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Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
 
1. Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de Raad voor Cultuur 

mede, dat de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
u heeft verzocht uw medewerking te verlenen aan de vaststelling 
van de selectielijst voor archiefbescheiden op het beleidsterrein 
Sociale Voorzieningen over de periode 1983-1985. 
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 over deze ontwerp-lijsten voor andere 
zorgdragers al eerder geadviseerd (arc-1999.206/5, d.d. 
25/5/2000). Genoemd advies is ook van toepassing op het 
vaststellingsverzoek van de minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. 
 
Het onderhavige advies besteedt slechts aandacht aan de 
procedurele en inhoudelijke aspecten van de vaststelling voor 
de zorgdrager minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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. 

 
3. Toetsing van procedurele aspecten 

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 wat 
betreft de actoren waarvan het archief onder de zorg van de 
vakminister valt, was samengesteld zoals artikel 3, eerste lid, 
van het Archiefbesluit 1995 voorschrijft.  Een externe 
deskundige heeft geen deel uitgemaakt van het 
driehoeksoverleg. De Raad neemt aan dat de externe 
deskundige die destijds aan het driehoeksoverleg voor de 
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zorgdrager de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft deelgenomen, heeft geoordeeld over de lijst als geheel, 
zodat deelname aan een driehoeksoverleg van een afzonderlijke 
zorgdrager niet meer nodig werd geacht. De Raad adviseert u 
om in dergelijke gevallen in het verslag driehoeksoverleg 
melding te maken van en verantwoording af te leggen over de 
gevolgde procedure.  
Het verslag van het driehoeksoverleg is zeer summier. De Raad 
is van mening dat de zeer geringe omvang van de voorliggende 
selectielijst en de inhoud van het daarin beschrevene een 
beknopt verslag rechtvaardigen. Wel wijst hij erop dat een 
vaststellingsprocedure als deze eens te meer aantoont dat 
samenwerking tussen zorgdragers bij het gezamenlijk indienen 
van gemeenschappelijke selectielijsten vanuit zowel efficiency-
overwegingen als omwille van de kwaliteit en samenhang van 
de lijsten wenselijk zo niet noodzakelijk is. 
  
De openbare terinzagelegging heeft, zoals in uw 
adviesaanvraag staat, niet geresulteerd in een reactie.  
  

4. Toetsing van inhoudelijke aspecten 
Mede op grond van zijn hiervoor vermelde bevindingen heeft 
de Raad getracht zich een oordeel te vormen over de 
inhoudelijke aspecten van het onderhavige ontwerp. De Raad 
kan in dit verband volstaan met een opmerking over de periode 
waarop de lijst, volgens het verslag van het driehoeksoverleg 
betrekking heeft: de jaren 1983-1985. De Raad wijst erop dat 
dit de periode is waarin de handeling -de enige waaruit de lijst 
feitelijk bestaat- werd uitgevoerd. Het rapport Sociale 
Voorzieningen. Een institutioneel onderzoek op het 
beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale 
voorzieningen, waarop de ontwerp-lijst is gebaseerd, heeft 
echter betrekking op de periode 1940-1996.De Raad vindt het 
van belang dat duidelijk is dat deze lijst voor de minister van 
Landbouw, hoewel slechts bestaand uit een handeling uit een 
beperkt aantal jaren, beschouwd moet worden als selectielijst 
geldend voor de gehele periode 1940-1996 en adviseert u dan 
ook de periodisering aan te passen. 
 

5. Nadere beoordeling van de ontwerp-lijsten 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen en bevindingen 
heeft de Raad de ontwerp-lijst bezien. Hij ziet geen aanleiding 
tot het plaatsen van aanvullende opmerkingen. 
 

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. 
 
Hoogachtend,  
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mr. W. Sorgdrager   dr. J.A. Brandenbarg 
Voorzitter    Algemeen secretaris 


