Consultatieverslag voorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995
De consultatie over het voorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995 (Aw) liep van 7 maart 2011 tot
en met 4 april 2011. Er zijn in totaal van drie burgers inhoudelijke reacties ontvangen. Deze zijn
raadpleegbaar via de website www.internetconsultatie.nl
De inhoud van de reacties op het voorontwerp is als volgt:
Het laten vervallen van de commissie van de Raad voor cultuur die adviseert over de selectielijsten
ingevolge de Aw geeft reden tot zorg. Volgens de desbetreffende respondent zou daarmee het
gehele archiefbeleid niet meer aan de Raad voor cultuur te hoeven worden voorgelegd.
Wat zijn de consequenties van de verplaatsing van het zorgdragerschap over provinciale
archiefbescheiden na overbrenging naar de provincie? Zou bijvoorbeeld de provincie kunnen
beslissen het provinciale archief in een andere plaats dan de provinciehoofdstad te vestigen? Wat
zijn de consequenties voor de provinciale archiefinspectie?
Het voorstel is kruimelwerk in vergelijking tot wat nodig is, namelijk een geheel nieuwe basis voor
de documentatie van de overheid en voor het documentair cultureel erfgoed.
Het is niet logisch om, conform het voorstel, de archieven van de voormalige provinciale en
departementale besturen in de rijksarchiefbewaarplaatsen te laten.
Naar aanleiding deze laatste reactie is in de memorie van toelichting opgemerkt dat het Rijk zich als
rechtsopvolger van de desbetreffende besturen beschouwt en deze archiefbescheiden derhalve ziet als
onderdeel van de rijkscollectie. Om deze reden blijft de Minister van OCW hierover zorgdrager.
De overige reacties uit de consultaties hebben geen aanleiding gegeven het wetsvoorstel inhoudelijk
aan te passen. Wel zijn zij, in samenhang met het advies van de Raad voor cultuur, gebruikt om de
toelichting bij te stellen en aan te vullen, ter verbetering van de onderbouwing van de gemaakte
keuzes en ter verduidelijking van de beleidsmatige, bestuurlijke en juridische context van het
wetsvoorstel.

