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Onderwerp 

Incidentele herziening vernietigingslijst archiefbescheiden 
rechterlijke archieven (1936); nader advies 

Zeer geachte Staatssecretaris, 

Met referte aan zijn voorlopige advies van 13 augustus 1998, nr. arc-98.194913 
heeft u bij uw hiernaast vermelde brief de Raad medegedeeld, dat het ontwerp 
tot incidentele herziening van de lijst van te vernietigen archiefbescheiden van 
(onder meer) de parketten van her Openbaar Ministerie alsnog ter openbare 
visie is gelegd, doch dat dit niet heek geresulteerd in een commentaar op dat 
ontwerp. U verzoekt thans om een definitief advies. 

De Raad is verheugd, dat u ten aanzien van de tervisielegging de aanbevelingen 
van voornoemd advies heeft gevolgd. Het door hem in dar verband 
geconstateerde defect in de voorbereidingsfase van het ontwerp is daarmede 
genoegzaam gerepareerd. 

Omdat deze tervisielegging nier heeft geleid tot enig commentaar heeft de 
Raad geen aanleiding tot een nadere bezinning. Hij meent dan ook thans te 
kunnen volstaan met u te berichten, dat zijn voornoemd advies als het 
definitieve kan worden aangemerkt. Dit geidt in het bijzonder zijn 
bevindingen en daaraan gerelateerde aanbevelingen met betrekking tot de 
inhoudelijke aspecten van het voorstel (g 5 van het advies). 

Daarnaast meent de Raad u nog eens nadrukkelijk te moeten wijzen op hetgeen 
hij in dat advies (in het bijzonder g 4.1.) over de ontwikkeling van een 
vereenvoudigde vaststellingsprocedure met betrekking tot aanvulling of 
wijziging van vastgestelde selectielijsten naar voren heeft gebracht. Een 
initiatief in dezen van uw kant wordt daarom door hem gaarne tegemoet 
gezien. 
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