
                     

 >Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA Den Haag

Datum  15 augustus 2017
Betreft  Beantwoording vragen lid Van Raak (SP) over filmrollen van de 
geheime dienst

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door lid Van
Raak (SP) over de filmrollen van de geheime dienst die mogelijk betrekking
hebben op de 'affaire Sanders'. Deze vragen zijn ingezonden op 7 juli 2017 met
het kenmerk 2017Z10112.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk
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Antwoorden van de Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op de 
vragen van lid Van Raak (SP) over de filmrollen van de geheime dienst die
mogelijk betrekking hebben op de ‘affaire Sanders’.

Vraag 1

Waarom duurt het meer dan 16 jaar voordat de filmrollen, die in 2001 al zijn 
overgebracht naar het Nationaal Archief, worden gedigitaliseerd? 1)

Antwoord 1

Het Nationaal Archief draagt zorg voor overgedragen archieven waaronder ook 
vele microfilms. Deze worden na overbrenging niet gedigitaliseerd tenzij de 
materiële staat daar om vraagt. Bovendien bevat dit archief beperkt openbaar 
materiaal dat op grond van de Archiefwet niet zonder meer aan het publiek ter 
beschikking kan worden gesteld. Digitalisering is ook om die reden niet aan de 
orde geweest. 

Vraag 2

Gaat de kwaliteit van de filmrollen achteruit naarmate de tijd vordert? Zo ja, vindt 
u het verantwoord dat de filmrollen al 16 jaar op de plank liggen?

Antwoord 2

De betreffende filmrollen zijn microfilms. Microfilms kunnen, mits onder de goede 
omstandigheden bewaard, naar schatting 200 tot 500 jaar behouden blijven. 

Vraag 3

Kunt u toezeggen dat de filmrollen zo snel mogelijk alsnog gedigitaliseerd worden?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Ja. De AIVD en het Nationaal Archief bezien momenteel op welke manier de 
filmrollen kunnen worden gedigitaliseerd. 

Vraag 4

Kunt u erop toezien dat zoveel mogelijk van de inhoud openbaar gemaakt wordt? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Bij het overbrengen van het archief van Bureau Nationale Veiligheid naar het 
Nationaal Archief is, met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkenen, een beperking aan de openbaarheid van het hele 
archief gesteld tot 2025. 

Vraag 5

Zijn de filmrollen bekeken en op een andere manier gearchiveerd? Is er 
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bijvoorbeeld een transcriptie van de inhoud van de filmrollen? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, kunt erop toezien dat dit gebeurt?

Antwoord 5

Nee. Er is geen transcriptie van de inhoud van de filmrollen. Archiefbescheiden, 
zoals de filmrollen, worden na overbrenging beheerd in de staat zoals zij zijn 
overgebracht. Het maken van transcripties maakt daar geen deel van uit. 

1)Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 2205 
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