Voorstel van wet tot wijziging
van onder meer de Archiefwet 1995
in verband met onder meer het
beleggen van de zorg over
provinciale archiefbescheiden
ook na overbrenging naar een
archiefbewaarplaats bij
gedeputeerde staten

VOORSTEL VAN WET

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat gedeputeerde
staten de zorg krijgen over de provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging
naar een archiefbewaarplaats, dat de advisering door de Raad voor cultuur over
ontwerp-selectielijsten komt te vervallen, en dat de advisering, bij de overbrenging,
over de openbaarheid van decentrale rijksarchiefbescheiden gebeurt door de
algemene rijksarchivaris;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Archiefwet 1995 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 5, tweede lid, vervalt “, nadat Onze minister de Raad voor cultuur,
bedoeld in artikel 2a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, heeft gehoord,”.
B
In artikel 7 wordt na “een rijksarchiefbewaarplaats” ingevoegd: of een provinciale
archiefbewaarplaats.
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In artikel 13, derde lid, wordt na “rijksarchiefbewaarplaats” ingevoegd: of een
provinciale archiefbewaarplaats.
D
Aan artikel 15, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Voor zover de beheerder van een archiefbewaarplaats een rijksarchivaris is als
bedoeld in artikel 26, tweede lid, wordt het advies, bedoeld in de eerste volzin,
gevraagd aan de algemene rijksarchivaris, bedoeld in artikel 25, eerste lid.
E
In artikel 18, vierde lid, wordt “raadpleging of gebruik” vervangen door: uitlening
als bedoeld in het tweede lid.
F
In artikel 26, tweede lid, vervalt “de bewaring van de archiefbescheiden van de
provinciale organen. Voorts is de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van een
provincie bestemd voor”.
G
Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerst lid vervalt “, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn
overgebracht naar een archiefbewaarplaats”.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. Onze minister kan in bijzondere gevallen een subsidie verstrekken voor de
kosten van het beheer van de in de provinciale archiefbewaarplaats berustende
archiefbescheiden, indien de aard of de omvang van de archiefbescheiden naar zijn
oordeel daartoe aanleiding geeft.
4. In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is
titel 4.2 van die wet van toepassing op de subsidie, bedoeld in het derde lid.
H
Artikel 28 komt te luiden:
Artikel 28
Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste
lid, over te brengen archiefbescheiden van de provinciale organen wijzen
gedeputeerde staten een provinciale archiefbewaarplaats aan.
I
Artikel 29 komt te luiden:
Artikel 29
1. De provinciale archiefbewaarplaats wordt beheerd door een provinciearchivaris,
die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek of, zo geen zodanige
archivaris mocht zijn benoemd, door de secretaris.
2. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale
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toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de
provinciearchivaris. Met betrekking tot dit toezicht stellen provinciale staten een
verordening vast.
3. De provinciearchivaris wordt door gedeputeerde staten benoemd, geschorst en
ontslagen.
ARTIKEL II
De Wet op het specifiek cultuurbeleid wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 2c, eerste lid, wordt “drie commissies” vervangen door “twee commissies”
en vervalt “de Archiefwet 1995,”.
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor
de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Staatssecretaris van Onderwijs,

OCW 10929

Cultuur en Wetenschap,

W8310 concept consultatie 24-02-2011

3

MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen
1. Inleiding
In dit voorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995 (Aw) en de Wet op het specifiek
cultuurbeleid (Wsc) worden de volgende onderwerpen geregeld:
1. De zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een
archiefbewaarplaats wordt verplaatst van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) naar gedeputeerde staten.
2. De advisering door de Raad voor cultuur over ontwerp-selectielijsten vervalt.
3. De advisering, bij de overbrenging, over de openbaarheid van decentrale
rijksarchiefbescheiden wordt verplaatst van de rijksarchivarissen naar de algemene
rijksarchivaris (ARA).
Deze onderwerpen worden hierna puntsgewijs toegelicht.
2.1. Zorgdragerschap over provinciale archiefbescheiden na overbrenging
verplaatst van Minister van OCW naar gedeputeerde staten
Zorgdragerschap, algemeen
In het kader van de Aw wordt onder zorg of zorgdragerschap verstaan de algemene
bestuurlijke verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan voor de uitvoering van
de Aw op het eigen beleidsterrein. Dit betreft zowel de verantwoordelijkheid voor
het beheer van archiefbescheiden, als de verantwoordelijkheid voor hetgeen
noodzakelijk is om efficiënt en effectief beheer mogelijk te maken, zoals geschikte
huisvesting, deskundig personeel en voldoende financiële middelen. Met beheer
worden bedoeld de feitelijke werkzaamheden in verband met inventarisatie,
terbeschikkingstelling en conservering van de archiefbescheiden, oftewel het in
goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van de
archiefbescheiden (Kamerstukken II 1992/93, 22 866, nr. 3, blz. 21).
Overbrenging naar een archiefbewaarplaats
Een belangrijk moment in het systeem van de Aw is de zogenoemde overbrenging
van de archiefbescheiden. Vóór de overbrenging berusten de archiefbescheiden
onder het overheidsorgaan dat de archiefbescheiden heeft gemaakt of ontvangen.
Na de overbrenging berusten de archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats. De
Aw onderscheidt vier soorten archiefbewaarplaatsen. (1) De algemene
rijksarchiefbewaarplaats. Deze is gevestigd in Den Haag en is bestemd voor de
archiefbescheiden van de organen van het Rijk die rijksbreed functioneren of
hebben gefunctioneerd (ook wel de centrale rijksarchiefbescheiden genoemd).
Beheerder is de ARA. (2) Rijksarchiefbewaarplaatsen. Deze zijn gevestigd in de
provinciehoofdsteden en zijn bestemd voor de archiefbescheiden van de in die
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alsmede voor de archiefbescheiden van de organen van die provincie. Beheerders
zijn de rijksarchivarissen. ARA en rijksarchivarissen werken onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van OCW. (3) Gemeentelijke
archiefbewaarplaatsen, die zijn bestemd voor de archiefbescheiden van de organen
van de desbetreffende gemeente. Beheerder van een gemeentelijke
archiefbewaarplaats is de gemeentearchivaris, of, wanneer deze niet is
aangewezen, de gemeentesecretaris. (4) Archiefbewaarplaatsen van de
waterschappen, elk bestemd voor de archiefbescheiden van de organen van het
desbetreffende waterschap. Beheerder van een dergelijke
waterschapsarchiefbewaarplaats is de waterschapsarchivaris, of, wanneer deze niet
is aangewezen, de secretaris van het waterschap.
Zorgdragerschap voor en na overbrenging, uitzonderlijke regeling voor provincies
Voor Rijk, gemeenten en waterschappen geldt op grond van de Aw dat het
zorgdragerschap over de eigen archiefbescheiden zowel vóór als na overbrenging
naar een archiefbewaarplaats is belegd op het niveau van de betrokken overheid,
dus van achtereenvolgens het Rijk, de gemeente en het waterschap. Alleen voor de
provincies is dit anders geregeld. Weliswaar zijn gedeputeerde staten vóór
overbrenging zorgdrager over de provinciale archievenbescheiden, maar ná
overbrenging komen deze archiefbescheiden te berusten in een
rijksarchiefbewaarplaats. Zorgdrager is dan de Minister van OCW, die het
zorgdragerschap heeft over alle archiefbescheiden die berusten in (1) de algemene
rijksarchiefbewaarplaats en in (2) de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies.
De provincies zijn kortom in het huidige systeem van de Aw, anders dan Rijk,
gemeenten en waterschappen, geen zorgdrager over en ook geen beheerder van de
eigen archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats. De
provincies dragen ook niet bij in de kosten die daaraan zijn verbonden.
Voorstel
Dit voorstel strekt ertoe dat het zorgdragerschap over de provinciale
archiefbescheiden ook na overbrenging wordt belegd op het niveau van de
provincie. Daartoe wordt op dit punt voor de provincies in de Aw een regeling
getroffen (zie met name de voorgestelde artikelen 27 tot en met 29 van de Aw) die
analoog is aan de regeling voor gemeenten en waterschappen. Dit betekent dat
gedeputeerde staten zorgdrager worden en een provinciale archiefbewaarplaats
aanwijzen. Deze wordt beheerd door een provinciearchivaris die ook wordt
benoemd door gedeputeerde staten. De provinciearchivaris wordt daarnaast belast
met het toezicht over het beheer van de provinciale archiefbescheiden zolang die
nog niet zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats. De Aw bevat nu
al de bepaling dat de kosten van het zorgdragerschap van gedeputeerde staten ten
laste van de provincie komen. De betekenis hiervan wordt uitgebreid als gevolg van
de uitbreiding van het zorgdragerschap, en gaat dus ook de kosten van de zorg ná
overbrenging omvatten. De rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies blijven de
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Regeerakkoord 2010
Per brief van 6 december 2010 heeft de Staatssecretaris van OCW aan de Tweede
Kamer laten weten dat de Aw zo wordt gewijzigd dat de provincies, net als de
andere overheden, verantwoordelijkheid voor beheer en toegankelijkheid van de
eigen overgedragen archieven gaan dragen. Dit betreft nadrukkelijk een
bestuurlijke en een financiële verantwoordelijkheid (Kamerstukken II 2010/11, 32
500 VIII, nr. 75, blz. 5). Provincies zullen dus betalen voor het beheer en de
duurzame toegankelijkheid van de eigen archieven, zoals Rijk, gemeenten en
waterschappen dat al doen. Deze brief sluit aan op het Regeerakkoord 2010, waarin
is opgenomen dat de zogenoemde Regionale Historische Centra (RHC’s) worden
gedecentraliseerd naar de provincies met een korting op het budget van 25%
(Bijlage bij het Regeerakkoord 2010, blz.7). Met de provincies is overeenstemming
bereikt over het uitgangspunt dat elke bestuurslaag de verantwoordelijkheid moet
dragen voor de eigen archiefbescheiden.
Regionale Historische Centra
RHC’s zijn gemeenschappelijke regelingen op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Ze zijn in elf provincies tot stand gebracht1, in de
periode 1998 – 2005, met als doel het behartigen van de archiefgerelateerde
belangen van de deelnemende partijen, en het verbeteren van de dienstverlening
aan het publiek, dit laatste door middel van schaalvergroting (Kamerstukken II
2001/02, 28 000 VIII, nr. 115, blz. 10). Deelnemers zijn het Rijk (dat is partij bij
alle RHC’s), en daarnaast, in wisselende samenstelling, een of meer gemeenten,
een provincie, en een of meer waterschappen of stichtingen. De
rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies zijn in deze RHC’s ingebracht. De taken
en bevoegdheden van het Rijk die met dit voorstel naar de provincies gaan (ter
uitvoering van de decentralisatieopdracht uit het Regeerakkoord 2010), kan het
Rijk niet langer inbrengen in de RHC’s. De provincies kunnen dat natuurlijk wel.
Wat blijft is immers dat de RHC’s kunnen worden benut als de juridische structuur
waarbinnen zorg/beheer over de provinciale archiefbescheiden na overdracht
plaatsvindt.
2.2. Advies Raad voor cultuur over ontwerp-selectielijsten vervalt
Welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor vernietiging en welke zijn
bestemd om te worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats blijkt uit de voor
die archiefbescheiden vastgestelde selectielijst. Over de ontwerp-selectielijsten
brengt de Raad voor cultuur op grond van artikel 5, tweede lid, van de Aw, advies
uit aan de Minister van OCW.

1

Niet in Zuid-Holland. Daar geldt als bijzondere situatie dat de algemene
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De Staatssecretaris van OCW en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties hebben de Tweede Kamer per brief van 22 december 2010
geïnformeerd over een nieuwe selectieaanpak voor archieven (Kamerstukken II
2010/11, 29 362, nr. 186). In de brief wordt onder meer aangegeven dat ten
gevolge van de nieuwe aanpak de advisering door de Raad voor cultuur bij de
vaststelling van elke afzonderlijke selectielijst kan komen te vervallen. Overigens is
het vervallen van deze advisering al aangekondigd in de Kabinetsvisie “Informatie
op orde” (Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 101, blz. 15). In dezelfde periode
heeft de Raad voor cultuur (per brief van 24 juli 2006) aan de Minister van OCW
laten weten over te gaan tot een andere wijze van adviseren, waarbij het advies
over ontwerp-lijsten zoveel mogelijk werd gestandaardiseerd, en advisering over
hoofdlijnen van het selectiebeleid op de voorgrond kwam te staan.
De nieuwe selectieaanpak leidt tot versnelling van het proces van waardering en
selectie, met behoud van de vereiste zorgvuldigheid. Dit is mede mogelijk door het
gebruik van een aantal nieuwe analyse- en selectie-instrumenten. Als onderdeel
van de nieuwe aanpak worden zogenoemde strategische informatieoverleggen
ingesteld. Op rijksniveau bestaat een dergelijk overleg uit de chief information
officer van het betrokken ministerie en de ARA. De Minister van OCW benoemt voor
ieder strategisch overleg als derde partij een onafhankelijk lid. In het strategische
overleg worden vraagstukken rond waardering en selectie, openbaarheid en
informatiebeveiliging besproken, en vindt vaststelling van het ontwerpselectiedocument plaats.
Van belang is verder dat, op grond van artikel 4 van het Archiefbesluit 1995, de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is op de vaststelling van selectielijsten, en dat een
ieder over het ontwerp zienswijzen naar voren kan brengen.
Alles bijeengenomen zijn in de besluitvorming aldus voldoende waarborgen
ingebouwd voor een zorgvuldige belangenafweging, waarbij het advies van de Raad
voor cultuur op het niveau van de vaststelling van elke selectielijst niet langer
noodzakelijk is. Overigens blijft de Raad voor cultuur het adviescollege voor
beleidsaangelegenheden van het archiefwezen, ook waar het gaat om het
selectiebeleid (artikel 2a, tweede lid, van de Wsc).
Het vervallen van het advies van de Raad voor cultuur over ontwerp-selectielijsten
wordt in het onderhavige voorstel gerealiseerd door in artikel 5, tweede lid, van de
Aw het voorschrift te schrappen dat de Raad door de Minister van OCW over die
lijsten wordt gehoord, en door in de Wsc, in de bepalingen over de inrichting van de
Raad voor cultuur, het voorschrift te laten vervallen dat onder de Raad een
commissie ressorteert die dient ter voorbereiding van de door de Minister van OCW
gevraagde adviezen ingevolge de Aw (artikel 2c, eerste lid, van de Wsc).
2.3. Openbaarheidsadvies (artikel 15, eerste lid, van de Aw)
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Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Aw kunnen, bij de overbrenging van
archiefbescheiden, door de zorgdrager beperkingen aan de openbaarheid worden
gesteld, na advies van de beheerder van de desbetreffende archiefbewaarplaats. De
beheerders van de rijksarchiefbewaarplaatsen – de rijksarchivarissen - hebben op
dit moment dus een adviestaak over de openbaarheid zowel ten aanzien van de
decentrale rijksarchiefbescheiden als ten aanzien van de provinciale
archiefbescheiden. Wanneer, zoals hierboven onder 2.1 is voorgesteld,
gedeputeerde staten zorgdrager worden over de provinciale archiefbescheiden na
overbrenging, komt deze taak voor die archiefbescheiden bij de provinciearchivaris
te liggen.
Het is daarnaast niet langer wenselijk om de advisering over de openbaarheid van
de decentrale rijksarchiefbescheiden bij de rijksarchivarissen te laten. Evenals het
hierboven onder 2.2 uiteengezette voorstel om het advies van de Raad voor cultuur
over selectielijsten te laten vervallen, houdt dit verband met de nieuwe
selectieaanpak. Een gevolg van die nieuwe aanpak is onder meer dat de
hoeveelheid over te brengen decentrale rijksarchieven beduidend zal toenemen.
De rijksarchivarissen zijn niet toegerust voor het uitbrengen van
openbaarheidsadviezen over die grotere hoeveelheid archiefbescheiden. Dit zou
onvermijdelijk tot vertraging van de overbrenging leiden, terwijl de nieuwe
selectieaanpak juist een versnelling beoogt. De ARA is om twee redenen beter
gepositioneerd om die adviezen uit te brengen. Ten eerste maakt hij deel uit van
het hierboven onder 2.2 genoemde strategische informatieoverleg, waarin al wordt
gesproken over openbaarheidsaspecten, en ten tweede heeft hij de beschikking
over een staf die hem bij het uitbrengen van de adviezen kan ondersteunen. De
verwachting is dat openbaarheidsadvisering over decentrale rijksarchiefbescheiden
door de ARA bijdraagt tot een efficiënter proces van selectie en overbrenging.
Voorgesteld wordt derhalve deze adviestaak van de rijksarchivarissen te
verplaatsen naar de ARA, en artikel 15, eerste lid, van de Aw dienovereenkomstig
aan te passen.
3. Consultatie
Resultaten van internetconsultatie
PM
Resultaten van consultatie met het veld
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
PM
Interprovinciaal Overleg
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PM
De Raad voor cultuur
PM
Overig?
PM
4. Financiële gevolgen
PM
5. Uitvoeringsgevolgen
Nationaal Archief
PM
Accountantsdienst van het Ministerie van OCW
PM
Erfgoedinspectie
PM
6. Administratieve lasten
Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.
7. Gevolgen voor de BES
PM
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdeel A (artikel 5, tweede lid, van de Aw)
Artikel II (artikel 2c, eerste lid, van de Wsc)
Met de voorgestelde wijziging van artikel 5, tweede lid, van de Aw wordt het advies
dat de Minister van OCW vraagt aan de Raad voor cultuur over ontwerpselectielijsten geschrapt.
Het vervallen van deze adviestaak heeft gevolgen voor de inrichting van de Raad,
en derhalve voor de Wsc, waarin de Raad voor cultuur zijn grondslag heeft. De
Raad kent nu drie commissies, ter voorbereiding van adviezen die worden gevraagd
door de Minister van OCW ingevolge respectievelijk de Aw, de Monumentenwet
1988 en de Wet tot behoud van cultuurbezit. Nu de advisering ingevolge de Aw
komt te vervallen, wordt ook de desbetreffende commissie opgeheven. Dit wordt
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Een rijksarchiefbewaarplaats is nu nog de archiefbewaarplaats voor decentrale
rijksarchiefbescheiden én voor provinciale archiefbescheiden. Bij inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel worden voor provinciale archiefbescheiden provinciale
archiefbewaarplaatsen aangewezen. Dit resulteert erin dat de betekenis van de
zinsnede “indien het archiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan een
andere dan een rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen” dienovereenkomstig wordt
vergroot, en voortaan, indien ongewijzigd, ook de provinciale archiefbescheiden zou
omvatten. Aangezien in de onderhavige bepalingen van de Aw behoud van de
oorsponkelijke omvang van de betrokken archiefbescheiden is bedoeld, wordt na
“rijksarchiefbewaarplaats” ingevoegd: of een provinciale archiefbewaarplaats.
Artikel I, onderdeel D (artikel 15, eerste lid, van de Aw)
Deze wijzigingsbepaling strekt ertoe de openbaarheidsadvisering op grond van
artikel 15, eerste lid, van de Aw, voor zover deze nu gebeurt door de
rijksarchivarissen, te beleggen bij de ARA.
Artikel I, onderdeel E (artikel 18, vierde lid, van de Aw)
In artikel 18, vierde lid, van de Aw is abusievelijk “raadpleging en gebruik”
geschreven, waar kennelijk “uitlening” is bedoeld. Omwille van de duidelijkheid
wordt dat met deze wijzigingsbepaling rechtgezet.
Artikel I, onderdeel F (artikel 26, tweede lid, van de Aw)
In artikel 26, tweede lid, van de Aw wordt beschreven voor de bewaring van welke
archiefbescheiden de rijksarchiefbewaarplaatsen in de hoofdsteden van de
provincies zijn bestemd. Daarin zijn nu nog begrepen de archiefbescheiden van de
provinciale organen. Voor de bewaring van deze laatste archiefbescheiden wijst dit
wetsvoorstel provinciale archiefbewaarplaatsen aan. De bestemming van de
rijksarchiefbewaarplaatsen wordt dienovereenkomstig aangepast.
Artikel I, onderdelen G tot en met I (artikelen 27 tot en met 29 van de Aw)
Met de onderhavige wijzigingsbepalingen wordt bewerkstelligd dat gedeputeerde
staten voortaan zorgdrager zijn over de provinciale archiefbescheiden, niet alleen
vóór, maar ook na overbrenging daarvan naar een archiefbewaarplaats. Daartoe
wordt in artikel 27, eerste lid, van de Aw de beperking van het zorgdragerschap tot
de periode voorafgaand aan de overbrenging geschrapt, en wordt het artikel verder
mutatis mutandis in overeenstemming gebracht met de desbetreffende artikelen
voor gemeenten (30 Aw) en waterschappen (35 Aw).
Artikel 28 van de Aw wordt volledig vernieuwd. De huidige regeling van de
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provinciearchivaris, die wordt geregeld in artikel 29 van de Aw. Op grond van het
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voorgestelde artikel 28 van de Aw wijzen gedeputeerde staten een provinciale
archiefbewaarplaats aan. Dit is nieuw en hangt direct samen met de uitbreiding van
het zorgdragerschap van gedeputeerde staten. De bepaling komt mutatis mutandis
overeen met de desbetreffende artikelen voor gemeenten (31 Aw) en
waterschappen (36 Aw).
De tekst van artikel 29 wordt eveneens volledig vervangen. In het voorgestelde
artikel wordt de provinciearchivaris geregeld. Ook dit is nieuw en ook dit hangt
samen met de uitbreiding van het zorgdragerschap van gedeputeerde staten. De
bepaling over de provinciearchivaris komt mutatis mutandis overeen met de
bepalingen over de gemeentearchivaris (32 Aw) en de waterschapsarchivaris (37
Aw).
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,
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