Originele tekst van het wetsontwerp

Tekst gestemd in de Commissie Justitie

Artikel 21/1 (nieuw)

Art. 51
In hoofdstuk III, afdeling 7, vernummerd door
artikel 50, van dezelfde wet wordt een artikel
21/1 ingevoegd, luidende:

§ 1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn,
“Art. 21/1. § 1. De inlichtingen- en
in afwijking van de archiefwet van 24 juni 1955, veiligheidsdiensten worden vrijgesteld van
vrijgesteld van de overbrenging van hun overbrenging van hun archiefdocumenten
archieven, mits:
van minder dan vijftig jaar, op voorwaarde dat:
1° de langetermijnbewaring, de authenticiteit,
de integriteit, de ordening, de toegankelijkheid
en de leesbaarheid van die archieven worden
gewaarborgd volgens de door de Koning
vastgestelde voorwaarden;

1° de langetermijnbewaring, de authenticiteit,
de integriteit, de ordening, de toegankelijkheid
en de leesbaarheid van deze archiefdocumenten
worden gewaarborgd volgens de door de Koning
vastgestelde voorwaarden;

2° het publiek deze archieven kan raadplegen
2° het publiek deze archiefdocumenten kan
onder dezelfde voorwaarden als in het raadplegen onder dezelfde voorwaarden als in
Rijksarchief.
het Rijksarchief.
§ 2. De bewaring van de archieven van de
De bewaring van de archiefdocumenten staat
inlichtingen- en veiligheidsdiensten staat onder onder het toezicht van de algemeen
het toezicht van de algemene rijksarchivaris of rijksarchivaris of zijn gemachtigden.
van diens gemachtigden.
§ 3. In afwijking van de bijzondere wetten,
inbegrepen de archiefwet van 24 juni 1995,
bezorgen de gerechtelijke en bestuurlijke
overheden, met inbegrip van de politiediensten,
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de van
hen afkomstige geclassificeerde documenten
terug voorafgaandelijk aan de overdracht van
hun archieven aan het Rijksarchief.

§ 2. Na de in paragraaf 1 bepaalde termijn
evalueert de betrokken inlichtingen- en
veiligheidsdienst of een herziening van het
beschermingsniveau of de declassificatie van de
geclassificeerde archiefdocumenten mogelijk is.

§ 3. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
brengen hun archiefdocumenten van meer dan
vijftig jaar over naar het Rijksarchief, op
Op verzoek van de inlichtingen- en voorwaarde dat:
veiligheidsdiensten worden de geclassificeerde
documenten vernietigd in plaats
van
1° het Rijksarchief de geclassificeerde
terugbezorgd. Die vernietiging wordt uitgevoerd archiefdocumenten bewaart en aanwendt
door de in het eerste lid bedoelde overheden, overeenkomstig de wet van 11 december 1998
volgens de door de Koning te bepalen nadere betreffende
de
classificatie
en
de
regels.
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en

veiligheidsadviezen;
2° de
buitenlandse
inlichtingenen
veiligheidsdiensten
uitdrukkelijk
hun
toestemming hebben gegeven dat het
Rijksarchief
de
van
hen
afkomstige
geclassificeerde documenten bewaart;
3° de algemeen rijksarchivaris of zijn
gemachtigden oordeelt, na overleg met de
verantwoordelijke voor de archiefwerking van
de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst,
dat het belang van de eenheid van de collectie
een overbrenging niet verhindert.
De Koning bepaalt, op voorstel van de minister
van Justitie, de minister van Defensie en de
minister van Wetenschapsbeleid, de nadere
regels inzake het archiefbeheer en de
aanwending
van
de
overgebrachte
geclassificeerde archiefdocumenten.
§ 4. Archiefdocumenten kunnen slechts
worden vernietigd na schriftelijke toestemming
van de algemeen rijksarchivaris of zijn
gemachtigden.”.

