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onderwerp: advies ontwerp-selectielijst Politie

Zeer geachte mevrouw Van der Hoeven,
In de hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de
ontwerp-selectielijst voor archiefbescheiden op het beleidsterrein Politie over de
periode vanaf 1994. Deze lijst wordt voor vaststelling voorgedragen door de
minister van Defensie in zijn hoedanigheid van zorgdrager in de zin van de
Archiefwet 1995
In deze brief wordt de Raad verzocht om binnen acht weken advies uit te brengen.
De Raad heeft de ontwerp-lijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan
inhoudelijlte aspecten getoetst. I-lij biedt u bij deze zijn bevindingen' a a n

Toetsing van procedurele aspecten
De Raad is van mening dat de voorbereiding van de ontwerp-lijst zorgvuldig is
geweest en in procedurele zin voldoet aan de wettelijlte vereisten.
Toetsingvan inhoudelijke
aspecten
De Raad is van oordeel dat de lijst 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 m e thet administratieve belang en het belang van de recht- en
bewijszoekende burgers.

Dit advies is voorbereid door de Bijzondere CommissieArchieven v a nde Raad. De Raad maakt
u eropattentdat dit advies het product is van zijnnieuwe werkwijzeten aanzienvan adviezen ex
art. 5 , tweede lid, van de Archiefwet 1995. I n zijn briefdd 24 juli 2006, kenmerk rc.2006.03 126/1
heeftde Ruad u over deze nieuwe werkwijze geïnformeerd.
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De Raad constateert dat er in deze in deze procedure, in tegenstelling tot de
procedure ter vaststelling van de selectielijst van de regionale politieorganisaties een
jaar geleden', bewust voor gekozen is die handelingen buiten beschouwing te laten
waarvan de neerslag op grond van de Wet Poiitieregisters vrij snel vernietigd moet
worden. Die keuze is gemaakt met het oog op de vervanging van de Wet
Politieregisters door een nieuwe Wet Politiegegevens, die in vergevorderde staat van
voorbereiding is. Van die nieuwe wet wordt een andere omgang met
persoonsgebonden gegevens verwacht. Zo zal deze wet, in tegenstelling tot de Wet
Politieregisters, nadrukkelijk de mogelijkheid open laten gegevens te bewaren als zij
waarde hebben als bestanddeel van het cultureel erfgoed of ten behoeve van
historisch
De minister van Defensie geeft zichzelf met de nu voorliggende ontwerp-lijst de
mogelijkheid om met betrekking tot de persoonsgebonden gegevens op het
beleidsterrein Politie een ander, beter regime toe te passen dan is vastgelegd in de
selectielijst van de regionale politieorganisaties. Dit zou tot inconsistenties in liet
selectiebeleid kunnen leiden. In dat geval zal de Raad daarover graag met u in
overleg treden.

De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst vast te stellen voor archiefbescheiden
die gevormd zijn of worden in de periode 1994-2026.
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