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Onderwerp: ontwerpselectielijsten archiefbescheiden op de beleidsterreinen Bedrijfschap 
Afbouw en Bedrijfsvoering rechterlijke macht 

Zeer geachte heer Plasterk, 

In uw hierboven vermelde brief vraagt u de Raad voor Cultuur advies over de 
ontwerpselectielijsten voor archiefbescheiden op de volgende beleidsterreinen: 

- Bedrijfschap Afbouw over de periode vanaf 2003. In de hoedanigheid van zorgdrager in 
de zin van de Archiefwet 1995 draagt het volgende orgaan deze lijst voor vaststelling 
voor: het Bedrijfschap Afbouw. 

- Bedrijfsvoering Rechterlijke Macht over de periode vanaf 2002. In hun hoedanigheid 
als zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 dragen de volgende organen deze lijst 
voor vaststelling voor: de gerechten van Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, 
Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, 's-Gravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch, 
Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en 
Zwolle (inclusief nevenvestiging Lelystad), de gerechtshoven van Amsterdam, Arnhem, 
's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden, de Centrale Raad van Beroep en het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Raad voor de Rechtspraak en de minister 
van Justitie. 

De Raad heeft de ontwerplijsten in eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan 
inhoudelijke aspecten getoetst. Hij is van mening dat de lijsten op zorgvuldige wijze tot 
stand zijn gekomen en voldoende garanties bieden voor het realiseren van de 
selectiedoeleinden en voor de borging van de belangen van historisch onderzoek. Ook is de 
Raad van mening dat de ontwerplijsten in voldoende mate rekening houden met het 
administratieve belang en het belang van de recht- en bewijszoekende burgers. 



De Raad adviseert u de ontwerpselectielijsten vast te stellen voor een periode van inaxiriraal 
twintig jaar. 

Els H. Swaab 
Voorzitter 

Kees Weeda 
Algeineen secretaris 


