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Zeer geachte heer Plasterk, 

In ~ i w  hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de 

ontwerpselectielijsten voor archiefbescheiden op de volgende beleidsterreinen: 

- Arbeidsverhoudingen over de periode vanaf 1945. 111 de hoedanigheid van zorgdrager in 

de zin van de Archiefwet 1995 draagt het volgende orgaan deze lijst voor vaststelling 
voor: de minister van Binnenlandse Zaken en IConinkrijksrelaties. 

- Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden over de periode vanaf 1945. In hun hoedanigheid 
van zorgdrager in de zin van de Archiefkvet 1995 dragen de volgende organen deze lijst 

voor vaststelling voor: de minister van Buitenlandse Zaken, de ininister van Algeinene 

Zal<eil, de minister van Econoinische Zaken, de minister van Justitie en de ininistel- van 

Voll<sgezondheid, Welzijn ei1 Sport. 

- Emancipatie en gelijke beliandeling over de periode vanaf 1994. In de hoedanigheid van 
zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 draagt het volgende orgaan deze lijst voor 

vaststelling voor: de iiiinister van Justitie. 

- Prijsbeleid en ecoiiomische controle over de periode vanaf 1945. In hun hoedanigheid 

van zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 dragen de volgende organen deze lijst 
voor vaststelling voor: de minister van Econoinische Zaken, de minister van Algeinene 

Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en I<oninluijl<srelaties, de ininister van 

Buitenlandse Zaken, de ininister van Defensie, de ininister van Financiën, de ininister 
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- van Justitie, de ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de ininistel van 
Ondeiwljs, Cultuur en Wetenschap de ininister van Sociale Zalíen en 

Werkgelegenheid, de minister van Vollíshuisvesting, R~iilllteiijiíe Ordening en 

M~lieubeheer, de ininlster van Verlteei ei1 Waterstaat ei1 de ininistel van 

Volltsgezondheid, Welrijn en Sport 

- Politie over de periode 1945- 1993. In hun hoedanigheid van zorgdrager in de zin van de 

Archiefwet 1995 dragen de volgende organen deze lijst voor vaststelling voor: de 

ininister van Justitie, de ininister van Binnenlandse Zaken en I<oilinlrijksrelaties~ de 

rninister van Algemene Zaken, de ininister van Buitenlaiidse zalten, de rninister van 

Financiën, de minister van Defensie, de rniilister van Economische Zaken, de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Verlteer en Waterstaat, de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedsell<waliteit en de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

- Vaststelling tarieven in de gezondheidszorg over de periode 1945-2006. In hun 

hoedanigheid van zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 dragen de volgende 

organen deze lijst voor vaststelling voor: de minister van Volltsgezondheid, Welzijn en 

Spoi-t, de minister van Defensie, de rninister van Econoinische Zalten, de minister vali 

Financiën, de ininister van Justitie; de minister vaii Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

de ininister van Sociale Zalíen en Werlígelegei~heid; de Nederlandse Zorgai~toriteit ei1 

het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

De Raad heeft de ontwerplijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan 

inhoudelijlte aspecten getoetst. Hij is van inening dat de lijst op zorgvuldige wijze tot stand 

is gekomen en voldoende garanties biedt voor het realiseren van de selectiedoeleinden en 

voor de borging van de belangen van historisch onderzoek. Ook is de Raad van mening dat 

de ontwerplijst in voldoende mate rekening houdt inet het administratieve belang en het 

belang van de recht- en bewijszoelíende burgers. 

De Raad adviseert u de ontwerpselectielijsten vast te stellen voor een periode van inaximaal 

twintig jaar. 

Hoogachtend, 

Voorzitter Algemeen secretaris 


