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Mijnheer de  St;iarssecretaris, 

i .  Rij tiw hiernaast verinelde briefzond LI d e  Raad voor Cul tuur  om advies 
eer1 tweetal ontwerp-selectielijs~e~~ ~tcliietbescheiden voor lier 
beleidsrerrein Studiefìnaiiciering. 
Deze adviesaanvraag is door d e  Raad ter voorbereiding van dtit advies iri 
handen gesteld van de  Uitvoerii~gscommissie Archieveii (UCA). Het  
preadvies van deze cornrnissie is door de Raad onverkort overgenomen. 

z. S/~~)ìe~ìztattt~ìg t1/17/ dit ndr~ies 
D e  Raad heeft beideontwerp-lijsten in eersre instantie aar1 procedurele ei1 
vervolgeris aan inhoiidelijke aspecten getoetst. Zij11 belarigrijkste 
bevindingen -deze worderi in de  44 j en 4 nader uitgewerkt- hierorntrerit 
zijn: 
a. Procedtireel 
i .  Tijdens de voorbereidende besprekingeil over dit advies is gebleken, 

dar feitelijk slechts advies werd gevraagd over één van beide 
overgelegde onnverp-lijsteli. Alleen dat oiirwerp is daarom behaiicield 

(4 3.1): 

z. Bij het ontwerpen vali die lijst zijn. hchotidcns één aspecr, alle 
vereiste proced~irele htseii doorlopen. 
I n  de inhoudelijke as\tecicn vati de rorsrnndkorning va11 liet ontwerp 
wordt evenwel onvoldoende iiiziclit gegeven. Dit in lier 
bijzonder d e  wiize waarop de  geha~ireerdeselectiedoelstelling en de 
daaraan gerelareerde -criteria zijn groper;itionaliseerd. Vooral liet 
verslag van het driehoeksoverleg schiet i11 dit opzicht tekort ($S 3.2 en 

3 4 ) .  
b. Ir~lioudeliik 
I .  D e  vaststelling vati de  lijst rnoet worden beperkt tot de  actoren voor 

wie deze ex/>liciei is betloeld. Andere oiitierdeleii van de  lijst dienen, 
alvoreiis te ktinnen worden v;istgesteld. eerst nog conforin de daartoe 
sta~iride procctiiirc t e  worden tiitgewerkt ($4.1); 

L .  Niet alle "starida;~rd"-selectiecri teria zijri torgepöst. í j c  rccieii hiervan 
dient iilsriog te worden ~ ~ r t i u i d e l i j k t  ($ 4.2, onder. ; i ) ;  

i. I l e  wijze, waarop geattendeerd wordt o p  de bcwariiig (in 

nr. 9 7 . 3 1 q ~ ~ ~ / E ~ ~  
Uw brief van 

z? inei 1997 
Ons kenmerk 

arc-97.6909/1 
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ptiblikarievorni) van r r r  vernietigiiig voorgesteld arctiiei;~iateri;i~i1. 
verdient verduidelijking. 
Daarnaast plcir de Rand in algemene ziri voor nader onder7,c)ek na;ir 
dir aspect (4  4.2, onder  b.) 

4. D e  Kakid gaat er vanuit, d;ir zowel het aclniinistrariefbclarig als lier 
belang van de  recht- ei1 bewijszoekeiidcri tijdeiis de (ainbteliike) 
voorbereid iiig vaii liet oritwerp gerioegzaaiii zijn behartigd ( $ 3 . 3 ) :  

5. In aansl~iiri i igop tiet ingebrachte externe cornmeiiraar pleit de Raad 
vanuit het oogpk~nt van het belang vari liet historisch onde~xoek  voor 
inhoudelijke aaripassing van de  lijst. I n  liet bijzonder adviseert hij tot Pagina 

iiader oiiderzoek naar d e  mogelijkheden van geaggregeerde iiifbrrnatie L 

en de  toepassing vali steekproeven ($ 4.3). Ons kenrnerk 

;ir<i-97.6goc>li 
Ten  vervolge o p  deze algemene bevindingen en a;inbeveIiiigeri bespreekt 
d e  liaad enkele specitielte categorieën uit de ontwerp-lijst (4 5). 
I r i  d e  afsltlitende $ 6 adviseert hij om na verwerking van zijii 
aanbevelingen over te gaan rot d e  vaststelliiig van de  onderhavige 
ontwerp-selectielijst arcliietbescheideii. 

? 7 

3. lorhirig r m r r  proc~drtre/e nspecteft 
3 . 1 .  Voor wat betreft de procedurele aspecten 7,ij in d e  eerste plaats 

genienioreerd, dat uw adviesaanvrage vergezeld was vari een tweecal 
orimerp-selectielijsten, t.w. het ontwerp van een 
'Rasisselectiedocuine~it Studiefinanciering 1945-1994 (versie oktober 
1995)' alsinede d e  'ontwerp-1,iist vali te bewaren en te vernietigen 
archiefbescheideii van de  Iiiforinatie Beheer Groep (IBC), 1988-1994 
(versie ;tttril 1994)'. 
Uit deze oiitwerperi i ~ o c h  uit d e  overige bij uw adviesaanvraag gevoegde 
stukken heeft de  Raad akioende kunnen opr~iaken o f d i t  inhield dat 
ovcr beide ontwerpen advies werd gevraagd dan wel ofla;itstbedoeldr 
ontwerp uitsluitend als brondocurnerit voor het litatstgeiioeinde 
ontwerp riioest worden bescliotiwd. Tijdens de  vergadering vaii de  
UCA o p  18 juni 1997 is door  d e  aanwezige vertegeiiwoordiger vati de  
algernelie rijksarchivaris toegelicht, dat de aanvankelijk zelfstandige 
ontwerp-lijst nadieii is ge'i'ntcgreerd in liet ontwerp- 
b;isisselectiedociinieiit. Op grond hiervan heeii de  Raad deze ontwerp- 
lijst verder buiten beschouwing gelaten. 

3.2. D e  alcltis resterende ontwerp-lijst is, zo is de Raad gebleken, als 
basisselectiedocument toc stand is gekonieii overeenkomstig de 
inerhode, die ~ii tgaat van een analyse, besclirijvirig en waardering viiii 
haridclirigen van de  (rijks-)overheid, de  zgn. PIVOT-inetliode. A:iri dni 
ontwerp is een institurioneel «rideri.oek voor;ii'grg;i;ii~, w;iarv;iri versl;ig 
is gedaan in t i r t  rapport '1,eer-geld. Een iristii~itioneel onderzoek naar 
her beleidsterrein s t i~dief inar ic ier in~,  1 9 4 ~  - 1994' ('s-Gravcril~izge 1 9 0 ~ ) .  
R i j  uw ;idviesaanvrage was gevoegd een exerriplaar viin liet verslag 
betrefFende het overleg ter voorbereiding van de onderhíivige ontwerp- 
select ielijst, het zgn. d r i e l ioek~ovcr l e~  (zoals voorgeschreven kracli rens 
her heltaalde in artikel 3 van liet Archiell~eslirir 1995), alsmede een 
exemplaar vari liet tijdens de oltenbarc teriii-/.;tgeIeggiiig van de  
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o11twert'-lijst daarop irigebrachte externe coiiiiiie~it;i;tr. 
[Ieze stirkkeri zijri door de  Raid bij 7,ijri beoordeling var1 het ontwerp 
betrokkeri. 

3.3. Zich b;isrrerid o p  d e  in d e  vorige paragraafgenoemde srukken komt de  
Riiíid tot deslorsom, dat de voorbereiding van d e  ontwerp-lijst alle 
vereiste procedurele stappen heefi doorlopen. In Iiet bij7.orider moet 
daarbij worden geriienioreerd, dat uit liet versl;ig vali het 
driehoek~overlcg is geblelcen, dat a;in dat overleg is deelgeiio~neil door 
de  daartoe i11 liet eerste lid vali artikel 3 vati liet Archief-hesluit 1 9 9 ~  Pogino 

genoerride personen. 3 
Ons kenmerk 

Daarentegen moet worden geconstateerd, dat dit verslag zich, iiaasr ceri arc-97.6go911 
algemene projectt)eschrijviiig, vooral beperkt tor eeii weergave var1 
forrnele, in het bijzonder procedtirele aspecren van de  onrstaans- 
geschiedenis van het onrwerp. 
Weliswaar wordt - zij het zeer beknopt - inzicht gegeven in de, bij de  
toetsing van d e  in artikel z, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 
genoeinde aspecten e n  belangen gelianreerde uitgangspunten, docli de  
wijze waarop deze iiirgangspunten bij de waardering vati de  
verschillende categorieën h;iiidelingeii zijn geoperationaliseerd wordt 
niet toegelicht. Ook  de  Toeliclicing o p  de ontwerp-lijst geeft 
daaromtrent geen afdoende iiitsluitsel. Deze bevat weliswaar een, zij het 
summiere,  beschrijving van d e  grondslag van die selectiewaardering 
(uitgangspurtten, doelstellingen en selectiecriteria), inaar Iaat zich uit 
niet over d e  wijze waarop deze grondslag is toegepast bij het maken vari 
concrete keiizes russen de  bewaring o f  vernietiging van de  
administratieve neerslag vaii d e  onderscheiden handelingen. Uit d e  
verinelding van deselectiewaardering bij die handelirigeri in de  
ontwerp-lijst blijkt sleclits de resultante vaii hei plaats geliad liebbende 
ahegingsproces.  Daaraan doet liiet al'het feit, dat  bij d ie  categorieën 
wordt venvezen naai. liet desbetreffende selectiecriterium. 

111 eerdere adviezen (in Iiet bijzolider 7,ij verwezen naar $3 vii~i advies nr. 
446, d.d. 17 noveinber 199: vari de  toenmalige Rijkscornmissie voor 
Archieven), heeft de Raad er reeds o p  gewezen, dat riaast de  procedurele 
en forrnele aspecten van d e  oritwerp-fase vaii een lijst, in een verslag v:i~i 
eeii driehorhoverleg niet alleen d r  irilioudelijke grondsl;ig van de 
selccticwaarderirig duidelijk behoort te worderi gem;iiikt, maar ook de 
wijze waarop deze grontlslag is geoperatio~ialiseerd ei1 welke 
overwegiiigeii bij het make11 var1 de voorgestelde keuze11 een rol liebbeli 
gespeeld respectievelijk de  doorslag hebben gegeven. 
D e  Raad pleit derlialvc nogmaals voor een beter iriziclir in de 
inhoudelijke aspecten van het proces ter voorbereiding van eer1 
ontwerp-lijst. I n  liet bij7,orlder geldt dit  de selectiewaarderirig van 
híindelingen, die in liet driehoeksoverleg meer dart gewoon onderwerp 
van beraad is geweest. 
Dit zoli. n;iar het oordeel var1 de Kíiad, ook rneer recht doen aan de  
verschillende iiincties van tiet verslag van tiet drielioeksovcrleg. Blijkeris 
Iiet doc i i~nen t  'Toetsing selectielijsten' v;iri iose\t tember 1996 dierit 
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imniers dat verslag onder meer 'inzicht in kiielptirircii ei1 gekozeii 
oplossi~igeii' re geven. 

4 .  Tort.cii<r rwit itlhoridr.1jjX.r ~$prrteit 
Mede op grond vaii zijn, in de vo»raf~aande par;igrafen verinelde, 
beviridi~igeri heeft de Rakid getracht zich een oordeel re vormeii over de 
inliotidelijke aspecten vati her onderhavige ontwerp. I H i j  heeft daarbij 
voor;il gelet o p  Iiet karakter en de reikwijdte vari de oritwerj~lijsr (44.i.). de 
wijze waarop de gehanteerde selectiedoelstellirig eii de daaraaii gerelateeidc 
selectiecriteria zijn toegepast (44.2.) alsmede de vraag of-in afdoende niate Pngiriu 

niet de  verscltillende bclarigen rekeriirig is gehouden ($4.3.). 4 
Ons kenmerk 

4.1. Het k/rrnhtrr rrt de reikroijdtr I J R ~ I  de 00lit11v-rp-ljjSt arc-07.69o9/1 
D e  oritwerp-lijst is specifiek beste~rid voor de, o p  liet door het 
rninisrerie van Oriderwijs, Cultuur en Wete~iscliappen bestreken 
beleidsterrein optredende, actoren. Blijkens het verslag van het 
driehoeksoverleg zal de ontwerp-lijst "door andere zorgdragers voor de 
handelingen van de orider hen ressorterende actoren af7,orideriijk 
worderi irigediend". Met deze opjiet k;in de Ritad zich verenigen. mits 
d;iartoe de gebruikelijke procedure wordt gehanteerd. Voor zover die 
andere actoren al i n  de  onderhavige ontwerp-lijst zijn opgenoineri, 
heeft de  Raad zich daarom van een oordeel over de daarbij behorende 
categorieën 'handelingen' onrhouderi. Ter vermijding var1 mogelijk 
rnisversrarid orntrent de reikwijdre van de lijst acht de Raad liet 
raadzaam, dat de  desbetrefferidc lioofdstukken niet in de vast re stellen 
versie vati de lijst worden opgeriomen. 

4. z. Tocp/rssilig i~/rn dr selertirdoefstellil~$. r71 -rritcrirr 
a. De Raad is rot zijn tevredenheid gebleken, dat de 

selectiedoelsrelling is toegepast i i i  de versie, waarbij ook rekening 
wordt gelioiiden met het aspect van het veilig stellen van bronnen 
voor de kennis van de Nederlatidse sarnerileving en cultuur. 
Voor war betreft de aan die doelstelling gerelateerde selectiecriteria 
stelt de Raad vast, dat dit destandaardcriteria zijn, zoals deze scdcrt 
1994 in het kader van PTVO'1'-projecten worderi gehanteerd. 
Uit 5 5.2 vaii deToelichtingop de ontwerp-lijst blijkt cveriwel, dar 
drie wel genoeiiidr criteria echter "bij de totsiaiidkorning van de 
lijst iiict gclinnteerd zijii". De redeti hiervan wol-dr niet verrneld. 
Naar hct oordeel vari de  Raad verdient ziilks eveliwel te worderi 
verantwoord. Iri dit verband zij ookverwezeii n;ìar lietgeeii in B 4.3 
vari het advies viin de Raad betrrRende de ontwerp-lijst voor Iiet 
beleidsterreiri 'Overzeese pensioeiieii' vari i7 septem her 1997 nr. arc- 
97.(;861/1 is opgemerkt. 
Op d i t  Irlornerit gaat de Raad overigens riiet i n  017 de i n  coricreto 
wel gcli;i~ireerde criteria. l i l  liet kader van tiw recente adviesa;irivra;ig 
(uw briefvan zy j ~ i i i i  1997, nr. 97454IFCJK) bctrefiCnde de 
hrrï.ie~iing v;iii de7.e criteri;~ 7,;iI liij, voor 7,over dan nog nodig, daar 
01' wr~~gltoriicri. 
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b. Daar~iaasr wordt er i r i  de Toelichririg op de  oritwerp-lijst op  
geiirtendeercf (noor 4 bij 4 3 . 1  v;iri die toelichting) diit 'vali een ;iarit;il 
hiiridelirigeri. die riier eeii V(ernietigen) gewaardeerd zijn oriidat 7 i i  

niet gerelaceerd 7.ijn aart de hoofdlijnen vaii het beleid, liet 
e indprod~ ik t  bewaard blijf'r omdar dar geptrbliccerd is in de 
Staatscoitrarit o f  het blad OCenW-Regelitigeti. lier oll;ciële 
Ix~blikatieblatl vali het Ministerie vaii Onderwijs. C L ~ ~ C L I L I ~  en 
Wetenschappen". 

Deze opmerking kan iri tweeërlei zin worden opgevac. Enerzijds als Pogino 

zou het eindprodukt,  ondanks de vernietigbaarheid van de  7 
desbetreffende "handeling", toch in authentiekevorrn worden Ons kenmerk 

bewaard. omdat deze in bedoelde oficiëie tiirgaven is gepubliceerd, arc-~7.6go91i 
en  anderzijds als sleclits bedoeld om er o p  te wij~,en, d;it de  
inforriiatievan het eindprodukt,  oridanks de  vc*rtiierigirig van de 
'halideling' (met inbegripvan liet ai~theiitieke eindprodukt zelve). 
tocli in devorni van een publikarie in die periodielteri wordr 
bewaard. 
Mede gelet o p  het feit. dar bij  de verschillende categorieën 
'handelingen' van de lijst ten aanzien van d e  verriierighaarheid van 
het eindprodukt nergens een voorbehoiid betreffende d e  bewaring 
ervan wordt gemaakt, neemt de  Raad vooralsnog aan, dar de tweede 
lezing kennelijk is bedoeld. Desondanks is hij van oordeel, da t  - ter 
vermijding van mogelijk inisversrand bij zowel de  toepassing van de 
lijst als bij  de  beoordelitig van die toepassi~ig - alsnog duidelijk 
wordt vermeld wat d e  strekking van deze opmerlting is. 

Naar aanleidiiig hiervan heeft de Raad jiich overigens afgevraagd in 
hoeverre d e  publikatie van ar~theritieke, onder d e  Archieftver 1995 
vallende, archietbescheideri van overlieidsorgaiien in weliswaar 
ot'fkiële, doch o p  hun beurt niet onder die wet vallende. uitgaven 
een arguntent kan 7.ijn orn (rnede) tor de vernietiging van 
a~i thent iek  archief~nateriaal te (kunnen) besliiiceii. Hij meent, dar 
d i t  aspect in algeinene zin ei1 meer in het bij7.onder in relatie tot de  
mogelijkheden tot coiicrere toepassing ervan in het kader van de  
selectie vaii arcliiefbescheiden nader zou moeten worderi bezien. De 
Raad zou het op  prijs stellen, indien ii voor zo'n onderzoek I ~ r t  
initiariefzoi~dc willen nemen. Om praktische reden heeft h i j  
overigens gemeend om voor d e  verdere behandeling van de 
onderhavige onrwerp-lijst ie dien aanxieri geen voorbehoi~d te 
moeten maken. Wel lijkr liet het geraden o m ,  in afwachting van het 
resultaat van bedoeld onderzoek ei1 de  dziaraan re verhindeti 
consequenties, vooralsnog terughoudend re 7.ijn rnrt de selecrie ter 
verriietiging van het desbetret'fende materia;il. 

4.3. D r  i i rnnudpr j~ i~~ 11n11 c h  i11 n r l i k r l 2 ,  r'rlirtr l id,  o ~ i d ~ ~ . r / ,  r/,l~c het 

Ai.c.Jli~/hrslitit r y py hrdoefd~ h r ln l<v~ i .  

Voor wat betrcfi de toepassing van de selectiedoclsrelliiig er1 de daar;i:i~i 
gerelateerde sciccriecriteria gaat de  Raad er v;in uit, d;it lipt 

nL?;rii~iistrnfir~r,r hr ln~ i~y,  ornv;trteiide de ;ispecteii 'veraiitwoordirig cri 
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bedrijfsvoering', in tiet drielioeksoverleg. waar;i;lii ook door 
rcpreseritanteri van d e  desbcrrcffende zorgdrager is deelgeriornen. 
gcnoegzíi;trri is gewaardeerd. I n  gelijke zin iieeliir hij aan, dar ook tner 
11rt lielnly rjnit I/(, ~rrlit-  e11 brrr~jJszot~~~eirde~r volcloeride rekening is 
gehoiideri. 

H e (  in $3.2 genocliide externe cornrrientaiir heeft de Ritad vooral 
geli;tnreerd bij zijri beoordeling van de  wij7.e waarop l7rt l i e l ~ ~ ì g  I W J I  liet 
historisch 07rderzueA~ is gewaardeerd en in coricrete voorsrelleri 
geëffectueerd. Pagina 

In dit  com~ner i taar  wordt,  o p  basis vari een analyse van d e  ontwerp-lijst, 6 

"grote twijfel (uitgesproken) o f  toekomstig historisch onder7.oek wel Onr kenmerk 

eeii rol bij d e  selectie heeft gespeeld." In her bijzonder geldt dit  de  arc-g;.6909/1 

voorstellen omtrent de  administratieve iieerslag v;in "iiirvoerende 
taken", voorstellen die er, naar dit cornrneritaar coiicliideert, o p  neer 
kornerï o m  "alles in d e  iiirvoeringssfeer systeinariscii te vcrnictigen". 
Aaiibevolen wordt een zodanige bewaring van het archiefrnareri;ial. dzit 
"althans d e  reconstructie van de  hoofdlijneii van de  uitvoering o p  de 
verschillende onderdelen niet voor eeuwig onmogelijk (wordt 
gemaakt)". 
D e  Raad heeFt gcrneend deze, slechts voor Pén tiitleg vatbare, conclusie 
en aanbevelirig bij zij11 oordeel te kunnen en moetcil betrekken. orndat 
deze in het commentaar zelf in een genuanceerde context over ntit en 
weiiselijkhcid van d e  vernietiging vaii liet archiefmateriaal in kwestie 
zijn geplaatst. 

D e  Raad is zich er van bewust, dat de  kwarititeit var1 de  ;idi-riiiiiscratieve 
neerslag van de  i r i  de ontwerp-lijst beschreven "iiirvoerende" 
handelingen dwingt rot selectie. Mèt het externe cominencaar is hij 
echter ook van oordeel, ditt de  voorstellen tot vernierigirig van dit 
archiefmateriaal nogal rigoureiis zijn. Naar zijn oordeel dient daarorn 
riader te worden onderzocht hoe de  noodaak tot selectie en  het belang 
var1 het behoud van iiiforniatie vanuit de  optiek vati toekomstig 
historisch onderzoek rneer rvenwichtig o p  elka;ir kiinnen worden 
afgesteirid. 
Dit nader onder7,oek 7.01.1 in ieder geval toegesiieden rnoeteri zijn o p  de 
everiiiiele aariwe7.igheid vaii geaggregeerde intorrnatie (verslagen, 
r;ipporteii, statistiekeii e.d.)  i i i  d e  ;idrninistratirve iieerslag van de,  
volgens de  voorgcstelde ontwerp-li jst re vernietigen, 'handelingen' ei1 
d e  inliotidelijke kwaliteit van die iniorrriatie ;ilsniede o p  d c  vraag of rnct 
d e  bewaring vali die inforrnatie zou kiinrieii worden volstaaii. 
D;tariiaast dient - zeker in gev;il geaggregeerde irif»rmatie oritbreekt - te 
woi-dei1 brzieii i11 lioeverre door riiiddcl vaii, naar irihotid c11 vosin 
nader re bep;ilcn, ;t-selecre sicekproeverl k;rri worden voorzicil in Ilet 
belioiid v;in ceri represeiit;itirtdcrl van de. i i i  de dasbetrcfl'eiicle 
bescheiden 'neergesl;igen', inforrnatie. 

D e  Raad pleit er voor dit nader oriderï.oek v6órat-gaande aan de  
vaststelling van de lijst plaats te laten hebben, opdat liet resultaar crvari 
eerst riog in lict onlwerp kali wordeii verdiscoritcerd en de lijst. aldus 
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aangepast, eer1 heclitere grondslag zal vorrneii voor de feitelijke selectie 
van cfe desbetreffende arcliieibescheiden en de toekoinsrige vorining en 
helieer ervan. Iridieri tr nieerit dil advies niet re lciirinen volgen. is de  
Raad v;iii oordeel, dat  dat  oiiderzoek in ieder gev;tI bij dc  Iiicelijke 
bewerking plaats dierit re hebben. In zo'n geval ware eeii voorzieriirig op 
grond dan wel naar analogie vali het bepaalde in artikel 5 %  onder e,. var1 
liet Archiebbesliiit 1 7 9 ~  aar1 de  lijst toe re voegen. 
In de hierna volgende paragraafwordt aarigegeveii ;ian welke specifìeke 
categorieë~i 'haiideliiigeri' uii de oiiiwerp-liisc bij d;tt onderzork ria;ir 
het oordeel van de Raad in ieder geval bijzoridere aandaclir zou  rrioeteii 
worden gegeven. 

5. De cntesorie?~~ ~ i n n d c l i ~ t g e t t ' ~ ~ n ~ ~  dr oittiuer/~-l(jrt 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen en aanbevelingeil, i i i  liet 
bijzorider die riir 4 4, heeft d e  Raad de verschillende categorieën 
'haridelirigen' in de  ontwerp-lijst bezieii. Dit  geeft hein aaiileidiiig rot de 
navolgende daarop toegespitste opmerkingen. He t  inoge overigrns 
duidelijk zijii, dat  deze niet kunnen worden opgevat als een concrete en 
excl~isieve vertaling van die algc~nerie aanbevelingen over het ontwerp. 

In tegenstellir~g tot  Iiet voorstel acht de  Raad de  adininistratieve neerslag 
van d e  haiideling "Het aanwijzen van Rijksscholen in het biiiteiiland en var1 
buitenlaridse oiidenuijs-i i istell i~ige~i die voor de  toepassiiig var1 d e  WSF 
gelijk gesteld worden aar1 wettelijk erkende (Nederlandse) 
onderwijsinstellingen" het bewaren waard. Uit deze neerslag kan irnmers de  
hier bedoelde bijzondere toepassing van de Wet Studiefinancieririg wordeii 
gekend. Indien Iiet eindprodukt vaii deze haiideling - daargelaten de 
algemene, in 4 4.2, o ~ i d c r  b, vervatte aanbevelirig - in eer1 officiële uitgave is 
gepubliceerd en als zodarlig wordt bewaard, kar1 hij alsnog iner Iiet voorstel 
insteminen. 

Cntegorirëll 16 tol r11 ~ t ~ e r  21 

111 deze categorieën wordt ach[ereenvolgens de  neerslag van de handelingen 
betreffende 
- "hei jaarlijks vasrstellen van de  norrnen voor de berekening van de 
tegeinoerkoining in de sri~diel<osce~i" (categor-ie 16).  en 
- "het vaststellen van nadere regels inzake de  wijze van berekening van Iict 
norrribedr;ig voor reiskosten voor tli~iiswonrride stiidercnderi" (categorie 

17). 
vernietigb;tar gesteld. 
D e  Raad pleit tf;iarcrircgen voor bewaring van deze iiccrslag, otridat dc;ie 
haridelingen betrekking hebben o p  een (nadere) noriiicriiig van d e  terzake 

geldcride wei- er1 regelgeving. I--lij  kan nierteniiri rnct Iiet voorstel 
insrenirneii, indien -onder gelijk voorbel~ouci ;ils hierboven onder 
"categorie 14"- de  desbetreilende ri;idei-e besluiten cri rcgelirigeri zijn 
gep~~h l i cce rd  en ;iIs zodítriig worden bcw;i;ir.d. 

Pagino 

7 
Ons kenmerk 

arc-q7.690~/1 
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f+et-/.elfile geldt rroiiwens ook ren aanzien v;iri de i i i  de cirl~yoril~ei~ IS tot (v, 

litri 2 1  bedoelde riadei-e regelgevirig rnet betrekltiiig rot d e  toekenning v;rii 
studie- er1 andere roelageii. 

Cntrgori~ 26 

De Raad sterlil in rnet het voorstel de  rieerslag vali de Iiaiidelirig "Het 
ioelteririeri v;in sti~dietoel;rgen aan stiidereriden" voor vernietiging te 
hesternmen, mits iner betrekkiiig rot lier eiiidproditkt ervan 
(beschikkingen) in een ;ircliiettvetteliike context enigerlei vorrri van 
geaggregeerde iiifbrtnatie (verslageii, ixpporten e.d.) bewaard hlijft. 

Cnttpr ie 32 
In verbaiid met het kenrielijk bijzondere karakter van de  in dezc categorie 
bedoelde liandelirig ("J-let toekennen van promotietoelageri aan 
promovendi") pleit de Raad in begirisel voor integrale bewaring van d e  
neerslag ervan. Wel dient, indien zoii blijkeii dat liet een handeling betreft 
met een grootschalig en roiitineinatig karakter, nader te worden 
onden.ochr ofvolstaan zoti kunnen wordeii rner het bewaren var1 eer? 
profiel van deze roelageregeling (als groiidslag hiervoor wordt iinniers 
iiitsltiiteiid gerefereerd aan d e  "Rijksbegroririger1" er1 niet aan een ter7.akc 
vigerende specifieke regelirig), ïerwijl voor wat betreft de  roekeiining iils 
~ o d a r i i g  volstaan 7,011 kiiniien worden riiet, rnits beschikbaar, geaggregeerde 
informatie hierover. Indien dergelijke inlormatie ontbreekt, zoii dat gernis 
niet een steekproefgecompenseerd moeten worden. 

Cnrego r i r  jj 

O m  dezelfde reden als bij de  voorgaande categorie pleit de  Raad voor de  
integriile bewaririg van d e  lieerslag var1 de 1i;trideliiig" He t  toekenrieii vaii 
bijzondere toelagen aan studeriten met een biiiteiigewone aanleg". Mocht 
evenwel blijken, da t  het o111 rei1 in kwarititatief opziclit ot~ivangrijk bestand 
7 . o ~  gaaii, 7.011 welliclit - dit vereist riader onderzoek - volstaan kunnen 
wordcri rnet, i n i ~ s  beschikbaar, geaggregeerde inlorrnatie hierover, 
aangevuld rner een steekproefuit het  bestand van de  "iridividuele dossiers". 

Cntrgorir jS 
111 dezc caregorie wordt voorgesteld de  necrslag van de 1i;iiideliiig "l-let 
controlercri van d e  rechtrnatigheid vali beschikkingrri o p  lier terrein v;iri de 
studieGriarlciering" iiitegraal re vernietigen. 
De Raad is daareritegen vari oordeel, dat de irard var1 de  harldelirig tot 
voorzichtigheid rilaarit. Ftet berr-efi inimers eer1 coritroleliaiideling, 
w;iarvan de  neerslag bij uitstek geschikt is o m  de wijze. w;i;irop de 
regelgeving o p  liet desbetreffende terrein i11 de  praktijk wordt uitgevoerd, re 
leren kennen. 
I n  principe kiest d e  Raad derhalve voor de bewaring van deze rieersliig. Wel 
7 .0~1 .  afliarikclijk vari de niassaliteit erv;in, volstaari Itiiiiiien wor-den r-riet de  
bewaririg van een. door rriiddel var1 een sreekproef af te zonderen. 

Pogino 
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- 
representaricf~deel v;in liet oriderhavige t>estaiid. Voor clc ornvaiig 1iicrv;tri 
kar1 rnedebep;ilerid 7.ijri het aiitwoord OF) de vr;iag oi'over de ioeliassirig v a n  
de7.e liandelirig geaggregeerde iiifi>rr-n;itie voor1i;irideri i s .  
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cot/;yor;r q l 

De in deze categorie bedoeld handeling (")Het [oekeiinen vaii een 
tegeriioetkomiiig in de kosten van liet college- ol'lesgeld ;ian srtiderericie~i 
uit EG-landen. die onderwijs volgen ;i;iii een Nederlandse 
ondenvijsirisreliiiig") wordt vernietigbaar geaclit. De U;i;id kiiii Iiieriiiecie 
instenimen, ri~irs over d i t  aspect geaggregeerde informatie besclli kb;i;ir 
blijft. 

(,>ntrgorir 42 

Anders dan wordt voorgestrld, acht de Raad de neerslag van de  handeling Pagina 

"1-iet geven var1 toesternrning aan bepaalde oridenvijsinstelli~igcri (...) C )  

zindere beoordelicigsriormen voor de  studievoortgang te hanteren dar1 Ons kenrneik 

stiidiepunten" - in verband met het bijzondere karakter ervari - tiet bewaren arc-97.690911 
wiiard, tenzij deze ah i jkende  normeri eti de  narneti van de desbetreffende 
instellirigcri i11 een re bewareri officiële publikatie voorkoriien. 

C o t r p r i ~  72 

De bij "categorieëri 16 tot en met LI'' aangegeven redenen to t  bewaring ei1 
de  wijze van effectuering hiervan zijn, riaar de  Raad nieerit, niutatis 
mucandis ook  van toepassing bij de  ter verriierigiiig voorgestelde neerslag 
van d e  handeling "Her vaststellen vali nadere regels voor de  vorinvereisteii 
en d e  wij7.e var1 behandeling van bezwaarschrifien o p  beschikkingeri". 

C:Rtrgorie 74 
111 deze categorie wordt voorgesteld d e  neerslag vaii de handeling "Het 
beschikken o p  bezwaarschriften icigedieiid tegen beschikkingen o p  liet 
gebied van de  studiefinaiicieriiig" inregraal te vernietigen. Naar de  Raad 
meent, is deze neerslag vanuit de  optiek van toekomstig historisch 
onderzoek een kenbron bij uitstek voor de wijze waarop de 
st~idiefinaricierin~sre~elin~en werden toegepasr. D e  Raad besefr - hoewel 
kwantitatieve gegevens ontbreken - dat deze neerslag een massaal besiand 
vormt .  0 m d ; i t  het in dit  geval evenwel n i c ~  volstaat om slechts 
geaggregeerde infortnatie te bewareri, dient, riaast de  bewaritig vaii zaken 
bcrreffende precedenten, een represeritatiefdeeI van dit  bestiind door 
rniddel van een steekproef riader ter bewariiig te worden aarigewezen. 

Cntrgorir 7r 
Deze categorie, bevatieiide d e  neerslag van de handeling "Her beschikkeil 
o p  beroe~ieri van stiiderenden o p  toepassing van de  hardheidscla~~sule", is 
als her ware de pe~idarit v;in categorie 73 inzalce de  handeling "l-let 
vaststellen vari beleidsregels over de  toepassing van art. 131 (de  
hardheidscla~isule) var1 d e  WSF". Niettemin wordt de tieerslag van 
caregorie 75, in regenstelling tot die van caregorie 73, verriietigbaar geaclit. 
L k  Kaad is daarentegeil van oordeel, dat óók "c;itegorie 75" hewaard rnoet 
blijven, o~iid;i t  diiaruit d e  i i i rvoer i~i~sl ) rak~i jk  vati categorie 73 I<;iri worde~ i  
gekriicl. L3ic bewitriiig 7.011 o p  dezelfcle manier, :\Is hierboven bepleit onder 
"categorie 74", gere;iliseerd behoren te worden. 
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Cdrr'gor~e SI 
Het  lijkt d e  Raad correcter, dat i11 de  hierbij opgcno~rieri omsclii-ijviiig de 
woorden 'tier verscreklten vati infortnatie" worden vervarigeii door: Iiei 
verstrekken van gegevens. 

Jioewel reeds in de7,e categorie met betrekking tot de voorgesrelde 
vernieliging var1 d e  neerslag vati de handeling "Her geven var1 voorlichririg 
over liel bel(aid ei1 de  werkzaamheden o p  het terrein vaii de 
studiefìnai~ciering" een voorbehoud wordt geniaakt inet betrekking tot de  Pagina 

bewaring van her voorlichtirigsi-riateriaal zeli; is de  Raad van rneiiiiig, diir 10 

van het te vernietigen onderliggende materiaal ook moet worden Ons krnrnerk 

tiicgezonderd de  (geaggregeerde) informatie, die nader lichi werpt arc-97.6909/1 
respectievelijk Itan werpen o p  d e  inhoud en de  tocstatidko~ning van dat 
(gep~ibliceerde) voorlichtirigsinateriaal. I n  dit  verband ware bijvoorbeeld re 
denken aan verslagen en rapportages. De Raad acht het behoud vaii deze 
informatie van belang, omdat  daaruic nader zal (kunnen) blijken Iioe de 
overheid het publiek en meer in her bijzonder betrokkenen over Iiaar beleid 
in dezen informeerde of meende te rnoeten inforrneren. 

A[~(wier~r 

O n d e r  deze acror 7,iili handelingen opgerioi.rieri. die voorheen door het 
ciiiiiisrcrie vaii Onderwijs, C~iI tu i i r  cri Wctenschapperi werden bchartigd. 
D e  liierboveri geplaatste op- en a;inrnerkingcn bij de ministerie- 
handelingen zijn derlialve rnutatis rnutandis vali toepassing o p  de 
desbetrefFeiide hai~delingen vali d c  IRC. 
Jn onderstaand scherna is hiervan een overzicht gegeven: 

Cntr;pnrir I ( r  
A ~ i d r r s  tlari wordt voorgesteld, acht d e  Rand de iicerslag v;iii de  handeling 
"Het  advisereti v;in de rninisrer van Onderwijs en Weterisch;ippen ovei- C I C  
toekeriniiig van be~irzeii uit het behrer van goederen i n  stichtingen van 
be~ir7,en (1345- ca. 1370)" in v~rha r id  tnet het bijzondere karakter v;in clcze 
Iiandelirig het bcwareri waard. H i j  Iierrnt daarbij twens in aarimerkirig de 

Ministerie var1 O C e n W  

oinst;iiiciigheid. dat de wcirelijlz grondslag van deze li;iiidclirig er1 

IBG 
handeling nr. 

3 0  
38 
4' 
74 
7 5 
8 i 
8 2 

8 5 
9 0  
92 
I I I 

112 

111 

117 
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daar~ l~ede ,  naar hij aanneemt, Levens van de desbetrefl-ende actor, de 
commissie voor de Stichting van beurzen in het onderwijs. teruggaat rot 
i818 (Koninklijk besluit van 26 december 1818, Srb. 48, zoals sedertdien 
gewijzigd in i823 en 1829). 

Cntegorieë~~ rp tof en tnrt 114 
In deze categorieën zijn haridelingen o p  het terreiri van de behartiging 
(advisering of  afdoening) van zaken betreffende de herziening van of 
beroepen of bezwaren regen beschikkingen o p  het terrein vali de 
srudiefinanciering door onderscheidenlijk de Beroepscommissie 
Rijksstudietoelagen en het College van Beroep Studiefinanciering 
opgenomen. De r.ieerslag van deze handelingen wordt inregraal ter 
vernietiging voorgesteld. 
In aansluiting o p  hetgeen hierboven over de ministerie-categorieën 74 en 77 
onderscheidenlijk de IBC-categorieën i11 en 112 is opgemerkt, meent de 
Raad, dat ook de onderhavige categorieën in dat perspectief nader moeten 
worden bezien. Hij acht het van belang, dat naast de "eindprodiikten" van 
genoemde coinmissies (deze zullen zich ongetwijfeld ook bij de 
geadviseerde bevirideil) ook materiaal betreffende de genesis van die 
produkteri wordt bewaard. In beginsel acht hij daarom integrale bewaring 
ervan geboden. 
Orndat de massaliteit van de  bij de  onderhavige categorieën behorende 
neerslag hem evenwel niet bekend is, pleit hij -secundair - voor een selectie 
van dit materiaal o p  de wijze, zoals door hem hierboven bij dc categorieen 
74 en 75 is aangegeven, derhalve o p  basis van de bewaring van precedenten 
en een te nemen steekproet: Het ligt voor de hand, dar voor wat betreft de 
uiteindelijke keuze wordt aangesloten bij hetgeen uit de categorieen 741111 
en 751112 alsnog ter bewaring wordt bestemd. Daarbij dient bovendien nog 
rekening te worden gehouden met de onderlinge samenhang tussen de, iri 
de  categorieen iyz tot en met 154 bedoelde, handelingen. 

6. Adrires 
D e  Raad adviseert LI om, alvorens van uw kant aan de vaststelling van de 
onderhavige selecrielilst archiebescheiden mede te werken, te bev»rderen. 
dat dat ontwerp overeeiikornstig boveristaande aanbevelingen wordt 
aangcpast. 
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