Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde
driehoeksoverleg tussen de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Justitie,
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995,
Coördinatie algemeen regeringsbeleid over de periode vanaf 1945.
Den Haag, november 2008
drs. A.G. Dellebeke
Beleidsterrein
In het concept -BSD Coördinatie algemeen regeringsbeleid over de periode vanaf 1945
voor bovengenoemde zorgdragers is een beschrijving van het beleidsterrein opgenomen en een
overzicht van de actoren waarvan de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn
gekomen.
Selectiedoelstelling en –criteria en belangen
Tijdens het opstellen van het BSD en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening
gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de
archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde
besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als
uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde
selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving
en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het
mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de
rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historischmaatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit
overheidsarchieven.
Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst Coördinatie Algemeen Regeringsbeleid vond
schriftelijk plaats in de periode oktober 2008-november 2008.
De betrokken zorgdragers werden vertegenwoordigd door drs. H. Berende van het Project
Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA). Hij heeft bij de totstandkoming van het BSD met
verschillende beleids- en archiefdeskundigen overleg gevoerd.
Als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris trad op mw. drs. A.G. Dellebeke,
medewerker Selectie&Acquisitie bij het Nationaal Archief.

Inhoudelijk verslag
Handeling 1. Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van het algemeen
regeringsbeleid.
Het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van het ministerie van Algemene Zaken hebben
overleg gevoerd over de status van de aantekeningen van de secretaris van de ministerraad.
Beide partijen beschouwen de kladblokken met aantekeningen va de secretaris als
archiefmateriaal dat voor bewaring in aanmerking komt. Bij de opmerking zal worden
opgenomen:
2. Kladblokken met aantekeningen van de secretaris
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De secretaris van de Ministerraad maakt tijdens de vergaderingen van de ministerraad
handgeschreven notulen in kladblokken.
De Ministerraad van 3 januari 1950 besloot om in sommige gevallen beraadslaging niet in notulen te
verwerken maar te volstaan met de aantekeningen van de secretaris.
Vanwege het historisch belang krijgen al deze kladblokken daarom de waardering B.
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen.
Deze hebben hun goedkeuring aan dit verslag gegeven.
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