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Onderwerp 

Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden 
Nationaliteiten  
over de periode na 1945 
voor de zorgdrager de minister van Justitie 
 
 
 
 
 
Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
 
1.  Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de 

Raad voor Cultuur mede, dat de minister van 
Justitie u, in zijn hoedanigheid van zorgdrager 
in de zin van de Archiefwet 1995, heeft verzocht 
uw medewerking te verlenen aan de 
vaststelling van de selectielijst 
archiefbescheiden op het beleidsterrein 
Nationaliteiten over de periode vanaf 1945.  
In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie 
maanden advies uit te brengen. Hierbij biedt hij u 
zijn bevindingen aan. 

 
2. De Raad heeft deze ontwerplijst in eerste 

instantie aan procedurele en vervolgens aan 
inhoudelijke aspecten getoetst. Zijn 
belangrijkste bevindingen worden in 
respectievelijk de paragrafen 4 en 5 uitgewerkt. 
Mits rekening wordt gehouden met zijn 
aanbevelingen, adviseert de Raad u deze 
selectielijst vast te stellen voor de periode 1945-
1991, met uitzondering van de handelingen van 
de actor Gouverneur van Suriname. 
De in uw adviesaanvraag gestelde specifieke 
vragen worden in de paragrafen 3, 4 en 5 van dit 
advies mede beantwoord.  
De bijlage bij dit advies bevat een aantal 
concrete aanbevelingen voor redactionele 
verbeteringen. 
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3. Toetsing van procedurele aspecten 
 
 § 3.1. Ontwerplijst 

Deze ontwerplijst is als basisselectiedocument 
tot stand gekomen overeenkomstig de methode, 
die uitgaat van een analyse, beschrijving en 
waardering van handelingen van de  
(rijks-)overheid, de zgn. PIVOT-methode. Aan het 
ontwerp is een institutioneel onderzoek vooraf 
gegaan, waarvan verslag is gedaan in het 
rapport Nationaliteiten. Een onderzoek naar de 
actoren en handelingen op het terrein van de 
nationaliteitsaangelegenheden, 1945-1991 (Den 
Haag, 1994, PIVOT-rapport nummer 11). 
 
Over een eerdere versie van de ontwerplijst 
heeft u eerder, op 1 februari 1999, advies 
aangevraagd. Op 18 februari 1999 trok u die 
adviesaanvraag in omdat over de tegelijk met de 
lijst Nationaliteiten ingediende selectielijst 
Toelating van vreemdelingen en met name over de 
daarin opgenomen selectievoorstellen inzake 
persoonsdossiers van vreemdelingen, 
maatschappelijke onrust was ontstaan. Omdat 
de selectielijst Nationaliteiten 
selectiebeslissingen over vergelijkbare 
persoonsdossiers bevatte, achtte u het 
raadzaam ook deze lijst niet verder in 
procedure te brengen.  

 
§ 3.2. Driehoeksoverleg 
Bij uw adviesaanvraag was tevens gevoegd een 
exemplaar van het verslag betreffende het 
zogenaamde driehoeksoverleg, waarin, zoals 
voorgeschreven in artikel 3 van het 
Archiefbesluit 1995, ontwerp-selectielijsten tot 
stand komen.  
 
Hieruit is de Raad gebleken, dat dit overleg voor 
alle aanvragende zorgdragers was 
samengesteld zoals artikel 3, eerste lid, van het 
Archiefbesluit 1995 voorschrijft. Aan het 
driehoeksoverleg hebben bovendien 
vertegenwoordigers deelgenomen van een 
tweetal migrantenorganisaties die bezwaar 
hadden gemaakt tegen de vaststelling van de 
lijst Toelating van vreemdelingen. 
 
§ 3.3. Terinzagelegging 
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De openbare terinzagelegging heeft, zoals uw 
adviesaanvraag vermeldt, niet geresulteerd in 
reacties.  
 

4. Toetsing van inhoudelijke aspecten 
Mede op grond van zijn hiervoor vermelde 
bevindingen heeft de Raad getracht zich een 
oordeel te vormen over de inhoudelijke 
aspecten van het onderhavige ontwerp. Hij 
heeft daarbij vooral gelet op de reikwijdte van 
de ontwerplijst (§ 4.1), de wijze waarop de 
gehanteerde selectiedoelstelling en de 
daaraan gerelateerde selectiecriteria zijn 
toegepast (§ 4.2), alsmede op de vraag of in 
afdoende mate met de verschillende belangen 
rekening is gehouden (§ 4.3). 

 
 § 4.1. De reikwijdte van de ontwerplijst 

De ontwerplijst bevat voorstellen omtrent de 
selectie van handelingen op het beleidsterrein 
Nationaliteiten over de periode vanaf 1945. Het 
rapport institutioneel onderzoek dat aan de 
lijst ten grondslag ligt, beslaat de periode 1945-
1991 en was zowel methodisch als inhoudelijk 
zwaar verouderd. Er is in dit geval dan ook voor 
gekozen om het RIO uitsluitend te gebruiken als 
bron van contextinformatie over het 
beleidsterrein. De handelingenlijst is geheel 
herzien en vernieuwd.  
Onduidelijk is, in hoeverre aan de 
handelingenlijst nieuw onderzoek en/of 
onderzoek naar (bronnen uit) de periode na 1991 
heeft plaatsgevonden. De ontwerplijst en het 
verslag van het driehoeksoverleg maken wel 
melding van actualisatiewerkzaamheden, maar 
over de aard, reikwijdte en resultaten daarvan 
wordt geen verslag gedaan of verantwoording 
afgelegd. 
Daarom adviseert de Raad u de lijst slechts vast 
te stellen voor de periode 1945-1991.  
 
Onder verwijzing naar de PIVOT-methode zelf, 
die contextinformatie beschouwt als 
noodzakelijk voor het kunnen bepalen van de 
hoofdlijnen van beleid en daarmee voor het 
nemen (en beoordelen) van verantwoorde 
selectiebeslissingen, spreekt de Raad zijn zorg 
uit over de wijze waarop deze selectielijst is 
aangevuld en bijgesteld. 
Wederom adviseert hij u om, in samenspraak met 
de minister van Binnenlandse Zaken en 
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Koninkrijksrelaties en de bij PIVOT betrokken 
zorgdragers, tot heldere en werkbare 
afspraken over actualisatie en onderhoud te 
komen.  
 
De reikwijdte van de lijst roept ook vragen op 
als het gaat om actoren waarop de lijst van 
toepassing is. Zo vraagt Justitie vaststelling aan 
voor de actor Gouverneur van Suriname. De 
Raad twijfelt er sterk aan of het 
zorgdragerschap voor de neerslag van het 
handelen van deze actor wel bij de minister van 
Justitie ligt. Hij adviseert u daarom de 
handelingen van de actor Gouverneur van 
Suriname niet vast te stellen. 
De procedurebeschrijvingen die het RIO geeft, 
maken duidelijk dat niet alleen de Gouverneur 
van Suriname, maar ook de Gouverneur-
generaal van Nederlandsch-Indië en de 
Gouverneur-generaal van Curaçao/de 
Nederlandse Antillen een rol speelden bij het al 
dan niet toekennen van Nederlanderschap aan 
hun ingezetenen. Het is de Raad niet duidelijk 
waarom deze actoren niet in de lijst zijn 
opgenomen. Ook voor het ontbreken van 
handelingen van de actor Permanente 
Commissie voor de Zaken van de Burgerlijke 
Stand en voor Nationaliteitsaangelegenheden 
heeft de Raad geen verklaring kunnen vinden. 
Hij verzoekt u om opheldering op dit punt. 
 
§ 4.2. Toepassing van de selectiedoelstelling en - 
criteria 
Uit het driehoeksverslag en de aanvullende 
rapportage blijkt, dat de selectiedoelstelling is 
toegepast in de versie waarin ook rekening 
wordt gehouden met het aspect van het veilig 
stellen van de bronnen voor de kennis van de 
Nederlandse samenleving en cultuur. 
Met betrekking tot de aan die doelstelling 
gerelateerde selectiecriteria constateert de 
Raad dat als zodanig de criteria uit 1997 zijn 
gebruikt, die nog steeds niet formeel zijn 
vastgesteld. Met vertegenwoordigers van het 
historisch en het archiefveld is inmiddels 
gesproken over de wijze van archiefselectie, m.n. 
over de mogelijkheden om de culturele 
component daarvan steviger te verankeren in 
zowel de selectiemethode als de vaststellings-
procedure van selectielijsten. Hierbij is de 
kwestie van de inhoud en de status van de 
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selectiecriteria nog niet betrokken, maar dat 
dat in een later stadium alsnog gebeurt en dat 
die discussie dan ook zal leiden tot een 
verruiming van de selectieddoelstelling, lijkt 
de Raad onvermijdelijk.  
De Raad adviseert de Staatssecretaris om aan 
het Nationaal Archief voldoende middelen en 
menskracht ter beschikking te stellen om deze 
belangrijke bijstelling van de selectiemethodiek 
en de gevolgen daarvan voor het selectiebeleid 
binnen een redelijke termijn verder uit te 
werken en in te voeren. 
 
Na de intrekking van de adviesaanvraag van 1999 
is aan deze ontwerplijst, net als aan de lijst 
Toelating van vreemdelingen, een specifiek 
selectiecriterium toegevoegd voor de bewaring 
van de neerslag van die handelingen die 
betrekking hebben op de toelating van 
vreemdelingen en daarmee van belang zijn voor 
de start van het Nederlandse burgerschap, de 
ontwikkeling van dit burgerschap en de 
identiteit van vreemdelingen en hun 
nakomelingen in relatie tot de Nederlandse 
samenleving.  
De Raad wijst u erop dat dit selectiecriterium in 
de voorliggende ontwerplijst slordig is 
geformuleerd. Omdat op alle mogelijke 
manieren voorkomen moet worden dat er over 
de inhoud van selectiecriteria misverstanden 
ontstaan, adviseert de Raad u de redactie van 
criterium 7 te herzien. 
 
§ 4.3. De waardering van de in artikel 2, eerste lid, 
onder d, van het Archiefbesluit 1995 bedoelde 
belangen. 
Ten aanzien van de feitelijke toepassing van de 
selectiedoelstelling en de daaraan 
gerelateerde selectiecriteria gaat de Raad er 
gewoonlijk van uit, dat het administratieve 
belang, omvattende de aspecten 
‘verantwoording en bedrijfsvoering’, in het 
driehoeksoverleg, waaraan ook door 
representanten van de zorgdrager is 
deelgenomen, genoegzaam is gewaardeerd. In 
gelijke zin neemt hij aan, dat ook met het belang 
van de recht- en bewijszoekenden voldoende 
rekening is gehouden. 
  
Voor wat betreft de waardering van het 
historisch belang bij de in de concept-lijst 
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genoemde handelingen, conformeert de Raad 
zich aan de inbreng van de externe deskundigen 
tijdens de totstandkoming van het ontwerp en 
de daarover in het driehoeksoverleg bereikte 
overeenstemming.  
 
Het heeft de Raad bevreemd dat de Algemene 
Rijksarchivaris, die zijn oorspronkelijke 
adviesaanvraag over deze ontwerplijst op eigen 
initiatief heeft ingetrokken vanwege mogelijke 
bezwaren tegen de vernietiging van 
persoonsdossiers, in het driehoeksoverleg pas 
na veel debat met de vertegenwoordigers van 
het historisch veld en de 
migrantenorganisaties te bewegen was tot 
aanpassing van de lijst langs dezelfde lijnen die 
in de lijst Toelating van vreemdelingen zijn 
gehanteerd. De Raad is wel tevreden over het 
uiteindelijke resultaat van de belangen-
afwegingen die in het driehoeksoverleg zijn 
gemaakt. 
 

5. Nadere beoordeling van de ontwerplijst 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen 
en bevindingen heeft de Raad de verschillende 
onderdelen van de ontwerplijst bezien. Deze 
geeft hem slechts aanleiding tot het plaatsen 
van de volgende opmerkingen. 
 
Handeling 7: het deelnemen aan departementale 
en interdepartementale commissies waarvan het 
secretariaat berust bij het ministerie 
De Raad beschouwt dit als een oneigenlijke en 
overbodige handeling en is van mening dat 
bewaring van de neerslag ervan leidt tot 
bewaring van dubbele dossiers. De commissies 
waar het om gaat zijn immers als afzonderlijke 
actoren opgenomen in de ontwerplijst en de 
neerslag van hun handelingen is immers 
voorgedragen voor bewaring?  
 
Handeling 24: het innemen van een standpunt 
namens de staat over het al dan niet bezitten of 
bezeten hebben van de Nederlandse nationaliteit 
Omdat de zoektocht naar (de achtergronden 
van) de eigen afstamming niet alleen voor de 
betrokkene maar ook diens afstammelingen van 
belang kan zijn, adviseert de Raad de neerslag 
van deze handeling te bewaren op basis van het 
speciale criterium 7 dat op deze lijst van 
toepassing is. 
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Handeling 25: het uitwisselen van gegevens m.b.t. 
het verkrijgen van nationaliteit door 
naturalisatie of optie met bepaalde andere staten 
De neerslag van deze handeling wordt 
voorgedragen voor vernietiging na afloop van 
een termijn van 2 jaar. De Raad is van mening dat 
deze termijn te kort is, omdat procedures als 
deze vaak langer duren dan 2 jaar. De Raad 
adviseert de termijn te verruimen tot 10 jaar.  
 
Handeling 26: het voorbereiden, vaststellen en 
uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het 
terrein van nationaliteiten 
De neerslag van deze handeling (behoudens een 
exemplaar van het eindproduct) wordt 
voorgedragen voor onmiddellijke vernietiging. 
Vanuit het bedrijfsvoeringsbelang geredeneerd 
is dat volgens de Raad geen verstandige keuze. 
Soortgelijke handelingen in andere 
selectielijsten zijn voorzien van 
vernietigingstermijnen van 1 à 3 jaar. De Raad 
adviseert u ook deze handeling van een 
dergelijke termijn te voorzien. 

 
6. Advies 

De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst 
vast te stellen voor de periode 1945-1991 met 
inachtneming van de opmerkingen die gemaakt 
zijn in dit advies en met uitzondering van de 
handelingen van de actor Gouverneur van 
Suriname. 
 

 
 
Dit advies is voorbereid door de Bijzondere 
Commissie Archieven van de Raad. Voorzitter van 
deze commissie is mw. drs. A.H. Netiv, lid van de Raad. 
Secretaris is mw. drs. M.C. Windhorst. 

 
 
 
 

Hoogachtend,  
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mr. W. Sorgdrager   dr. J.A. 
Brandenbarg 
Voorzitter    Algemeen secretaris 
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Bijlage  
 
 
bij advies ontwerpselectielijst Nationaliteiten voor 
de zorgdrager de minister van Justitie. 
 
 
 
De Raad wijst u op het ontbreken van een duidelijk 
omschreven en/of onderscheidend object of subject 
in de handelingen 4, 7, 8 en 11. Omwille van de 
praktische hanteerbaarheid van de lijst is correctie 
op deze punten wenselijk. 
 
 


