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Mijnheer de Staatssecretaris,

Uw kenmerk

Bij uw hiernaast verinelde brief verzocht u de Raad binnen drie
maanden advies uit te brengen over de selectielijst voor het
beleidsterrein "Beheer van de Rijksbegroting", Alvorens deze
adviesaanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij uw
aandacht voor het navolgende.

Ons kenmerk
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In zijn advies over de "Ontwerp-Selectielijst archiefbescheiden "Beheer
van de Rijksbegroting" van 10 september 1997 (arc-97.1473/2), wees
de Raad erop, dat bij het ontwerpen en vaststellen van selectielijsten,
zeker iri die gevallen waarbij sprake is van zgn. horizontale lijsten,
rekening dient te worden gehouden met de onderlinge verhouding
tussen de verschillende betrokken overliieidsorganeti. In dat advies werd
daarom in concreto gepleit voor een nadere inhoudelijke toetsing van
de verschillen en samenhang tussen enerzijds de archieven van het
ministerie van Financiën op het terrein van het beheer van de
rijksbegroting en anderzijds die van de vakministeries op datzelide
terrein. Ook bij de nu ingediende ontrwerp-selectielijst "Beheer van de
Rijksbegrotiilg" mist de Raact een dergelijke toets. Voordat de Raad
advies kan uitbrengeti, stelt hij het daarom op prijs om over zo'n
inhoudelijke toetsing te kunnen beschikken.
Hij verzoekt u dan ook deze alsnog te doen uitvoeren en de Raad over
het beargumenteerde resultaat daarvan te informereri. in verhrld met
de door u gestelde adviestermijn verneemt de Raad gaarne wanneer u
,aan dit verzoek zult kunnen voldoeti.
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Voorts moet de Raad constateren, dat bij uw adviesaanvraag wel het
commentaar van de externe deskundige is gevoegd, doch dat het
gebruikelijke commentaar daarop vali uw kant ontbreekt. De Raad zou
ook dat cominentaar alsnog willen vernemen.
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Voorzitter,

