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onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden op het beleidsterrein 

Rijksbegroting 

Zeer geachte mevrouw Van der Hoeven, 

In de hierboven vermelde brief vraagt uw taakvoorganger, staatssecretaris Van der 
Laan, de Raad voor Cultuur advies over de ontwerp-selectielijst voor 

archiefbescheiden op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode vanaf 1945- 

2000. Deze lijst wordt voor vaststelling voorgedragen door de minister van 
Economische Zaken en de minister van Justitie in bun hoedanigheid van zorgdrager 
in de zin van de Archiefwet 1995. 

De Raad heeft de ontwerp-lijst 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 voor de borging van de belangen van het historisch 
onderzoek. Ook is de Raad er van overtuigd dat de ontwerp-lijst in voldoende mate 

rekening houdt met het administratieve belang en het belang van de recht- en 

bewijszoekende burgers. 

I De Raad maakt u erop attent dat dit advies het product is van zijn nieuwe werkwijze ten aanzien 
van adviezen ex art. 5, tweede lid, van de Archiefwet 1995. In zijn brief dd 24 juli 2006, kenmerk 
rc.2006.0312611 .heeft de Raad u over deze nieuwe werkwijze geïnformeerd. 
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De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst vast te stellen voor archiefbescheiden 
die gevormd zijn of worden in de periode 1945-2026. 

Hoogachtend, 

Els H. Swaab 

Voorzitter 

Kees Weeda 

Algemeen secretaris 


