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Zeer geachte heer Plasterls, 

In uw hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de 
ontwerpselectielijst voor arcliiefbescheiden op het beleidsterrein Beroepenkwaliteit over de 

periode vanaf (1940) 1945. In hun hoedanigheid als zorgdrager in de zin van de Archiefwet 

1995 dragen de volgende organen deze lijst voor vaststelling voor: de minister van 
Economische Zaken, de minister vaii Financiën, de minister van Justitie, de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de ininister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

liet College van Beroep voor het Bedrijfsleven, liet Octrooiencentrum Nederland, liet 
Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accouiitants- 
administratieconsulenten. 

De Raad heeft de ontwerplijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan 

inhoudelijlse aspecten getoetst. Hij biedt u bij deze zijn bevindingen aail. 

Toetsing van procedurele aspecten 

De Raad is van mening dat de voorbereiding van de ontwerplijst in procedurele zin voldoet 

aan de wettelijke eisen. 

Toetsing van de inhoudelijke aspecten 

De Raad is van tnening dat de neerslag vaii de handelingen die betrekking liebben op het 
inschrijven en doorhalen van inschrijvingen in het register van AA accountants (handelingen 

162, 222 en 225), registeraccountants (handeling 1 19) en octrooigemachtigden (handelingen 

307 en 352) vanuit historisch perspectief in het algemeen - en vanuit genealogisch 
perspectief in liet bijzonder - in aanmerking komt voor bewaring en adviseert daarom de 

waardering van deze handelingen in deze zin aan te passen. 
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Advies 

De Raad adviseert u de ontwerpsclectielijst vast te stelleli voor archiefbescheiden die 

gcvorind zijl1 of worden in de periode (1940) 1945-2027 met iilachtneining van de 

opmerkingen die in dit advies zijn gemaakt. 
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< - Kees Weeda 
Voorzitter Algemcen secretaris 


