
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., juncto 2, van het Archiefbesluit 1995 

gevoerde driehoeksoverleg tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 

en Visserij (LNV) en de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, 

zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van 

archiefbescheiden van het onder het ministerie van LNV ressorterende 

beleidsterrein Agrarisch Onderwijs. 

 

 

1. INLEIDING 
 
De voorliggende selectielijst, hierna Basisselectiedocument (BSD) genoemd, zal 
gehanteerd worden bij de selectie van de neerslag van het handelen van die actoren 
op het terrein van Agrarisch Onderwijs die onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) vielen gedurende de periode 
1945-1992. 
 
Het Basisselectiedocument is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van 
het Archiefbesluit en is gebaseerd op het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO), in 
dit  geval het Rapport Institutioneel Onderzoek Agrarisch Onderwijs. Het BSD is een 
selectie-instrument zoals afgesproken bij convenant tussen de secretaris-generaal van 
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Algemeen Rijksarchiva-
ris van 9 december 1992 (FD, nr. 922519).  
 
Het BSD Agrarisch Onderwijs komt in de plaats van bepaalde onderdelen van de 
vigererende vernietigingslijst(en) voor het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs, te weten: 
 
1.  
Van de “Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken 
in de archieven van de onder het ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende 
inspecties van het  Landbouwonderwijs en de Rijks Hogerer en Middelbare Land- en 
Tuinbouwscholen behorende bij de beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk en de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 

1977, nrs. MMA/Ar 166.371 resp. no.  PAZ 280”  vervalt voor de inspecties van het  

Landbouwonderwijs de categorie onderwijs (.02). 
 
2.  
Van de  “Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en van de onder dat ministerie ressorterende commissies en 
ambtenaren. Vastgesteld bij beschikking van de minister van Landbouw en Visserij en 
de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk  werk respectievelijk van 29 
december 1966, no. PAZ 400, Afdeling Post- en Archiefzaken en van 3 februari 1967, 
no. 133349, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming. Gewijzigd bij beschikking 
van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur d.d. 28 juni 1993 no. A93.527.WH/NF”  vervalt de 
categorie Onderwijs (1.851) nummer 108 en 109.  



 
  

2.  BELEIDSTERREIN 
 
Primair verantwoordelijk voor het Nederlandse onderwijsbestel is de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Dit bestel is bindend voor het 
gehele onderwijs, dus ook voor het beroepsonderwijs.  De vakinhoudelijke invulling 
is een verantwoordelijkheid van de vakdepartementen; voor het agrarisch onderwijs 
is dat de minister van LNV. 
Het onderhavige BSD heeft alleen betrekking op het beleid waarmee de minister 
van LNV aan deze vakinhoudelijke invulling vormgeeft.  
De doelstelling van de minister van LNV op het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs 
is het ontwikkelen, verspreiden en de toepassen van kennis over landbouw (sinds 
kort over de relatie van landbouw tot de natuurlijke omgeving).  
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van beleid op het gebied 
van agrarisch onderwijs, het vastleggen van dit beleid in wet- en regelgeving en 
beleidsnota's, het organiseren van het agrarisch onderwijs en het bekostigen van 
het agrarisch onderwijs.  
 

3. ACTOREN 
 
Hieronder volgt een lijst van actoren  waarvan de handelingen  in het basisselectie-
document  zijn opgenomen. 
 

De minister van LNV;  

De Directeur-Generaal van de Landbouw 

De Inspectie van het Landbouwonderwijs 

De commissies van toezicht 

De rijksconsulenten voor de landbouw 

De formeel ingestelde vaste en adhoc overleg- en advies-  

organen voor het agrarisch onderwijs 

 

4. PROCEDURE DRIEHOEKSOVERLEG 
 
Met betrekking tot de vaststelling van de waardering met GO of NO is overleg gevoerd 
met beleids- en archiefmedewerkers op het terrein van Agrarisch Onderwijs  van het 
ministerie van LNV namelijk directie Wetenschap en Kennisoverdracht (tot 1995 de 
Directie Landbouwonderwijs) 
Deze partners gelden als de in artikel 3, eerste lid van het Archiefbesluit 1995 
bedoelde personen. Tesamen vormen deze de leden van het driehoeksoverleg. Het 
driehoeksoverleg is gestart in september 1995. Het verslag van het overleg is 
opgesteld door dhr. G. Stiemsma, adviseur Bedrijfsinformatie en interim-projectleider 
PIVOT/LNV. 
 



 
De volgende ambtenaren hebben deelgenomen aan het driehoeksoverleg:  
 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 
- de heer ir  J. Geerligs 
 beleidsmedewerker Directie Wetenschap en Kennisoverdracht 
- de heer  mr  J. Guerand 
 beleidsmedewerker Directie Wetenschap en Kennisoverdracht 
- mevrouw F. Fazalalikhan, medewerkster Documentaire Informatievoorziening 
 Directie Wetenschap en Kennisoverdracht 
- de heer G. Stiemsma 
 adviseur Bedrijfsinformatie, interim-projectleider PIVOT/LNV 
 
Algemeen Rijksarchief 
-  mevrouw drs. A. S. Fris 
 onderzoekster PIVOT/afdeling Bronverwerving en Toezicht 
 

5.  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 met betrekking tot het historisch belang gold de 
selectiedoelstelling zoals verwoord door de Rijksarchiefdienst/PIVOT die luidt: “het 
mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen ten aanzien van de 
omgeving op hoofdlijnen”.  Met deze selectiedoelstelling worden bronnen voor de 
kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig gesteld voor blijvende 
bewaring. De doelstelling is door de deelnemers van het driehoeksoverleg toegepast 
op het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs. 
Er is overleg gepleegd met de directie ten aanzien van het belang van de recht- en 
bewijszoekende burger. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van 
vernietigingstermijnen bij beroeps- en benoemingsprocedures. 
 

6. CONCLUSIE 
 
De voorliggende selectielijst is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van LNV 
en de Rijksarchiefdienst tot stand gekomen. 
Ten aanzien van de beschrijving van het beleidsterrein, de formulering van de 
handelingen, de keuze van de selectiecriteria en de uiteindelijke selectiebeslissingen 
kan worden geconcludeerd dat deze aansluiten bij de doelstellingen van de 
Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectie van archiefmateriaal en bij de 
inzichten van de beleidsmedewerkers binnen het ministerie van LNV inzake het 
belang van de neerslag van het overheidshandelen 
 
 
G. Stiemsma, januari 1997 


