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1.

Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de Raad
voor Cultuur mede, dat de minister van
Financiën, in zijn hoedanigheid van zorgdrager
in de zin van de Archiefwet 1995, u heeft
verzocht uw medewerking te verlenen aan de
vaststelling van de selectielijst voor
archiefbescheiden op het beleidsterrein
Constitutionele Zaken
over de periode 1945-1997. In uw brief verzocht u
de Raad om binnen drie maanden advies uit te
brengen. Hij biedt u hierbij zijn bevindingen aan.

2.

De Raad heeft al eerder voor andere
zorgdragers geadviseerd over ontwerplijsten
op dit beleidsterrein (advies arc-2001.2445/2, d.d.
4 september 2001). Genoemd advies is ook van
toepassing op het vaststellingsverzoek van de
minister van Financiën.
Het onderhavige advies besteedt slechts
aandacht aan de procedurele en inhoudelijke
aspecten van de vaststelling voor de
zorgdrager minister van Financiën voor zover
die afwijken van of aanvullend zijn op dit
eerder gegeven advies. Deze aspecten worden in
respectievelijk de paragrafen 3 en 4 uitgewerkt.
De in uw adviesaanvraag gestelde specifieke
vragen worden in de paragrafen 3, 4 en 5 van dit
advies mede beantwoord.
De bijlage bij dit advies bevat een aantal
concrete aanbevelingen voor redactionele
verbeteringen.

3.

Toetsing van procedurele aspecten
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Bij uw adviesaanvraag was gevoegd een
exemplaar van het verslag betreffende het
zogenaamde driehoeksoverleg, waarin, zoals
voorgeschreven in artikel 3 van het
Archiefbesluit 1995, ontwerp-selectielijsten tot
stand komen.
Hieruit is de Raad gebleken, dat het
driehoeksoverleg was samengesteld zoals
artikel 3, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995
voorschrijft. Al ten tijde van het
driehoeksoverleg is een historicus uitgenodigd
om als externe deskundige aan de voorbereiding
van de ontwerplijst mee te werken.
Het verslag van het driehoeksoverleg biedt
voldoende inzicht in de tijdens dat overleg
gebleken inhoudelijke knelpunten, in het beraad
daarover en in de motivering van de
uiteindelijke voorstellen in dat verband.
De openbare terinzagelegging heeft, zoals in uw
adviesaanvraag staat, niet geresulteerd in een
reactie.
4.

Toetsing van inhoudelijke aspecten
De ontwerplijst bevat voorstellen omtrent de
selectie van de handelingen op het
beleidsterrein Constitutionele Zaken van de
minister van Financiën, de Staatscommissie voor
de Erediensten, de Commissie Belastingvrijdom
Koninklijk Huis, de Adviescommissie
Afkoopregeling Aanspraken ex. art. 185
Grondwet, de Ontvanger der directe
belastingen en de Rijksinspectie der registratie
en successie. De minister van Financiën is voor de
archiefbescheiden van deze actoren
zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995.
Voor de handelingen van de actor vakminister
heeft de minister van Financiën in 2001 al
vaststelling aangevraagd.

5.

Nadere beoordeling van de ontwerplijsten
In aansluiting op bovenstaande overwegingen
en bevindingen heeft de Raad de ontwerplijst
bezien. Dit geeft hem aanleiding tot het plaatsen
van de volgende aanvullende opmerkingen.
Handelingen 50-75 ten aanzien van de financiële
verhouding tussen staat en kerk
Ten aanzien van deze handelingen, valt het de
Raad op dat een groot deel ervan onduidelijk is
geformuleerd en dat veel voor bewaring wordt
geselecteerd. De Raad kan op basis van de
handelingen zoals ze beschreven zijn moeilijk
beoordelen of dit omwille van het historisch
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onderzoek noodzakelijk is, maar is daar niet
geheel van overtuigd. Die twijfel wordt nog
gevoed door inconsistenties in de voorgestelde
waarderingen: het toekennen van
rijkstraktementen en andere gelden aan
geestelijken onder de handelingen 66, 67 en 68
wordt bijvoorbeeld voor vernietiging
voorgedragen, terwijl het toekennen van
toelagen en subsidies zoals beschreven in
handeling 69 wel voor bewaring in aanmerking
komt. Argumenten voor deze beslissingen
ontbreken in het verslag van het
driehoeksoverleg. De Raad adviseert u de
handelingen duidelijker te formuleren en
vervolgens de waarderingen te heroverwegen
Handeling 67: het toekennen van rijkspensioenen
aan predikanten, opperrabijnen en weduwen van
predikanten
De Raad wijst u erop dat het hier gaat om een
rechtspositionele handeling waarvan de
neerslag omwille van het administratieve en
het bewijsvoeringsbelang van zowel de
overheid als de betrokkenen langdurig
('levenslang') bewaard dient te worden.
Verwante handelingen in de selectielijst
Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel
(bijvoorbeeld 538 en verder) hebben een
vernietigingstermijn van 75 jaar na geboorte. De
Raad adviseert u ook voor handeling 67 uit de
voorliggende lijst een soortgelijke termijn te
hanteren.
Handelingen die gedetailleerd zijn uitgewerkt in
andere (ontwerp-)lijsten
De ontwerplijst Constitutionele Zaken geeft een
opsomming van alle handelingen die in de
Grondwet voorkomen. Veel van deze, m.n.
wetgevende, handelingen, vormen de kern van
selectielijsten op andere beleidsterreinen. Voor
de minister van Financiën gaat het concreet om
de inrichting van de Algemene Rekenkamer
(handeling 155), de rijksbegroting (handelingen
194, 195, 196) en het geldstelsel (handeling 197). In
specifiekere selectielijsten (respectievelijk
Rijksbegroting, Toezicht bank- en kredietwezen,
Geldvoorziening) is de waardering van deze
handelingen beter op zijn plaats dan in de
onderhavige ontwerplijst. De Raad adviseert u
dan ook om de waardering van deze
handelingen niet op te nemen in de selectielijst
Constitutionele Zaken, maar te volstaan met een
verwijzing naar de specifiekere lijsten die
daarvoor zijn of worden opgesteld.
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6.

Advies
De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst
vast te stellen met inachtneming van de
opmerkingen die gemaakt zijn in dit advies.

Dit advies is voorbereid door de Bijzondere
Commissie Archieven van de Raad. Voorzitter van
deze commissie is mw. drs. A.H.Netiv, lid van de Raad.
Secretaris is mw. drs. M.C. Windhorst.
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