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Beleidsterrein Sociale voorzieningen 

Zeer geachte Staatssecretaris, 

Bij uw hiernaast vermelde briefdeelde u de Raad voor Cultuur mede, dar de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u heeft verzocht uw 
medewerking te verlenen aan de vaststelling van de selectielijst 
archiefbescheiden o p  het beleidsterrein Sociale Voorzieningen over de periode 

1945-1996. 
U verzocht daarbij de Raad binnen drie maanden over dat ontwerp omtrent 
een aantal nader aangeduide aspecten advies uit te brengen. 
D e  Raad bericht u als volgt. 

Deze adviesaanvraag is, zoals gebruikelijk, door de Raad in handen gesteld van 
de Bijzondere Commissie Archieven. 
Deze commissie heeft onlangs bericht, dat haar tijdens de beraadslaging over 
dit onderwerp onduidelijkheden zijn gebleken, die een goede beoordeling van 
het ontwerp o p  dit moment (nog) niet mogelijk maken. 

Bij de ter advisering overlegde stukken is onder meer gevoegd een 
verantwoordend verslag van de ambtelijke voorbereiding van de onderhavige 
onrwerp-lijst. In dar verslag wordt melding gemaakt van de  betrokkenheid van 
een extern deskundige. Die betrokkenheid blijkt ook uit een bij dat verslag 
gevoegde briefvan die deskundige, waarin hij over de van ziln kant gedane 
voorstellen en bevindingen rapporteert. Die voorstellen en bevindingen zijn 
door hem in een bijlage bij de briefgeconcretiseerd. Daarnaast heeft hij in de 
slotpassage van zijn briefgewezen op een groot aantal categorieën van de lijst, 
die - o p  basis van een door hem ingewonnen advies van derden - nadere 
aandacht verdienen. 
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Globale toetsing van deze voorstellen aan de ontwerp-lijst zelf heeft 
uitgewezen, dat een aantal daarvan categorieën archiefbescheiden betreft, die 
(thans) voor bewaring worden aangewezen; andere daarentegen niet. 
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In het verslag wordt slechts in zeer aigemene zin van de inbreng van de externe 
deskundige melding gemaakt. Waar die inbreng kennelijk tor wijziging van de 
selectiewaardering heeft geleid, wordt dit evenwel uitsluitend op een niet direct 
tot de desbetreffende categorieën van de Iijsr herleidbare wijze gedaan. 
De comn~issie mist daardoor een expliciete veranmoording van hoe i r i  

specifielie zin met die voorstellen is omgegaan, in het bijzonder ten aanzien var1 
de vraag tot welke concrete bijstellingen van de lijst deze hebben geleid en, 
waar deze niet zijn gevolgd, waarom van deze voorstellen is afgeweken. 
Het  eerste aspect zou door vergelijking tussen die voorstellen en het 
voorliggende ontwerp nog wel te reconstrueren zijn. Wat  echter niet 
achterhaald kan worden zijn de argumenten waarom bepaalde voorstellen niet 
zijn overgenomen. 
Voor een juiste en zorgvuldige toetsing van het onnverp acht de commissie het 
noodzakelijk om alsnog over deze informatie te beschikken. 

D e  Raad onderschrijft deze opvatting van de commissie Hij verzoekt u dan ook 
om een aanvullende rapportage waaruit blijkt hoe met de in zowel de 
slotpassage van als in de bijlage bij meergenoemde briefvan de externe 
deskundige bedoelde voorstellen is omgegaan, waar deze tot bijstelling van de 
ontwerp-lijst hebben geleid en - voorzover bijstelling niet heeft plaatsgehad - 
welke redenen daartoe hebben gegolden. 

Volledigheidshalve wijst de Raad er op, dat de commissie, in afwachting van 
die nadere rapportage, haar verdere beraadslaging over de ontwerp-lijst heeft 
aarigeliouden. Dit  zal uiteraard gevolgen hcbbcn voor de door u gestelde 
adviestermijn. Een aangepast voorstel hierover wordt dan ook, rekening 
houdend met het u bekende vergaderschema van genoemde commissie, gaarne 
tegemoet te zien. 

Met de meeste hoogachting, 

Pogtna 

2 

Ons kenmerk 

arc-99.~06/2 

----I 

Algerneen secretaris 


