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Onderwerp 

Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden 
Overheidsinformatievoorziening  over de periode 
1945-1999 
voor de zorgdragers: de Algemene Rijksarchivaris, de
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties/de minister voor Grote Steden 
en Integratiebeleid, de  ministers van Defensie, 
Economische Zaken, Financiën, Justitie, Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu  
 
 
 
 
Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
 
1.  Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de 

Raad voor Cultuur mede, dat de Algemene 
Rijksarchivaris, de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties/de minister voor 
Grote Steden en Integratiebeleid, de ministers 
van Defensie, Economische Zaken, Financiën, 
Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en 
Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu u, in hun hoedanigheid van zorgdrager 
in de zin van de Archiefwet 1995, hebben 
verzocht uw medewerking te verlenen aan de 
vaststelling van de selectielijst 
archiefbescheiden op het beleidsterrein 
Overheidsinformatievoorziening  over de 
periode 1945-1999.  
In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie 
maanden advies uit te brengen. Helaas is het dit 
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keer niet gelukt om binnen deze termijn te 
adviseren. De Raad verontschuldigt zich voor 
de ontstane vertraging. Hierbij biedt hij u zijn 
bevindingen aan. 

 
2. De Raad heeft deze ontwerplijst in eerste 

instantie aan procedurele en vervolgens aan 
inhoudelijke aspecten getoetst. Zijn 
belangrijkste bevindingen worden in 
respectievelijk de paragrafen 4 en 5 uitgewerkt. 
Mits rekening wordt gehouden met zijn 
aanbevelingen, adviseert de Raad u deze 
selectielijst vast te stellen voor de periode 1945-
1999 met uitzondering van de handelingen van 
de actor Nederlandse Classificatiestichting. 
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 
 
 § 3.1. Ontwerplijst 

Deze ontwerplijst is als basisselectiedocument 
tot stand gekomen overeenkomstig de methode, 
die uitgaat van een analyse, beschrijving en 
waardering van handelingen van de  
(rijks-)overheid, de zgn. PIVOT-methode. Aan het 
ontwerp is een institutioneel onderzoek vooraf 
gegaan, waarvan verslag is gedaan in het 
rapport Overheidsinformatievoorziening. Een 
rapport institutioneel onderzoek naar het 
beleidsterrein overheidsinformatievoorziening 
in de periode 1945-1999 (Den Haag 2001, zal worden 
gepubliceerd als PIVOT-rapport nr. 92). 
 
§ 3.2. Driehoeksoverleg 
Bij uw adviesaanvraag was tevens 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 dit overleg voor 
alle aanvragende zorgdragers was 
samengesteld zoals artikel 3, eerste lid, van het 
Archiefbesluit 1995 voorschrijft. Al ten tijde van 
het driehoeksoverleg is een historicus 



 

 
 

Raad voor Cultuur 

Pagina 

3 
Ons kenmerk 

arc-2002.4316/2 

uitgenodigd om als externe deskundige aan de 
voorbereiding van de ontwerplijst mee te 
werken.   
 
§ 3.3. Terinzagelegging 
De openbare terinzagelegging heeft, zoals uw 
adviesaanvraag vermeldt, niet geresulteerd in 
reacties.  
 

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. Hij 
heeft daarbij vooral gelet op de reikwijdte van 
de ontwerplijst (§ 4.1), de wijze waarop de 
gehanteerde selectiedoelstelling en de 
daaraan gerelateerde selectiecriteria zijn 
toegepast (§ 4.2), alsmede op de vraag of in 
afdoende mate met de verschillende belangen 
rekening is gehouden (§ 4.3). 

 
 § 4.1. De reikwijdte van de ontwerplijst 

De ontwerplijst bevat voorstellen omtrent de 
selectie van handelingen op het beleidsterrein 
Overheidsinformatievoorziening over de periode 
1945-1999. Het rapport institutioneel onderzoek 
dat aan de lijst ten grondslag ligt, beslaat 
eveneens de periode 1945-1999. 
 
De Raad constateert met voldoening dat deze 
ontwerplijst door bijna alle betrokken 
zorgdragers tegelijk wordt ingediend. De 
doelmatigheid van het proces wordt daardoor 
zeer bevorderd.  
Ten aanzien van een aantal actoren heeft de 
vaststellingsprocedure vragen opgeroepen. De 
Nederlandse Classificatiestichting staat wel in 
de lijst maar wordt niet genoemd in het verslag 
van het driehoeksoverleg noch in één van de 
aanvragen van de zorgdragers. Over de 
naamgeving van een andere actor scheppen 
selectielijst en bijbehorende stukken 
verwarring: is het Gebruikersraad 
Informatiebeveiliging of Gebruikersraad 
Informatievoorziening? Over handeling 118 van 
de Overleg- en begeleidingscommissie van de 
Centrale Archiefselectiedienst is wel 
driehoeksoverleg gevoerd, maar de handeling 
komt niet voor in de lijst. De minister van BZK, 
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die zorgdrager is voor deze actor, noemt de 
commissie niet in zijn vaststellingsverzoek.  
De Algemene Rijksarchivaris heeft niet alleen 
als hoeder van het historisch belang maar ook 
als zorgdrager deelgenomen aan het 
driehoeksoverleg en vraagt ook vaststelling 
aan voor een gedeelte van de lijst. In de 
adviesaanvraag wordt de Algemene 
Rijksarchivaris echter niet genoemd als aan de 
procedure deelnemende zorgdrager.  
De Raad betreurt deze gang van zaken. Hij stelt 
echter vast dat alleen voor de Nederlandse 
Classificatiestichting de onduidelijkheden t.a.v. 
zowel de procedure als het zorgdragerschap 
zodanig zijn, dat deze actor in dit advies buiten 
beschouwing moet blijven. De overige 
bovengenoemde actoren zijn door de Raad wel 
in zijn advies betrokken. 
 
Tenslotte spreekt de Raad zijn waardering uit 
voor het feit dat de verschillende zorgdragers 
in deze vaststellingsprocedure voor alle 
gemeenschappelijke handelingen tot 
gelijkluidende waarderingen en termijnen 
hebben besloten. Het resultaat is een heldere, 
consistente selectielijst waar de Raad in grote 
lijnen zeer tevreden over is. 
 
§ 4.2. Toepassing van de selectiedoelstelling en - 
criteria 
Uit het driehoeksverslag en de aanvullende 
rapportage blijkt, dat de selectiedoelstelling is 
toegepast in de versie waarin ook rekening 
wordt gehouden met het aspect van het veilig 
stellen van de bronnen voor de kennis van de 
Nederlandse samenleving en cultuur. 
Met betrekking tot de aan die doelstelling 
gerelateerde selectiecriteria constateert de 
Raad dat als zodanig de criteria uit 1997 zijn 
gebruikt, die nog steeds niet formeel zijn 
vastgesteld. Met vertegenwoordigers van het 
historisch en het archiefveld is inmiddels 
gesproken over de wijze van archiefselectie, m.n. 
over de mogelijkheden om de culturele 
component daarvan steviger te verankeren in 
zowel de selectiemethode als de 
vaststellingsprocedure van selectielijsten. 
Hierbij is de kwestie van de inhoud en de status 
van de selectiecriteria nog niet betrokken, maar 
dat dat in een later stadium alsnog gebeurt en 
dat die discussie dan ook zal leiden tot een 
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verruiming van de selectiedoelstelling, lijkt de 
Raad onvermijdelijk.  
De Raad adviseert de Staatssecretaris om aan 
het Nationaal Archief voldoende middelen en 
menskracht ter beschikking te stellen om deze 
belangrijke bijstelling van de selectiemethodiek 
en de gevolgen daarvan voor het selectiebeleid 
binnen een redelijke  termijn verder uit te 
werken en in te voeren. 
 
§ 4.3. De waardering van de in artikel 2, eerste lid, 
onder d, van het Archiefbesluit 1995 bedoelde 
belangen. 
Ten aanzien van de feitelijke toepassing van de 
selectiedoelstelling en de daaraan 
gerelateerde selectiecriteria heeft de Raad op 
basis van het uitvoerige verslag van het 
driehoeksoverleg kunnen constateren, dat het 
administratieve belang, omvattende de aspecten 
‘verantwoording en bedrijfsvoering’, in het 
driehoeksoverleg, waaraan ook door 
representanten van de zorgdrager is 
deelgenomen, genoegzaam is gewaardeerd.  
Ook met het belang van de recht- en 
bewijszoekenden is voldoende rekening 
gehouden.  
Voor wat betreft de waardering van het 
historisch belang bij de in de concept-lijst 
genoemde handelingen, conformeert de Raad 
zich, behoudens hetgeen in paragraaf 5 volgt, 
aan de inbreng van de externe deskundige 
tijdens de totstandkoming van het ontwerp en 
de daarover in het driehoeksoverleg bereikte 
overeenstemming.  
 
De Raad spreekt zijn waardering uit over de 
manier waarop het driehoeksoverleg over deze 
lijst is gevoerd: met veel betrokkenheid en 
deskundigheid en zeer consciëntieus. Het 
verslag van het overleg geeft uitstekend 
inzicht in de gevoerde discussies en de 
(achtergronden van de) uitkomsten daarvan. 
 

5. Nadere beoordeling van de ontwerplijst 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen 
en bevindingen heeft de Raad de verschillende 
onderdelen van de ontwerplijst bezien. Deze 
geeft hem aanleiding tot het plaatsen van de 
volgende opmerkingen. 

 
 Laag abstractieniveau van de handelingen 
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 De Raad heeft geconstateerd dat het 
abstractieniveau waarop de handelingen zijn 
geformuleerd laag is. Hij vreest dat de lijst 
daardoor, en door het feit dat dit 
beleidsterrein weinig formele regels kent en 
sterk in beweging is, erg onderhoudsgevoelig 
zal zijn. De Raad adviseert u om bij de 
begeleiding van aan selectielijsten ten 
grondslag liggend onderzoek en bij de toetsing 
van de eindresultaten daarvan te waken voor 
overmatige detaillering van de 
handelingenlijsten. 

 
 
 
 Handelingen niet op zijn plaats 
 De handelingen 163 en 225 hebben betrekking op 

de aanstelling van een ambtenaar in rijksdienst. 
Voor dergelijke handelingen geldt het door de 
minister van BZK opgestelde BSD 
Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel. De Raad 
adviseert u daarom deze handelingen uit de lijst 
Overheidsinformatievoorziening te verwijderen, 
temeer omdat de termijn van 5 jaar voor 
handelingen met een rechtspositionele lading 
niet verantwoord is. 

 
 Handelingen t.a.v. de ontwikkeling van websites 

en/of andere vormen van electronische 
overheidsinformatievoorziening 

 De Raad is van mening dat van alle producten 
van overheidsinformatievoorziening die (onder 
andere) op burgers zijn gericht, een exemplaar 
van (alle versies van) het eindproduct bewaard 
zou moeten blijven. Dit naar analogie met de lijn 
die voor voorlichtingsproducten van de 
overheid wordt aangehouden. De lijst voorziet 
daar niet in. De handelingen 70, 77, 213 en 215 
worden bijvoorbeeld voor vernietiging 
voorgedragen. De lijst is op dit punt overigens 
niet geheel consistent, want de ontwikkeling 
van de website overheid.nl wordt wel 
voorgedragen voor bewaring (handeling 76) 
terwijl de neerslag van ‘het ontwikkelen van 
een website voor de rijksoverheid waar 
informatie-, communicatie- en 
transactiediensten worden aangeboden’ 
volgens de lijst na 5 jaar vernietigbaar is. 

 
 Handeling 109: het verzorgen van de interne en 

externe poststromen 



 

 
 

Raad voor Cultuur 

Pagina 

7 
Ons kenmerk 

arc-2002.4316/2 

 In zijn advies over de selectielijst 
Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel  
(8 februari 2001, arc-2000.2116/2) had de Raad de 
wens te kennen gegeven om 
personeelsregistraties te bewaren omdat 
daaruit de samenstelling van het 
personeelsbestand te reconstrueren is. De 
Algemene Rijksarchivaris gaf daarop te kennen 
dat Personeelsinformatiesystemen teveel 
gevoelige gegevens bevatten die bovendien voor 
de door de Raad wenselijk geachte 
reconstructie van het personeelsbestand niet 
nodig zijn. Een voorstel van de Algemene 
Rijksarchivaris was vervolgens om aan de wens 
van de Raad tegemoet te komen door de 
adresbestanden voor de interne 
departementale poststromen in het BSD 
Overheidsinformatievoorziening  voor bewaring 
voor te dragen. Dergelijke bestanden vormen 
neerslag van handeling 109. Toch wordt hier 
een waardering V 5 voorgesteld, zonder dat een 
uitzondering wordt gemaakt voor de 
adresbestanden voor de interne poststroom. De 
Raad adviseert u om daarvoor alsnog een 
voorziening te treffen. 

 
 Handeling 111: het adviseren van de vakminister 

over het gebruik van archiefcodes 
 Deze handeling van de Algemene 

Classificatiecommissie voor de 
Overheidsadministratie wordt voor bewaring 
voorgedragen, terwijl de vergelijkbare maar 
bredere handeling 134 van de Permanente 
Commissie voor Overheidsdocumentatie (het 
adviseren van de vakminister over 
overheidsdocumentatie) wordt voorgedragen 
voor vernietiging na 5 jaar. De Raad wijst u erop 
dat archiefcodes, ordenings- en 
registratuurplannen onder de 
corresponderende handelingen 108 en 110 van de 
vakminister worden bewaard. De adviezen  van 
de Algemene Classificatiecommissie kunnen 
daarom naar het oordeel van de Raad wel 
worden vernietigd. Wat betreft de adviezen van 
de Permanente Commissie voor 
Overheidsdocumentatie pleit de Raad voor 
bewaring, omdat die ook betrekking kunnen 
hebben op zaken die niet worden afgedekt door 
de handelingen 108 en 110. 

 
Handeling 167: het adviseren van de minister van 
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BZK bij het bepalen of departementen, of 
daaronder ressorterende diensten, 
staatsbedrijven en instellingen 
ponskaartinstallaties in gebruik mogen nemen 
Deze handeling van de Rijkscentrale voor 
Mechanische Administratie wordt voor 
bewaring voorgedragen, terwijl de 
corresponderende handeling van de minister 
van BZK, waarin de neerslag van de beslissing 
ter zake is vervat, voor vernietiging na 5 jaar 
wordt voorgedragen. De Raad adviseert u de 
neerslag van handeling 168 te bewaren en die 
van handeling 167 te vernietigen. 
 
Handeling 267: het vervaardigen, doen 
vervaardigen, leveren en beheren van de officiële 
publicaties 
Het Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf is als 
overheidsactor tot en met 1988 
verantwoordelijk geweest voor de officiële 
publicaties. Zoals de Raad bewaring van 
voorlichtingsmateriaal en electronische 
overheidsinformatie van belang acht, hecht hij 
ook aan het bewaren van de officiële 
publicaties. Mogelijk worden deze ook op 
verschillende plaatsen, zoals in de 
departementale bibliotheken, bewaard. Nergens 
ligt echter in een selectielijst het bewaarniveau 
vast. Daarmee bestaat het gevaar dat er op enig 
moment toch materiaal worden vernietigd en er 
hiaten ontstaan in de reeks. De Raad is van 
mening dat dat het beste voorkomen kan 
worden door de uitgever aan te wijzen als het 
formele bewaarniveau. Hij adviseert u dan ook 
de waardering van deze handeling zodanig te 
wijzigen dat een exemplaar van het eindproduct 
bij de uitgever wordt bewaard. Daarmee  is een 
complete  serie officiële publicaties tot en met 
1988 gewaarborgd. Voor de periode  na 1988 biedt 
de ontwerplijst geen voorziening. De Raad 
adviseert u om voor de periode  na 1988 een 
handeling van de vakminister in de lijst op te 
nemen met als strekking het doen vervaardigen 
van de officiële publicaties van het eigen 
departement en deze handeling te waarderen 
conform het bovenstaande wijzigingsvoorstel 
voor handeling 267 van de SDU. 

 
 Handeling 90: het (laten) ontwikkelen en beheren 

van beheersinstrumenten ten behoeve van de 
informatievoorziening 
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 De producten van deze handeling van de 
vakminister bestaan uit selectielijsten, 
vernietigingslijsten en (niet nader 
gespecificeerde) informatiesystemen. De 
neerslag van de handeling zou volgens de 
ontwerplijst 10 jaar na vervallen van de lijst of 
het systeem kunnen worden vernietigd. De Raad 
is het daarmee niet eens. Eén exemplaar van alle 
selectie- en vernietigingslijsten dient te worden 
bewaard omdat de lijsten inzicht geven in wat 
eens het totaal van een archief is geweest en 
omdat ze weergeven hoe werd aangekeken 
tegen het historisch belang van 
archiefbescheiden en het belang van de recht- 
en bewijszoekende burger. 
Wat betreft informatiesystemen acht de Raad 
het niet verstandig om die zonder nadere 
specificatie van de aard en de rol van de daarin 
opgenomen gegevens zonder meer na 10 jaar te 
vernietigen. 

 
 6. Advies 
 De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst 

vast te stellen voor de periode 1945-1999 met 
inachtneming van de opmerkingen die gemaakt 
zijn in dit advies met uitzondering van de 
handelingen van de actor Nederlandse 
Classificatiestichting. 
 
 

 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,  
 
 
 
 
 

 mr. W. Sorgdrager   dr. J.A. 
Brandenbarg 

 Voorzitter    Algemeen 
secretaris 


