
Raad voor Cultuur 

Aan 

de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen 
p/a de algemene rijksarchivaris 
Postbus 90520 
2509 LM 's-Gravenhage 

Onderwerp 

Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden Beleidsterrein 
Brandweerzorg e.a. (ministerie van Economische Zaken) 

Zeer geachte Staatssecretaris, 

Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de Raad voor Cultiiur mede, dat de 
minister van Economische Zaken u heeft verzocht uw medewerking te 
verlenen aan de vaststelling van de selectielijst archiefbescheiden o p  het 
beleidsterrein "Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersii-ig" vanaf 

19S2. 
U verzocht de Raad binnen drie maanden over dat ontwerp omtrent een aantal 
riader aangeduide aspecten advies uit te brengen. 
D e  Raad bericht u als volgt. 

D e  ontwerp-selectielijst maakt deel uit van het gelijknamige 
basisselectiedocument (BSD), waarvan andere onderdelen reeds in het advies 
van 22 februari jl., nr. arc-98.z214/2, aan de orde zijn geweest. Alhoewel 
voorbereid in de bredere context van dit BSD. heeft over dit  ontwerp specifiek 
vooroverleg plaats gehad tussen de daartoe in artikel 3 van her Archiefbesiuit 
1995 aangewezen personen. De Raad stelt derhalvevast, dat in deze procedurele 
zin het ontwerp genoegzaam is voorbereid. Voor de overige procedurele 
aspecren verwijst hij naar het zoëven genoemde advies. Deze verwijzing geldt 
ook de beantwoording van de in uw adviesverzoek gestelde specifieke vragen. 

D e  verschillende rubrieken van het ontwerp geven de Raad voorts geen 
aanleiding tot op- en aanmerkingen. 

Hij adviseert u o m  van uw kanr aan de vaststelling van de onderhavige 
ontwerp-selectielijst archiefbescheiden mede te werken. 

Dit advies is voorbereid door de Bijzondere Commissie Archieven van de Raad. 
Deze commissie staat onder voorzitterschap van mw drs E.A.G. van den Bent, lid 
van de Raad. Secretaris is mr L,. Lieuwes. 
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