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Betreft: selectielijst archiefbescheiden Ministerie van Veiligheid en Justitie
en taakvoorganger op het beleidsterrein Toezicht Rechtspersonen, vanaf
1945

Geachte heer Zijlstra,

In de hierboven vermelde brief heeft u de Raad voor Cultuur verzocht te
adviseren over het ontwerp selectielijst voor de administratieve “neerslag
van de handelingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en diens
taakvoorganger Ministerie van Justitie, op het beleidsterrein Toezicht
Rechtspersonen, over de periode vanaf 1945 —“, zoals deze door genoemd
ministerie ter vaststelling is voorgedragen.

Bij deze adviesaanvraag was gevoegd een kopie van de brief van het Hoofd
uitvoeringsbeleid en bedrijfsvoering van genoemd ministerie van 26
september 2011 (zonder kenmerk), houdende de voordracht tot vaststelling
van deze lijst, alsmede kopie van het verslag d.d. september 2ollvan het
gevoerde voorbereidingsoverleg, het zgn. driehoeksoverleg.
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp zijn kennelijk
geen zienswijzen ingebracht. Dit leidt de Raad af uit het feit, dat hem deze
niet zijn toegezonden.

De Raad heeft op basis van het vorenstaande de ontwerplijst in eerste
instantie aan procedurele en vervolgens aan inhoudelijke aspecten getoetst.

Anders dan gebruikelijk kon dit advies niet worden voorbereid door een
Bijzondere Commissie Archieven van de Raad’. Dit advies is daarom tot
stand gekomen op grond van andere bij de Raad aanwezige expertise.

De reden hiervan is er-legen in hel leit, dal drie commissie om l,aar no erendr’ reden hij brief van 8december
201(1 haar ontslag his t aangehodr n. Door middel in toezending van een atscl,rilt hiervan l,eelÏ zij ook u hier an
op de hoogte gesteld.
k iteraard streelt de Raad naar een herstel van de gewenste situatie. El erover wordt ook anuit het secretariaat
erin tact ottderliouden met uw mini stel is.
De Raad heeft txlotrn tot intevratie ‘.an di Alvenwne rr’sp. Bijzondere commissie \rchieen; deze zijn selusrerd
lot een nieuwe \lgernene comnmissie Archieven. die in haar taakstellins de taken rum de twee oorspronkelijke
commissies heeft meeeekreern. Bij hriet van 24 norember 2011, keimmerk:rc—20l 1 0(i3 18/1 is u een voordracht
NOor de er ulling van vier an de zes Plaatsen in deze commissie toegezonden. Na hun benoeming zal de



RAAD
flt(

CULTUUR

Procedurele aspecten zijn getoetst aan de hand van een bureauonderzoek
door het secretariaat van de Raad. Ten aanzien van de inhoudelijke aspecten
heeft een lid van de Raad zijn zienswijze en bevindingen naar voren
gebracht.

Voor wat betreft de procedurele aspecten, de totstandkoming van de
ontwerp lijst als zodanig, is de Raad van oordeel, dat het ontwerp op zich
overeenkomstig de daartoe gestelde (wettelijke) voorschriften naar behoren
tot stand is gekomen. Wel tekent hij daarbij het volgende aan.

De onderhavige selectieljst is een actualisatie van de lijst, zoals deze, mede
op basis van een door de Raad uitgebracht advies, in 2005 is vastgesteld. De
actualisatie heeft plaats naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet
controle op rechtspersonen.
Hoewel middels het voorliggende subsidieverzoek de gehele lijst, zoals in
2005 vastgesteld, integraal opnieuw om advies is voorgelegd, heeft de Raad
uiteindelijk gemeend zijn inhoudelijk advies te moeten beperken tot alleen
het onderwerp van de actualisatie, opgenomen in de nieuwtoegevoegde
volgnummers 103 tot en met io6.

Met de inhoudelijke aspecten van deze toegevoegde handelingen stemt de
Raad in.

Tenslotte plaatst de Raad nog wel de volgende kanttekening.
De redactie van enkele handelingen uit de reeds in 2005 vastgestelde lijst
zijn nogal “tijdgebonden” geformuleerd. Bij wijze van voorbeeld wijst de
Raad op de slotpassage in de Opmerking bij Handeling (j.)

De Raad geeft daarom graag in overweging om de gehele lijst op dit soort
redactionele aspecten nog eens te bezien en, waar nodig, bij te stellen.

Advies
De Raad adviseert u, rekening houdend met het vorenstaande, de ontwerp
selectielijst conform het verzoek daartoe vast te stellen.

tend,

Joop Daalmeijer
Voorzitter
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