ouderenbeleid en Arbeidsomstandigheden 

Zeer geachte heer Plasterk, 

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

ontwerpselectielijsten voor archiefbescheiden op de volgende beleidsterreinen: 

- Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel over de periode vanaf 1945. In hun 

hoedanigheid van hoedanigheid van zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 

dragen de volgende organen deze lijst voor vaststelling voor: de minister van Verkeer 

en Waterstaat, de minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en 

de minister van Justitie. 

- Ouderenbeleid over de periode vanaf 1945. In hun hoedanigheid van zorgdrager in de 

zin van de Archiefwet 1995 dragen de volgende organen deze lijst voor vaststelling 

voor: de minister van Volltsgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken, de 

minister van Financiën, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister 

van I~cia!e  ZaIcen en Werkgelegenheid en de minister van Verkeer en Waterstaat. 

- Arbeidsomstandigheden over de periode vanaf 1945. In de hoedanigheid van zorgdrager 

in de zin van de Archiefwet 1995 draagt het volgende orgaan deze lijst voor vaststelling 

voor: de minister van Buitenlandse zaken. 

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

inhoudelijke aspecten getoetst. Hij is van mening dat de lijsten op zorgvuldige wijze tot 

stand zi.jn gekomen en voldoende garanties bieden voor het realiseren van de 

selectiedoeleinden en voor de borging van de belangen van historisch onderzoek. Ook is de 
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Raad van mening dat de ontwerplijsten in voldoende mate rekening houden met het 

administratieve belang en het belang van de recht- en bewijszoekende burgers. 

De Raad adviseert u de ontwerpselectielijsten vast te stellen voor een periode van maximaal 

twintig j aar. 

Hoogachtend, 


