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Bij uw hiernaasr verriielde briefdeelde u d e Raad voor Cultuur mede, dar
d e minisrer van Oiiderwijs, Culruiir en Wetenschappen
u heeft verzocht
..
uw inedewerkirig ie verlerien aar] de vastsrelling van d e selectielijst
archietbesciieideri op het beieidsrerrein "Weterischappelijk onderwijs" over
de periode (1945)1960-I<)')-.
C verzocht daarbij d e Raad biiiiieri drie maanden over dat ontwerp
orntrent eer1 aanrai nader aangeduide aspecten advies uit te brengen.
De iiaad bericht i1 als volgt.

z. S n ~ ~ z e ~ i ~ i nrinri
t t i ~drt
z g ndivei.
Lìe Raad lieefr d e onrweril-lijst in eerste instantie aan procedurele en
vervolgens aan iiihoudelijke aspccter1 getoetst. Zijn belangrijkste
bevindingen - deXewordeii in de $h iei1 4 riader uitgewerkt - zijn:
a. Procedureel
I. Her voorsrel heeft alle procediirele voorbereidende stappen
doorlopen; alle reIrv,iiite stiikken waren bij d e adviesaanvraag
gevoegd (Q 3.1. er1 3.2.):
z. Ir1 d e ver-schillende ,ispecten vcln de torstaiidkoming van het
ontwerp woriit irl di. roegïzorlden st~ikkenvoldoende inziclir
gegeven ('\' ;.i.);
3. Een externe deskundige is bij de ambtelijke voorbereiding van de
ontwerp-lijs( betroltkeii geweest (53.2.);
b. Inhoudelijk
4. De selectiedoelstellirig lijkt te zijn toegepast o p een wijze, die
daarvari rnag wordcri verwacht; met betrekking tor de
seieceiecrireria nioei d e Raad constateren dat criteria zijn
geliariieerd, die - voor zover althans kenbaar - nog niet formeel zijn
vastgesrcld ( Q 4.1.)
5. De Kaad gaar er van uit. dar bij de ambtelijke voorbereiding van l-ie~
oritwerp in voldoende mate rekening is gehouden met d e belangen
var1 d e adrniriistracie ei1 die van d e recht- en bewijszoekenden ( 5
4.z.);
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6. Behoudens een enkele aanvullende opmerking heeft de Raad
gemeend zich toch te kunnen conformeren aan de wijze waarop in
het ontwerp met het historisch belang rekening is gehouden ($ 4.2.
en r.).
Kaar aanleiding van de in de adviesaanvraag gestelde concrere vragen
wordt in $ 6 uiteengezet hoe deze in het advies beantwoording hebben
gevonden.
Tenslotte adviseert de Raad om na verwerking van zijn aaribevelingen
over te gaan tot de vaststelling van de onderhavige ontwerp-selectielijst
archiefbescheideri (Cj 7.).
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3.

Toetsing unit proredz~velensperte71.
3.1. Voor wat betreft de procedurele aspecten zij in de eerste plaats vermeld,
dat de ontwerp-lijst als basisselectiedocument (BSD) tot stand is
gekomen overeenkomstig de methode, die uitgaat van een analyse,
beschrijving en waardering van handelingen var1 de (rijks-)overheid, de
zgri. PIVOT-methode. Aan dat ontwerp is een institutiorieel onderzoek
voorafgegaan, waarvan verslag is gedaan in het rapport "Een
Akademische Zaak, Deel 11; een institutiorieel onderzoek naar het
handelen var1 de rijksoverheid op het beleidsterrein wetenschappelijk
onderwijs, (1945) 1960-1997 (PIVOT-publicatie nr. $5, 's-Gravenhage
1998)".
Rij uw adviesaanvraag was tevens gevoegd een exemplaar van het verslag
berrefferide her overleg rer voorbereiding van de oriderhavige ontwerpselectielijst, her zgn. driehoeksoverleg (zoals voorgeschreven krachtens
het bepaalde in artikel 3 van het Archiefbesluit 1995).

De Raad heeft voorrioemde stukken bij de voorbereiding van dit advies
betrokkrii.
Blijkens een mededelirig i r i iiw adviesverzoek heeft de openbare
terinzagelegging van het ontwerp overigens niet geresulteerd in enigerlei
reactie.
3 . 2 . 0 grond
~
van de zoeven genoemde stukken komt de Raad tor de
slotsom, dat de voorbereiding van de ontwerp-lijst alle vereiste
procedurele stappen heek doorlopei-i. O o k heeft hij kunnen vaststellen,
dat uit het verslag van het driehoeksoverleg is gebleken, dat aan dat
overleg is deelgenomen door de daartoe in het eerste lid van artikel 3
van het Archiefbesluit 1995 genoemde personen. Voorts is hem
gebleken, dat al ter1 rijde van het driehoeksoverleg een externe
deskundige bij de voorbereiding van de ontwerp-lijst betrokken is
geweest.

.

.

3.3. {Teûr het overige meen: de Raad, dat dit verslag ro!doende inzicht geeft
in de verscliillende aspecten vari de voorbereiding van het ontwerp.
Hij moet echter weer opmerken, dat kennelijk óók voor dit verslag het
rnodel is gebruikt, dat al herhaaldelijk door hem is gekritiseerd. In zijn
onlangs uitgebrachte adviezen var1 respectievelijk 29 november 1998, nr.
arc-98.~040/2inzake de ontwerp-selectielijst archiefbescheiden o p her
beleidsterrein Staatsdeelnemingen c.a. en 12 februari 1999, nr. arc-98.221112

arc-98.221212

inzake de onrwerp-selecrielijsr Tweede Kamer der Staten-Generaal is hij
hierop uitvoerig ingegaan. Kortheidshalve wordt naar vooral 3.3. vati deze
adviezen verwezen.

4. Toetsilig an11 ilihoz~delíjkeaspectelz.
hlede o p grond van zijn hiervoor vermelde bevindingen heeft de Raad
getracht zich een oordeel re vormen over de inhoudelijke aspecten van het
onderhavige ontwerp. Hij heeft daarbij vooral geler o p de wijze waarop de
gehariteerde selecriedoelstellirig en de daaraan gerelateerde selectiecriteria
7.ij11 toegepast (4 4.1.), alsmede o p de vraag of in afdoende mate met de
verscliilleride belangeii rekening is gehouden 4.2.).

(s
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4. i . ?>epnssir~gz)nri de selectiedoelstelfziig en -criterin.
D e Raad is gebleken, dat- de selecriedoelstelling is toegepast in d e versie,
wadriii ook rekening wordt gehouden met het aspect van her veilig
srellen van de bronnen voor de kennis van de n'ederlaridse sameiileving
en cultuur.
Met betrekking tot de aan die doelstelling gerelareerde selectiecriteria
riioet hij echrer constateren, dat als zodanig de nog niet formeel
vasrgesrelde crireria ~ i i 1997
t
zij11gebruikt. O p een dergelijkgebriiik van
deze criteria heeti de Raad reeds gewezen i r i zijri hiervoor genoemde
advies var1 1 2 februari 1999. Fiij volscaar dan ook met naar 4.1. van dar
advies re verwij7,t.n.
4.2. [)e ulnnrderi~igz ~ n de
~ i I 11 nrtlkcjl2, eer.qte lid, o~iderd , uni1 het

Arrl~~(lfOeslzcr~
6 ~ d o r l d hc e l n ) i g ~ ? ~ .
Teri aari7,ieri vali de feiteliike mepassing van de selecriedoelstelling en de
daaradii gereldteerde selectiecriteria gaar de Raad er van ~ i i r dat
,
l~rl
ndrririirstrntic~i~~
/1('/1711~, oriiv'~r~elide
de aspecren 'verantwoosdirig eri
becirijts~oeriri~',
i11 lier drielioeksoverleg, waaraan ook door
represeiirarireii vali de desberrefferide 7,orgdrager is deelgenomeii,
geri»egz,i,irii is grwa'irdeerd. I i i gelijke zin rieemt hij aari, dar ook mer
hrt / / t , / h ~ rln~i
< ~ cju rerl~t-eiì !1t'ìilijszorkr'11dt~11
voldoerlde rekening is
gelioiider-i.
V o o ~mat betreft de u.i,irderiiig van / ! f t hzstortscii belnizgconforrneeri de
Rddd 7 i i h ~ , i i ide iiibreng v'iii de exterrie deskundige tijdens de
tortrandkoriiirig va11hei orirwerp eii de daarover bereikte
overeensrenlm ing
5.

7Òetsi1ig

de 01ztu~erp-lijSt.

Z J ~ Z ~ L

In aarisluiring o p boveiisraande overwegingen en bevindingen heeft de
Raad de verschilleride onderdelen van de ontwerp-lijst bezieri. Dir geef[
hern slechts aaiileidiiig ror de navolgende opmerkingen.

Nnl~deliil'ynr. 73 eiì 74.
Orider deze nuriirners wordt de neerslag berreffende "het geven van
richrlijnen over her onrwikkelirigspiari en het financieel schema bekostigde
uriiversiteiteri. academische ziekerihuizen en interuiiiversitaire instituten en
het tijdstip van indiening ervan" en "het geven van richtlijnen over het

arc-98.~212/2
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meerjarenplan van de Open Uriiversireit" vernietigbaar gesteld. Geler op
her o p zich algernerie karakter van deze regelgeving is de Raad van oordeel
dat in verband mer de directe invloed ervari o p het beleid van de zoëven
genoemde instellingen de neerslag van de onnvikkeling en de vasrsrelling
van deze regeling bewaard moet blijven.

Hnridelzng nr. TI<?.
Onder dit nummer is de handeling beschreven "het goedkeuren van
besluiten var1 het bestuur van organen voor post-academisch ondetwijs en
van de Open Universiteir betreffende rechtshandelingen die tot
overschrijding van de begroting zou kunnen leiden". Met de exrerne
deskundige is de Raad van oortieel dat- dit materiaal, dat betrekking heeft
o p uitzonderirigen o p het reguliere beleid, moet worden bewaard.
H n l z d e l i l ~nr.
~ 147.
In regenstelling tot war wordt voorgesteld. meent de Raad, gelet o p het
bijzondere karakrer van deze liandeiing ("Her inspecteren van her beheer
van roerende en onroerende zaken door openbare ~rniversiteiten"),dat de
neersiag ervaii integraal bewaard dient te blijveii
Hn71delilige7z 217, 260,268, 292, 293.
Deze nummers betreffen de rieerslag van handelingen die zien op de
goedkeuring van een benoeming door een ander orgaan dan waarop de
orirwerp-lijst van toepassing is. In regenstelling tot de voorgestelde
vernietiging van deze neerslag is de Raad van mening, dat, ook al z.ijn deze
gegevens origenvijfeid in andere archieven aanwezig, deze neerslag om
redenen van larer tiistorisch onderzoek. te zamen mer de neerslag van de
benoemingen, die al wel wordt bewaard (zie de nummers 207, 209, 213-215,
21c)-~24,235-238. 244-246, 263-265, 279-280, 283, 287, 288), ook in dit
archief aanwezig moet blijven. Per definitie sraar immers liiet vast, dat in de
bewaring van die andere archieven door middel van een archiehertelijke
select-ielijst archiefbescheiden is of zal worden voorzien, onidal de
Archiehet- 1995 c.a. niet altijd o p die archieven van toepassing zal z.ijn.
Hnlldelil~gnr. 372.
Anders dan wordt voorgesteld, is de Raad met de externe deskiindige van
mening, dar de neerslag betreffende "liet toelaten van eer1 student zonder de
vereisre getuigschriften aan examens aan bekostigde universiteiten en
interuniversitaire insririiren" dient te blijven bewaard, orndat deze
handeling als een correctie op het algemeen toelatirigsbeleid moet worden
beschouwd.
6. Afdoeliing z~nnuui specjfieie urnge71.
In uw adviesaanvraag heeft u de Raad mede verzocht om over de
onderhavige selectielijst advies uit ie brengeii aan de h a r d van een aantal
met name aangeduide aspecten.
Voor war betreft zijn algemene reactie op deze vragen verwijsr de Raad naar
7 van zijn advies van 4 november 1997, nr. arc.97.146612 inzake de
onrwerp-selectielijst archiefbescheiden Beieidsrerrein Wetenschappelijk
Oriderwiis, Openbare en Bijzondere Universiteiten.
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Tegen dezelfde achtergrond volstaat d e Raad o o k thans met het aangeven
van d e relatie tussen d e d o o r u gestelde vragen e n d e verschillende
onderdelen van dir advies. Deze vragen betreffen -in enigsziris verkorte
vorm-:
a. Is bij d e torstandkoming van d e selectielijst voldaan aan d e eisen der
zorgvuldigheid ?
b. Is d e systematiek van d e selectielijsr duidelijk en voldoende consisrent ?
* Verwezen wordt naar 7 van d i t advies.
c. W o r d r met de voorgestelde waardering d e in d e selectielijst beschreven
selecricdoelscellirig behaald?
d . Is aangegeven wat d e selectiedoelsrelling is e n welke d e g e h a n ~ e e r d e
selecciecriceria zijn:
r. selecriedoelsrelling
2. selectiecrireria, met roelichting
3. d e gebruikre selecrie-aanwijzingen inet eventuele toelicliring ?
* Verwezen wordt naar Q 4 van dir advies.
e. Komen d e iiiricties van het verslag van het driehoeksoverleg voldoende
tot uiting:
- inzicht in proces rorstandkoming selectielijsr
-veratitwoor-ding var1 7,orgvuldigheid
- veraiicwoordirig v ~ dne wij7,e waarop met d e in artikel 2, eerste lid,
onder c. en d . gerioerncie belangen rekening is gehouden?
"(1 7ie de \\ 3 eri 4 v ~ i dir
i advies.
7. A ~ L J I P I .
D e Raad ~ d v i s e e r tri orri. alvorens van uw kant aan de vaststelling van d e
onderhavige seleciielijst archiefbescheideri mede te werken, te bevorderen,
d a t d a l ontwerp ovcreeiikomstig boveiiscaaride aanbevelingen wordt
aangeps.

D i t advies is voorbereid door d e Bij7«ndere Commissie Archieven van d e
Raad. De7.e corniiiissie s r , i ~ toiiiicr voorzirrerschap var1 m w drs E.A.C. van den
Bent, lid van de fiaad. Secretaris ir i r i r . I.. l.ieuwes.

Mec d e meeste tioogdchting,
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