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onderwerp: actualisatie van de selectielijst voor archiefbescheiden op het 
beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel over de periode 1945-2000 
voor de zorgdragers de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Defensie, Economische Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Zeer geachte mevrouw Van der Laan, 

1. In uw hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de 
ontwerp-selectielijst op het beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en 

decoratiestelsel over de periode 1945-2000 die hierboven genoemde 
overheidsorganen in hun hoedanigheid van zorgdrager in de zin van de Archiefwet 
1995 willen doen vaststellen. 
In uw brief verzocht u de Raad om binnen acht weken advies uit te brengen. Hij 
biedt u bij deze zi-jn bevindingen1 aan. 

2. De Raad heeft de ontwerp-lijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens 
aan inhoudelijke aspecten getoetst. Zijn belangrijkste bevindingen worden in 
respectievelijk de paragrafen 4 en 5 uitgewerkt. De Raad adviseert u deze 
selectielijst vast te stellen voor de periode 1945-2000, met inachtneming van de in 
dit advies gemaakte opmerkingen. 
De in uw adviesaanvraag gestelde specifieke vragen worden in de paragrafen 3 , 4  
en 5 van dit advies beantwoord. 

' Dit advies is voorbereid door de Bijzondere Coinmissie Archieven van de Raad. 
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3 .  Toetsing van procedurele aspecten 

($3.1. Ontwerp-lijst 
Deze ontwerp-lijst betreft de  wijziging van de waardering van een handeling in het 
in 2002 door verschillende zorgdragers vastgestelde BSD Adelsbeleid, adelsrecht 

en decoratiestelsel. Dit BSD en dus ook de huidige ontwerp-selectielijst zijn 
gebaseerd op het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) Adelsbeleid, adelsrecht 
en decoratiestelsel (PIVOT-rapport nr. 101, 's-Gravenhage 2000). 

($ 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. 

Aan het driehoeksoverleg heeft geen externe deskundige deelgenomen. 

($ 3.3. Terinzagelegging 
De openbare terinzagelegging heeft, zover nu bekend, 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. 

($ 4. l. Toepassing van de selectiedoelstelling en - criteria 
Uit het driehoeksverslag 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. 

J 4.2. De waardering van de in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 

bedoelde belangen 
De Raad is er, op basis van het verslag driehoeksoverleg en de ontwerp-lijst die 

daar het resultaat van is, van overtuigd dat de ontwerp-lijst recht doet aan de 
selectiedoelstelling en in voldoende mate rekening houdt met het cultuurhistorisch 
belang, het administratieve belang en het belang van de recht- en bewijszoekende 
burgers. 

5. Nadere beoordeling van de ontwerp-lijst 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen en bevindingen heeft de Raad de 

verschillende onderdelen van de ontwerp-lijst bezien. Dit geeft hem aanleiding tot 
de volgende opmerkingen: 
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De bij handeling 71 vermelde waardering "tot 1997 B 5 jaar voor de bescheiden 
opgemaakt binnen het oude stelsel" is kennelijk een verschrijving en moet zijn 
B 5. 

De Raad betreurt het dat de zorgsdragers ten aanzien van de archiefbescheiden 
vanaf 1996 voor zulke uiteenlopende bewaartermijnen hebben gekozen. 

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. 

Algemeen secretaris 


