versie ter inzage

Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde
driehoeksoverleg tussen het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) , de
minister van Verkeer& Waterstaat en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden
van genoemde zorgdragers op het beleidsterrein Meteorologie over de periode vanaf 1945.
Den Haag,september 2007
drs. A.G. Dellebeke

Beleidsterrein
In het concept -BSD Meteorologie versie juli 2007 voor de zorgdragers KNMI en minister van
Verkeer&Waterstaat is een beschrijving van het beleidsterrein en een overzicht van zorgdagers
en actoren opgenomen 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 Meteorologie vond schriftelijk plaats in de
periode februari 2007- augustus 2007.
Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:
als beleidsdeskundigen:
dr.ir. F.J.J. F. Brouwer, directeur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI);
M.L. Brock, Directoraat Generaal Centrale diensten, directie algemeen beleidsadvies min
Verkeer & Waterstaat.
als deskundigen archiefbeheer:
H.Quartel, DIV medewerker Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
W. Jansen, coördinator Archief & Bibliotheek, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
(KNMI);
drs. P. Fijnheer, adviseur DIM, specialistisch medewerker ministerie Verkeer & Waterstaat.
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:
mw. drs. A.G. Dellebeke, medewerker Selectie&Acquisitie bij het Nationaal Archief.
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als adviseur van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:
prof. dr. F. van Lunteren, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen, wiskunde en
informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en commissielid van de bètacanoncommissie.

Inhoudelijk verslag
Algemeen
De materiedeskundige heeft de concept-selectielijst op handelingniveau bekeken (V’s en B’s) en
geeft aan dat de voorgestelde waarderingen volledig consistent zijn met de selectiecriteria.
Hij wil evenwel de aandacht vestigen op de aan belang winnende relatie tussen publiek en
wetenschap. Mogelijk kan hier binnen de selectielijst aandacht aan besteed worden. Hij maakt
specifiek melding van 2 handelingen die hieronder besproken zullen worden.
Handelingen
101. Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen over het beleid
ten aanzien van het takenpakket van het KNMI.
De materiedeskundige merkt op dat een B waardering niet gerechtvaardigd is wanneer de
selectiecriteria worden toegepast maar het zonder meer na 1 jaar vernietigen van deze neerslag
vindt hij ook niet terecht. Dergelijke vragen/antwoorden kunnen inzicht geven in de relatie
tussen wetenschap en publiek; dit is een terrein dat aan belang wint. Hij zou daarom graag een
langere V-termijn willen zien. Allen gaan akkoord met V 7 jaar.
116. Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van het takenpakket van het
KNMI
De materiedeskundige geeft aan dat een B waardering niet gerechtvaardigd is wanneer de
selectiecriteria worden toegepast maar het zonder meer na 5 jaar vernietigen van deze neerslag
vindt hij ook niet geheel recht doen. Deze neerslag kan naar zijn mening interessant zijn voor
onderzoekers naar KNMI. De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief vraagt de
zorgdragers het archiefmateriaal dat onder deze handeling valt nader te bekijken vóór een
beslissing te nemen. Daarmee gaan zij akkoord.
De analyse wijst uit dat het hier gaat om een zeer beperkt aantal (dunne) dossiers waarin een
kleine hoeveelheid correspondentie zit met een universiteit betreffende een aanvraag voor
huisvesting van buitenlandse onderzoekers en aankondigingen van de komst van deze
onderzoekers. Het eindresultaat van het onderzoek zelf wordt verwerkt in een publicatie die zich
in de bibliotheek bevindt. Zij voegen eraan toe dat deze werkwijze nog maar weinig voorkomt en
ook meer past binnen het kader van een onderzoeksprogramma, en dus valt onder handeling
115. De neerslag onder handeling 115 is reeds voor bewaring aangemerkt. De
vertegenwoordigers van de zorgdragers stellen voor de termijn van handeling 116 te verlengen
tot V 10 jaar. De materiedeskundige is ook tevreden met deze langere termijn. Allen gaan
akkoord met V 10 jaar.
133. Het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van het aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding betreffende een werknemer van het KNMI.
134.Het uitreiken van Onderscheidingen aan Kapiteins, Officieren die werkzaam zijn bij de
Koopvaardij voor het doen van vrijwillig waarnemingen t.b.v. het KNMI waarneemnetwerk.
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief meent dat deze handelingen op basis van de
vermelde grondslag voor de actor KNMI door de minister van V&W in het BSD Adelsbeleid
behoren te worden vastgesteld. De vertegenwoordigers van de zorgdragers zijn dezelfde mening
toegedaan. De handelingen zullen in onderhavig BSD komen te vervallen en zullen worden
opgenomen in het BSD Adelsbeleid.
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De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief vult aan dat vanaf de verzelfstandiging in 1995
KNMI zélf invulling geeft aan deze handelingen. Onderhavige selectielijst zal daarom aangevuld
worden met handeling 133 en handeling 134 uit het BSD Adelsbeleid voor de actor KNMI.
Hiermee heeft KNMI alle handelingen in één document bijeen. Dit zal worden doorgevoerd.

Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun
goedkeuring aan dit verslag gegeven.
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