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Onderwerp 
Ontwerp-selectielijsten archiefbescheiden 
beleidsterrein: Adelsbeleid, adelsrecht en het 
decoratiestelsel 
over de periode: 1945-2000 
zorgdrager: minister van Binnenlandse Zaken  
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Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
1. Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de Raad 

voor Cultuur mede, dat de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u 
heeft verzocht uw medewerking te verlenen aan 
de vaststelling van de selectielijst voor 
archiefbescheiden op het beleidsterrein 
Adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 
over de periode 1945-2000. 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 ontwerplijst voor 
andere zorgdragers al eerder geadviseerd (arc-
2000.2200/2, dd. 3 april 2001). Genoemd advies is 
ook van toepassing op het vaststellingsverzoek 
van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
Het onderhavige advies besteedt slechts 
aandacht aan de procedurele en inhoudelijke 
aspecten van de vaststelling voor de 
zorgdrager minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 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. 
De bijlage bij dit advies bevat een aantal 
concrete aanbevelingen voor redactionele 
verbeteringen. 

 
3. Toetsing van procedurele aspecten 
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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 was samengesteld zoals 
artikel 3, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 
voorschrijft. Al ten tijde van het 
driehoeksoverleg is een historicus uitgenodigd 
om als externe deskundige aan de voorbereiding 
van de ontwerplijst mee te werken.  
Het verslag van het driehoeksoverleg biedt 
voldoende inzicht in de tijdens dat overleg 
gebleken inhoudelijke knelpunten, in het beraad 
daarover en in de motivering van de 
uiteindelijke voorstellen in dat verband. Wel is 
het zo dat het verslag verwarring schept over 
het feitelijke verloop van het proces, doordat 
relevante passages integraal zijn overgenomen 
uit het verslag van een ander driehoeksoverleg, 
namelijk het overleg zoals dat in 2000 door de 
Hoge Raad van Adel en andere zorgdragers is 
gevoerd.  
 
De openbare terinzagelegging heeft, zoals in uw 
adviesaanvraag staat, niet geresulteerd in een 
reactie.  
  

4. Toetsing van inhoudelijke aspecten 
De ontwerplijst bevat voorstellen omtrent de 
selectie van de handelingen op het 
beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en het 
decoratiestelsel van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
Adviescommissie Zuivering Orde van de 
Nederlandse Leeuw en Orde van Oranje Nassau 
en de Commissie van Advies Zuivering Militaire 
Willemsorde en Ereteken voor Belangrijke 
Krijgsverrichtingen.  
Beide laatstgenoemde actoren kwamen niet 
voor in het aan de ontwerplijst ten grondslag 
liggende Rapport Institutioneel Onderzoek, 
maar zijn n.a.v. het eerdere Raadsadvies 
toegevoegd. De ontwerplijst geeft van beide 
actoren een adequate contextbeschrijving.  
 

5. Nadere beoordeling van de ontwerplijsten 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen 
en bevindingen heeft de Raad de ontwerplijst 
bezien. Dit geeft hem aanleiding tot het plaatsen 
van de volgende aanvullende opmerkingen. 
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Handeling 11: het voorbereiden en begeleiden van 
extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende 
het adelsbeleid en adelsrecht in Nederland en 
het decoratiestelsel 
De neerslag van deze handeling wordt voor 
vernietiging voorgedragen. De Raad wijst erop, 
dat de lijn in andere selectielijsten zodanig is, 
dat de handeling inzake extern 
wetenschappelijk onderzoek wordt gesplitst, 
waarbij de neerslag van voorbereiding en 
begeleiding als vernietigbaar wordt 
aangemerkt terwijl de eindrapporten voor 
bewaring in aanmerking komen. Hij bepleit het 
consequent doorvoeren van deze lijn ook in 
deze ontwerplijst. 
 
Handeling17: het toekennen van titels en namen te 
dragen door Claus von Amsberg en de kinderen, 
geboren uit zijn huwelijk met Prinses Beatrix 
Handeling 18: het treffen van voorzieningen in 
verband met het huwelijk van Prinses Margriet en 
Pieter van Vollenhoven 
De Raad is van mening dat het mogelijk en 
wenselijk is dat handelingen als deze 
abstracter worden geformuleerd. Onderhoud 
van selectielijsten is, zo blijkt steeds weer, een 
tijdrovend, kostbaar en moeilijk te organiseren 
proces. Het is dan ook van groot belang dat bij 
het opstellen van een ontwerplijst wordt 
gestreefd naar een duurzaam selectie-
instrument. 
 
Handeling 26: het heffen van taxa bij het verlenen 
van adeldom 
De Raad maakt uit de formulering van de 
handeling op dat het hier niet gaat om 
regelgeving maar om feitelijke heffingen in 
individuele gevallen. De adelsdomsverleningen 
zelf worden, terecht, bewaard op grond van de 
handelingen 14, 15 en 16. De Raad ziet echter geen 
redenen om de neerslag van handeling 26 te 
bewaren en adviseert u de waardering van deze 
handeling te herzien. 
 
Handeling 48: het benoemen, schorsen of ontslaan 
van de medewerkers van het bureau van het 
Kapittel voor de Civiele Orden 
Deze handeling beschrijft in een notendop de 
omvangrijke en complexe materie van de 
arbeidsvoorwaarden van een specifieke groep 
rijksambtenaren.  
De Raad merkt op dat deze materie uitgebreid en 
gedetailleerd wordt beschreven in de 
selectielijst Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel. 
Deze lijst is al vastgesteld voor de zorgdrager 
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minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. In die zin is handeling 48 
overbodig. De Raad adviseert u daarom 
handeling 48 niet te waarderen, maar bij deze 
handeling een verwijzing op te nemen naar de 
selectielijst Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel. 
 
Handeling 71: het besluiten over ingediende 
decoratievoorstellen bij zijn departement en het 
doen van een voordracht tot benoeming in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van 
Oranje Nassau 
De Raad constateert dat verschillende 
zorgdragers totaal verschillende 
vernietigingstermijnen hanteren voor de 
neerslag van deze handeling. Argumenten die 
deze verschillen verklaren en onderbouwen, 
ontbreken in het verslag van het 
driehoeksoverleg.  
De Raad adviseert u om in het vervolg, in 
driehoeksoverleg met verschillende 
zorgdragers over ontwerp-selectielijsten met 
betrekking tot hetzelfde beleidsterrein, 
expliciet stil te staan bij voorgestelde 
selectiebeslissingen ten aanzien van 
gemeenschappelijke handelingen en een 
eventuele keuze voor uiteenlopende 
selectiebeslissingen of vernietigingstermijnen 
in het verslag van het driehoeksoverleg te 
verantwoorden.  
 
 

6. Advies 
De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst 
vast te stellen voor de periode 1945-2000 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,  
 
 
 
mr. W. Sorgdrager   dr. J.A. 
Brandenbarg 
Voorzitter    Algemeen secretaris 


