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productveiligheid 

Zeer geachte mevrouw Van der Hoeven, 

111 de hierboven vermelde brief vraagt LI de Raad voor Cultuur advies over de ontwerp- 

selectieli.jst voor archiefbescheiden op het beleidsterrein Voedings- enproductveil~gherd over 

de periode vanaf 1945. Deze lijst wordt voor vaststelling voorgedragen door de minister van 

Algemene Zaken, de minister van Defensie, de ininister van Economische Zakeil, de ininister 

van Financiën, de minister vaii Justitie, de minister van Landbouw, Bestuur en 

Voedsellíwaliteit, de ininister vaii Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Verkeer en Waterstaat, het Productschap 

Vee, Vlees en Eieren en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelege~~heden in h~in  

hoedanigheid van zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995. 

De Raad heeft de ontwerp-lijst in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan 

inhoudelijke aspecten getoetst. Hij biedt u bi.; deze zi.jn bevindingen aan. 

Toetsing van procedzírele aspecten 

De Raad is van mening dat de voorbereiding van de ontwerp-lijst i11 procedurele zin voldoet 

aan de wettelijke vereisten. 

Toetslng van znhoz~delrjke aslxcten 

De Raad is van oordeel dat de li-jst voldoende garanties biedt voor liet realiseren van de 

selectiedoelstelling en voor de borging van de belangen van het historisch onderzoek. 
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Ook is de Raad er van overtuigd dat de ontwerp-lijst in voldoende mate reltening houdt met 
het administratieve belang en het belang van de recht- en bewijszoeltetide burgers. Vanuit de 
optiek van de bewijsvoering is er één belangweltkend aspect waar hij een Itantteltening bij 
ineent te moeten plaatsen. Op liet beleidsterrein Voed~ngs- en prodzictveillghe~d tigureren tal 
van actoren onder de noemer 'de aangewezen i~istanties'. Dat zijn instellingen die door de 
minister van VWS zijn belast niet talten als het Iteuren van waren, liet erkennen van systemen 
of het verstrekken van ontheffingen. Zoals in het verslag van het driehoeltsoverleg is 
aangegeven, is niet duidelijk om wellte instellingen het nu precies gaat 
De vertegenwoordigers vali de ininister van VWS geven aan dat het moeilijk, zo niet 
ondoenlijlt is deze instelliilgen te identificeren, laat staan ze te wijzen op hun 
archiefwettelijke verplichtingen en toe te zien op de iialeving daarvan Het gros van deze 
instellingen valt zodoende niet onder de werlting van de voorliggende lijst. 
De inaatschappelijlte risico's van slecht archiefbelieer ten aanzien van de uitvoering van de 
taken zoals die door deze instellitige11 worden ~iitgevoerd, zijn aanzienlijk. Ondeugdelijkheid 
van producten en voedingsmiddelen Itan ingri.jpende gevolgen hebben en tot forse claims qua 
aansprakelijkheid van de overheid leiden. De ininister van VWS is er bij gebaat deze risico's 
te miniinaliseren. De voorliggende ontwerp-lijst helpt hein daarbij geenszins. 
De Raad adviseert u om er bij de ininister van VWS op aan te dringen aan de ontwerp-lijst 
een lijst van 'aangewezen instanties' toe te voegen en stappen te ondernemen o111 te sturen op 
(de kwaliteit van) het archiefbeheer van deze instellingen ten aanzien van hun overlieidstaalt. 
Een iiitsteltend voorbeeld van de inanier waarop een verantwoordelijke bewindspersooii zijn 
veraiitwoordelijkheid in dergelijlte Itwesties kan vormgeven is te vinden in de 
Erkenniiigsregeliiig APK. In die regeling bepaalt de ininister van V&W hoe de erlteiide 
APK-keuringsiiistellingen inoeten omgaan met h~iii Iteuringsdossiers. Vastgelegd is wat er i i i  

deze dossiers hoort te zitten en hoe lang ze bewaard Inoeten worden. Een dergeli.jlte 

haildelswijze acht de Raad ook voor de 'aangewezen instanties' op het onderhavige 
beleidsterrein wenselijlt en opportLiLil.i. 

De Raad adviseert u de oiitwerp-selectielijst vast te stellen voor archiefbescheiden die 
gevormd zijn of worden in de periode 1945-2026. 
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