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Geachte heer Nevenzeel, 

In uw hierboven genoemde brief maakt u uw grieven kenbaar over de vermoedens 
die de Raad in zijn advies over de ontwerp-selectielijst Deviezenbeleid heeft geuit 
ten aanzien van tekortkomingen in het archiefbeheer bij uw instelling. 

De Raad baseert zich bij de advisering over de vaststelling van selectielijsten voor 
overheidsarchieven op de gegevens die hem door de Algemene Rijksarchivaris ter 
beschikking worden gesteld. Zoals u inmiddels ook zelf heeft geconstateerd, wekte 
het verslag van het driehoeksoverleg over de ontwerp-lijst Deviezenbeleid, naar nu 
blijkt volkomen ten onrechte, de indruk dat De Nederlandse Bank in deze procedure 
weinig coöperatief was geweest en zich niet geheel bewust leek van zijn 
archiefwettelijke verplichtingen. De Raad maakte zich daarover grote zorgen en 
heeft deze in het bedoelde advies verwoord. Hij heeft voorafgaand daaraan wel 
degelijk contact opgenomen met het Nationaal Archief (toen nog: Algemeen 
Rijksarchief) om de precieze achtergronden van de gewraakte passage in het verslag 
driehoeksoverleg te achterhalen. Bij het Nationaal Archief ontbrak het aan tijd om 
de vragen van de Raad op korte termijn te beantwoorden. Omdat de Raad eraan 
hecht de voortgang van selectie, bewerking en overbrenging niet te hinderen door 
vertraging in de adviesprocedure, heeft hij besloten niet te wachten op het antwoord 
op zijn vragen maar heeft hij, mede op aanraden van het Nationaal Archief, zijn 
bedenkingen geuit in het advies. 
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De Raad betreurt het dat door de publicatie van het advies op zijn website onterechte 
negatieve kwalificaties over het archiefbeheer bij De Nederlandsche Bank openbaar 
zijn geworden. Terugnemen kan hij het advies echter niet meer. Wel zal hij ervoor 
zorgen dat ook deze brief op zijn website wordt gepubliceerd en dat een ieder die het 
advies Deviezenbeleid op de site opent, ook in kennis gesteld wordt van het bestaan 
van deze brief. Bovendien zal deze brief in kopie aan de staatssecretaris van Cultuur 
en aan de Algemene Rijksarchivaris gezonden worden. 

In uw brief stelt u, teneinde herhaling van misverstanden als deze te voorkomen, dat 
de Raad bij de voorbereiding en terugkoppeling van zijn adviezen zowel de 
indieners als de anderszins bij de lijst betrokkenen intensief zou moeten betrekken. 
Hoewel de Raad begrip heeft voor uw behoefte daaraan na dit ongelukkige voorval, 
gebiedt de eerlijkheid hem te zeggen dat uw voorstel niet haalbaar is. De Raad 
zoekt, voor zover dat mogelijk is gezien de grote druk op de voortgang van de 
vaststellingsprocedure voor selectielijsten, contact met het Nationaal Archief en met 
indienende zorgdragers in geval van onduidelijkheden over selectielijsten en 
bijbehorende stukken. Daarnaast ook andere, niet-indienende, instellingen actief 
benaderen is ondoenlijk. Wel nodigt de Raad u uit om, bijvoorbeeld in de fase van 
de terinzagelegging van ontwerp-lijsten, zelf contact te zoeken met de Algemene 
Rijksarchivaris enlof de Raad als u op- of aanmerkingen heeft op ontwerp-lijsten of 
de procedures die aan de indiening daarvan vooraf gingen. 

Hoogachtend, 

Algemeen Secretaris 


