
>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
t.a.v. de heer 0. Andersen, hoofdinspecteur 
Postbus 16478 
2500 BL Den Haag 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Media en Creatieve Industrie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 
L.P. Breevaart 

T +31 6 15 03 82 56 
1.p.breevaart©minocw.n1 

Onze referentie 
26720332 

Datum 	04 februari 2021 
Betreft 	Overbrenging en inzage adoptiedossiers 

Geachte heer Andersen, 

Op 18 mei 2020 hebt u namens de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan 
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de minister voor 
Rechtsbescherming het rapport aangeboden, waarin de Inspectie versiag doet van 
haar onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en het Nationaal 
Archief (NA) naar aanleiding van de stagnatie in de overbrenging van de 
adoptiedossiers van de RvdK. De betrokken organisaties danken u voor het 
grondige onderzoek, waarbij aandacht was voor de complexiteit en de 
gevoeligheden in de casus. 

Inmiddels zijn naar aanleiding van de aanbevelingen van dit rapport en het tevens 
uitgebrachte advies van de adviescommissie Informatiehuishouding van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) tussen het NA, RvdK en JenV 
afspraken over de selectielijst en het verdere proces gemaakt, die moeten leiden 
tot overbrenging van de archieven naar het NA en overeenstemming over het 
inzageproces. Hierna informeer ik u over de gemaakte afspraken. 

De dossiers Afstand, Screening pleeggezin, buitenlands kind ter Adoptie en 
Afstamming (ASAA-dossiers) krijgen een B-termijn (Bewaren) in de 
selectielijst JenV. Dit is inmiddels opgenomen in het concept van de 
'Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers 
vanaf 5 mei 1945', die in december 2020 met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid is overeengekomen en in procedure van vaststelling is gebracht. De 
selectielijst ligt tot uiterlijk 14 februari 2021 ter inzage. 
In het versiag bij de selectielijst is de volgende passage opgenomen: 'De 
vertegenwoordigers van de zorgdrager (Raad voor de Kinderbescherming en 
het ministerie van Justitie en Veiligheid) en de algemene rijksarchivaris zijn 
het eens om dit proces te waarderen als blijvend te bewaren op basis van het 
bewaarcriterium 'SA-B3'. De Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie 
van Justitie en Veiligheid en het Nationaal Archief gaan gezamenlijk in goed 
vertrouwen invulling geven aan de uitvoering van dit besluit op basis van de 
uitgebrachte adviezen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de 
Adviescommissie Informatiehuishouding van het ministerie van JenV.' 
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In januari dit jaar is een projectgroep opgericht van medewerkers van de 
RvdK en het NA alsmede een agendalid namens JenV. Deze projectgroep 
heeft als opdracht de verdere uitwerking van het inzageproces op basis van 
de adviesrapporten. 
NA, RvdK en JenV vormen een stuurgroep en treffen elkaar vanaf eind januari 
elke twee weken voor afstemming. 
J&V zal na voltooiing van dit project een bestuurlijke reactie opstellen. 

Ik verzoek u om de inhoud van deze brief to betrekken bij de komende publicatie 
van het rapport op uw website. Beide bewindslieden hebben inmiddels met 
instemming van de aanbevelingen van het rapport en de vervolgacties kennis 
genomen. 

Met vriendelijke groet, 

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
namens deze, 
de directeur Media en Creatieve Industrie, 

Afke van Rijn 
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