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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 
tussen het Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) en het Nationaal Archief met betrek-
king tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van 
archiefbescheiden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Financiën en de minister van Justitie op het 
beleidsterrein Flora & Fauna, over de periode 1945-.  
 
 
Den Haag, november 2006 
Drs. B.W.J. van Kester 
 
 
Inleiding 
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het 
Archiefbesluit 1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument (BSD). Een 
BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD wordt op grond van een 
aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven, die neerkomt op een 
selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van de handeling vormen (B = te 
bewaren; V = te vernietigen).  
Het BSD fungeert als nieuw selectie-instrument voor de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Financiën en de 
minister van Justitie op het beleidsterrein Flora & Fauna voor de periode vanaf 1945.  
 
Er zijn geen bestaande selectielijsten die dienen te worden ingetrokken. 
 
 
Reikwijdte van dit BSD 
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
- de minister van onderwijs Kunsten en Wetenschappen als de  minister (mede) belast met flora en 
fauna (1945-1965) 
- de Commissie van Bijstand 
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  
- de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk als de minister (mede) belast met flora 
en fauna (1965-1983) 
- de Natuurbeschermingsraad 
- Adviescommissie wet bedreigde uitheemse diersoorten 
 
De minister van Financiën  
- de minister van Financiën 
 
De minister van Justitie 
- de minister van Justitie 
- het Openbaar Ministerie 
 
Totstandkoming BSD 
Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat door drs. M.L. Baten werd verricht. Dit 
institutioneel onderzoek resulteerde in het PIVOT-rapport nr. 32, Flora en fauna. Rapport van een 
onderzoek  naar het beleidsterrein flora en fauna met actoren en handelingen in de periode 1945-1993 
(Den Haag 1996). 
 
Op 9 november 1999 (Stct.99/216) werd het BSD flora en fauna reeds voor de handelingen van het 
ministerie van LNV vastgesteld. 
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Het concept-BSD dat de basis vormt voor de thans vast te stellen selectielijsten kwam tot stand in 
1999, is door PWAA aangepast in 2006 en sindsdien, n.a.v. het besprokene tijdens het 
driehoeksoverleg, aangepast en aangevuld.  
 
De inhoud van het concept-BSD alsmede de voorgestelde waarderingen zijn beoordeeld door:  
 
• Dhr. J.R. van der Veen, senior-adviseur van de Programmaeenheid KICK van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beleidsdeskundige ministerie van VWS) 
• Dhr. drs. L.B. Humbert, adviseur van de Programmaeenheid KICK van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (archiefdeskundige ministerie van VWS) 
• Dhr. mr. J. van Spengen, beleidsdeskundige van de directie der Domeinen (beleidsdeskundige 

ministerie van Financiën) 
• M.J.M. Voermans, medewerker institutioneel onderzoek en archiefbewerking 

(archiefdeskundige ministerie van Financiën) 
• Mr. L.J. Vogelaar, juridisch adviseur bij de Directie wetgeving (beleidsdeskundige ministerie van 

Justitie) 
• Drs. G. Beks, adviseur Documentaire Informatievoorziening bij de directie Informatisering 

(archiefdeskundige ministerie van Justitie) 
•  E.J. Steigenga, coördinator Justitiebreed archiefbeleid bij de directie Informatisering. 

(archiefdeskundige ministerie van Justitie) 
• Dhr. C. Katerberg, directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (beleidsdeskundige ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
• Dhr. H. ’t Hoen, afdeling Informatiediensten, Directie Informatisering (archiefdeskundige 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

  

Driehoeksoverleg 
Bij het driehoeksoverleg zijn de betrokken zorgdragers vertegenwoordigd door het Project 
Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA). Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond 
mondeling plaats op 17 juli en 23 augustus 2006 bij PWAA te Rotterdam. N.a.v. aanpassingen in het 
concept-BSD zijn de betrokken zorgdragers geraadpleegd door PWAA. 
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
 
 namens PWAA, als vertegenwoordiger van de zorgdragers 
- Drs. B. Duizer, BSD-medewerker, PWAA  
 
als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris:  
- Drs. B.W.J. van Kester, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
 
 
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:  
 
Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995 
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 
historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren 
uit overheidsarchieven. 
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Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes 
selectiecriteria toegepast:  
 

 

 
 
Selectiecriteria 
 

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) 
 
Algemeen selectiecriterium 

 
Toelichting 

 
1. Handelingen die betrekking 

hebben op voorbereiding en 
bepaling van beleid op hoofdlijnen

 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het 
analyseren van informatie, het formuleren van adviezen 
met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van 
beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen 
van beslissingen over de inhoud van beleid en 
terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en 
specificeren van de doeleinden en de instrumenten. 

 
2. Handelingen die betrekking 

hebben op evaluatie van beleid op 
hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen 
van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. 
Hieruit worden niet per se consequenties getrokken 
zoals bij terugkoppeling van beleid. 

 
3. Handelingen die betrekking 

hebben op verantwoording van 
beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren 

 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over 
beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter 
publicatie. 

 
4.  Handelingen die betrekking 

hebben op (her)inrichting van 
organisaties belast met beleid op 
hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of 
opheffen van organen, organisaties of onderdelen 
daarvan. 

 
5. Handelingen die bepalend zijn 

voor de wijze waarop 
beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 

 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen 
van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 
6. Handelingen die betrekking 

hebben op beleidsuitvoering op 
hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct 
voortvloeien uit voor het 
Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden 
en incidenten 

 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële 
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er 
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of 
toepassing van noodwetgeving. 

 
 

Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger 
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn vastgesteld met het 
oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en voor de recht- en 
bewijszoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de maximale termijnen zijn geschied door 
de deskundigen van de betrokken zorgdragers.  
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Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek 
In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris primair de 
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige deelnemers hun 
gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later historisch 
onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht.  
 
Bij het driehoeksoverleg  is in het kader  van bovenstaande belangen kennisgenomen van de inbreng 
van de materiedeskundige en het advies van de Raad voor Cultuur bij de selectielijst Flora en fauna 
zoals deze is vastgesteld voor de minister van LNV in 1999 (Stcrt. 99/216). De inbreng van de 
deskundige en het advies van de Raad voor Cultuur hebben niet tot veranderingen geleid in dit 
concept-BSD. 
 
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen 
gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of 
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 
 
 
Inhoudelijk verslag 
 
Algemene opmerkingen 
Het Nationaal Archief vraagt zich af de handelingen van het Openbaar ministerie  niet worden 
meegenomen in het BSD van het OM (rechterlijke macht). PWAA geeft aan dat OM zelf heeft aangeven 
met de lijst ‘Flora en fauna’ mee te willen doen.  
 
Het Nationaal Archief stelt dat een groot aantal handelingen die betrekking heeft op ‘lagere’ 
regelgeving of uitvoering is gewaardeerd met B1, hoewel B5 meer op zijn plaats is. Hij stelt voor de 
waardering van handelingen 27, 29 tot en met 49, 75, 76, 79, 80, 81 en 85 te wijzigen in B5. De 
vertegenwoordiger van PWAA stemt hier mee in. 
 
Naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur over de selectielijst ‘Bekostiging en 
verzekering van de gezondheidszorg  wordt besloten alle neerslag die betrekking op de 
rechtspositionele positie van personeel niet te selecteren aan de hand van het BSD Flora & Fauna, 
maar aan de hand van selectielijsten aangaande personeel. Dit heeft gevolgen voor de handelingen 19, 
51, 52, 53, 54, 56, 59, 63, 67, 68, 71 en 131. De waardering van deze handelingen wordt vastgesteld op V 
10 jaar. Tevens wordt vermeld: “Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik 
gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).” 
Afgesproken wordt dat zolang de selectielijst P-Direct nog niet is vastgesteld, op basis van de oude 
selectielijsten op het beleidsterrein Overheidspersoneel mag worden geselecteerd. 
 
Handeling 6 
Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende ‘flora en fauna’ en het 
voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen. 
Aangezien het bij deze handeling niet om hoofdlijnen gaat besluit het driehoeksverslag de waardering  
B3 te wijzigen in V 10 jaar. 
 
Handeling 9 
Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein flora en fauna. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering “V, 5 jaar na afhandeling. B3: 1 exemplaar van het 
gedrukte voorlichtingsmateriaal. De voorbereidende stukken worden vernietigd” te wijzigen in: “V 5 
jaar na afhandeling, B5: 1 exemplaar van het voorlichtingsmateriaal”, aangezien het hier niet om 
verantwoording gaat maar om uitvoering, en voorlichtingsmateriaal ook in andere dan gedrukte vorm 
aanwezig kan zijn. PWAA gaat akkoord. 
 
Handeling 10 tot en met 13 
Deze handelingen, die betrekking hebben op onderzoek, worden op verzoek van het Nationaal Archief 
vervangen door de onderzoekshandelingen uit de standaardlijst met algemene handelingen, conform 
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de formulering van deze handelingen in veel andere BSD’s. De handelingen zullen als volgt worden 
opgenomen: 
 
• Handeling 10 
Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek en het 
vaststellen van onderzoeksrapporten over het beleidsterrein flora en fauna. 
Periode  1945 - 
Product  Offerte, brieven en rapport 
Waardering B (1,2) 
 
• Handeling 11 
Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek naar het beleidsterrein flora en fauna. 
Periode  1945 - 
Product  Notities, notulen en brieven 
Waardering V 10 
 
• Handeling 12 
Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek naar het 
beleidsterrein flora en fauna. 
Periode  1945 - 
Product  Notities, brieven, etc. 
Waardering V 10 
 
• Handeling 13 
Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar beleidsterrein flora en fauna. 
Periode  1945 - 
Product  Rekeningen en declaraties 
Waardering V 7 
 
Handeling 14 
Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het beleidsterrein 
flora en fauna. 
Het Nationaal Archief vraagt of de formulering van de handeling gewijzigd kan worden in Het beslissen 
over het verstrekken van subsidies…, zodat ook de afwijzing van subsidies gedekt wordt door deze 
handeling. De vertegenwoordiger van PWAA gaat akkoord. 
  
Handelingen 16 
Het (mede-)voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van 
bestuur op het beleidsterrein flora en fauna, gebaseerd op wetgeving die het beleidsterrein overstijgt. 
Handeling 17 
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ‘zelfstandige’ ministeriële regelingen op het beleidsterrein flora 
en fauna. 
Deze handelingen worden op verzoek van het Nationaal Archief geschrapt, aangezien de neerslag van 
deze handelingen al bewaard kan worden onder handeling 2 (Het voorbereiden van de 
totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het beleidsterrein flora en fauna, 
alsmede het evalueren daarvan). De vertegenwoordiger van PWAA stemt hier mee in. 
 
Handeling 20 
Het faciliteren op het gebied van bedrijfsvoering en logistiek ten aanzien van adviescommissies. 
Omdat deze handeling al aan de orde komt in het BSD Organisatie Rijksoverheid wordt deze handeling 
op initiatief van het Nationaal Archief verwijderd uit het BSD flora en fauna. 
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Handeling 21 
Het verzoeken om en reageren op een advies van een adviescommissie inzake het beleidsterrein flora en 
fauna. 
Het Nationaal Archief merkt op dat op basis van de huidige waardering (“B5 adviezen, V5 
voorbereiding”)  niets méér bewaard kan worden dan al mogelijk is onder handeling 1 
(beleidsvoorbereiding). Het Nationaal Archief vraagt zich daarom af of het zinvol is deze handeling met 
deze waardering te handhaven. PWAA pleit voor het bewaren van alle neerslag onder deze handeling. 
Op deze manier wordt ook de voorbereiding van de adviezen bewaard en dit is volgens de zorgdragers 
van wezenlijk belang bij het reconstrueren van het overheidsbeleid. Aangezien het voornamelijk om 
beleidsadvies gaat wordt de waardering vastgesteld op B1 voor alle neerslag. Het Nationaal Archief 
gaat akkoord. 
 
Handeling 22 en 23 
Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake de voorbereiding en evaluatie van beleid dat het 
beleidsterrein flora en fauna raakt… 
Beleid “dat het beleidsterrein flora en fauna raakt” zou ook kunnen gaan over beleid dat zich 
voornamelijk op een ander beleidsterrein afspeelt. In dat geval is een ander BSD van toepassing.  Om 
uit te sluiten dat dergelijke neerslag aan de hand van dit BSD gewaardeerd kan worden, wordt de 
formulering van de handeling gewijzigd in: “Het deelnemen aan commissies en werkgroepen inzake 
de voorbereiding en evaluatie van beleid op het beleidsterrein flora en fauna….” De vertegenwoordiger 
van PWAA stemt in. 
 
Handeling 24 
Het wijzigen en intrekken van de Vogelwet. 
De neerslag van deze handeling is volgens het Nationaal Archief te plaatsen onder handeling 2 (Het 
voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het 
beleidsterrein flora en fauna, alsmede het evalueren daarvan, waardering B1). Besloten wordt daarom 
deze handeling te schrappen. 
 
Handeling 28 
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Natuurbeschermingswet 
De neerslag van deze handeling is volgens te vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris te 
plaatsen onder handeling 2 (Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- 
en regelgeving op het beleidsterrein flora en fauna, alsmede het evalueren daarvan, waardering B1). 
Besloten wordt daarom deze handeling te schrappen. 
 
Handeling 57 
Het (kunnen) instellen van een Commissie van Bijstand welke tot taak heeft de minister van Landbouw 
desgevraagd of uit eigener beweging te adviseren omtrent maatregelen, met betrekking tot de vogelwet 
genomen of te nemen, en hem des gevraagd bij de uitvoering bij te staan. 
Het Nationaal Archief merkt op dat de toevoeging ‘(kunnen)’ bij handeling 57 overbodig is, omdat ‘het 
kunnen instellen’ geen neerslag oplevert. Hetzelfde geldt voor de handelingen 65, 68, 74, 75,76, 88 tm 
99, 106, 108 en 110. PWAA gaat ermee akkoord de toevoeging ‘(kunnen)’ te verwijderen bij deze 
handelingen. 
 
Handeling 58  
Het stellen van nadere regelen ten aanzien van de bevoegdheid, samenstelling, benoeming en werkwijze 
van de commissie. 
Het Nationaal Archief stelt voor om deze handeling te waarderen met een V, omdat dergelijk nadere 
regelen vooral van belang zijn voor de commissie zelf, en minder voor de beleidsuitvoering in het 
algemeen.  PWAA stelt dat deze neerslag van belang is om te achter halen waarom er nadere regels 
zijn gesteld en pleit voor handhaving van de waardering B4. De vertegenwoordiger van de Algemeen 
Rijksarchivaris geeft aan dat onder handeling 57 (het instellen van de commissie) informatie met 
betrekking tot de instelling en werkwijze van de commissie in grote lijnen bewaard blijft. Hij is van 
mening dat dit voldoende is. PWAA gaat vervolgens akkoord met een waardering van V5 jaar na 
opheffen commissie. 
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Handeling 61 
Het op verzoek laten vergaderen van de Commissie van Bijstand. 
Het Nationaal Archief vraagt zich af welke neerslag dit oplevert, aangezien de notulen, enz. al bij de 
commissie van Bijstand te vinden zijn. PWAA erkent dat er nauwelijks tot geen neerslag van deze 
handeling is. Het gaat vooral om uitnodigingen en convocaties. Besloten wordt de waardering te 
handhaven op V, 5 jaar. 
 
Handeling 65 
Het (kunnen) geven van nadere voorschriften omtrent de benoeming, samenstelling, werkwijze en 
bevoegdheid van de Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten. 
Het Nationaal Archief stelt voor om deze handeling te waarderen met een V, omdat dergelijk nadere 
regelen vooral van belang zijn voor de commissie zelf, en minder voor de beleidsuitvoering in het 
algemeen. PWAA stemt ermee in de waardering B5 te wijzigen in V 5 jaar na opheffen commissie.  
 
Handeling 66 
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van met redenen omklede beschikkingen ingevolge de Wet 
bedreigde uitheemse diersoorten. 
Het Nationaal Archief vraagt PWAA of het hier om bijzondere beschikkingen gaat, aangezien 
gesproken wordt over ‘met redenen omklede beschikkingen’ en de handeling in het concept BSD is 
gewaardeerd met B1. Navraag op het ministerie leert dat deze ‘met redenen omklede beschikkingen’ 
niet anders zijn dan gewone beschikkingen. Alle beschikkingen worden met redenen omkleed. 
Waarom deze handeling met B1 is gewaardeerd is niet te achterhalen. Aangezien de handeling tegen 
de achtergrond van de selectiedoelstelling niet van belang is wordt besloten de waardering te wijzigen 
van B1 in V 10 jaar. 
 
Handeling 86 
Het verstrekken van een merkteken met vermelding van naam en nummer van de verleende 
Vogelvergunning. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waarding B5 te vervangen door een V, aangezien de neerslag van 
deze handeling niet van belang is tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling. PWAA kan zich 
hier in vinden. De waardering wordt vastgesteld op V 10 jaar. 
 
Handeling 87 
Het adviseren van de Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse 
dierensoorten inzake voorschriften verbonden aan ontheffingen van het verbod bedreigde diersoorten 
onder zich te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren. 
Het Nationaal Archief vraagt zich af of het klopt dat de minister de Adviescommissie adviseert. PWAA 
bevestigt dat dit klopt. 
 
Handeling 88 
Het (kunnen) verlenen en intrekken met eventuele voorschriften van ontheffingen van het verbod bedreigde 
diersoorten onder zich te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren. 
Het Nationaal Archief vraagt in hoeverre de neerslag van deze handeling informatie toevoegt die niet 
is op te maken uit wet- en regelgeving. PWAA stelt dat deze vrijstellingen en ontheffingen alleen in 
bijzondere gevallen worden verleend, en dat de overwegingen die bij het verlenen ervan meespeelden 
het bewaren waard zijn. Deze overwegingen zijn niet op te maken uit wet- en regelgeving. De 
waardering blijft dan ook gehandhaafd op B5. 
 
Handeling 89 
Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor het vangen of doden van een beschermde 
diersoort. 
De materiedeskundige die betrokken was bij het driehoeksoverleg flora en fauna voor de minister van 
Landbouw, Natuur en Visserij heeft aangegeven belang te hechten aan het bewaren van informatie die 
het mogelijk maakt te achterhalen welke beschermde diersoorten gevangen of gedood mochten 
worden. Deze is informatie is op te maken uit wet en regelgeving, zo blijkt uit de reactie aan 
deskundige destijds. Het Nationaal Archief vraagt  zich in dit verband af in hoeverre de neerslag van 

7 



Verslag driehoeksoverleg flora en fauna / versie terinzagelegging / BvK / november 2006 

handeling 89 nog  informatie toevoegt die niet is op te maken uit wet- en regelgeving. PWAA stelt dat 
vrijstellingen en ontheffingen alleen in bijzondere gevallen worden verleend, en dat de overwegingen 
die bij het verlenen ervan meespeelden het bewaren waard zijn. Deze overwegingen zijn niet op te 
maken uit wet- en regelgeving. De waardering van deze handeling blijft dan ook gehandhaafd op B5. 
 
Handeling 90 
Het adviseren van de Commissaris van de Koningin inzake het (kunnen) verlenen en intrekken van 
vergunningen. 
Het Nationaal Archief vraagt of het hier om beleidsadviezen of uitvoeringsadviezen gaat. PWAA meldt 
na navraag dat het om uitvoeringsadviezen gaat. Besloten wordt de waardering  van deze handeling te 
wijzigen van B1 in V 10 jaar. 
 
Handeling 99 
Het voorwaardelijk toestemming (kunnen) verlenen van het aan een vogelvergunninghouder te koop 
aanbieden, verkopen en afleveren van dode beschermde vogels en het ter verzending aan hen vervoeren en 
ten vervoer aanbieden van die vogels. 
Het Nationaal Archief vraagt PWAA waarom de waardering B1 en het product van deze handeling een 
Algemene Maatregel van Bestuur is. Navraag leert dat het hier om ‘gewone’ beschikkingen gaat die 
een B1 criterium niet rechtvaardigen. Besloten wordt de waardering te wijzigen in V 10 jaar. 
 
Handeling 111  
Het opstellen van het Reglement waarin de werkwijze en verantwoording van de uitgaven van de 
Commissie van Bijstand geregeld zijn. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering van de handeling te wijzigen van B5 in V. Onder 
handeling 57 (het instellen van de commissie van Bijstand) blijft de werkwijze van de commissie al in 
grote lijnen bewaard. Dat is voldoende. PWAA stemt in met een waardering van V 10 jaar. 
 
Handeling 113 
Het desgevraagd of uit eigener beweging de minister (mede) belast met flora en fauna adviseren inzake 
maatregelen, met betrekking tot de uitvoering van de vogelwet genomen of te nemen, en hem desgevraagd 
bij de uitvoering bij te staan. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering van deze handeling te wijzigen van B3 in B5, omdat het 
niet om verantwoording gaat maar om beleidsuitvoering. PWAA stemt hiermee in. 
 
Handeling 114 
Het adviseren van de minister (mede) belast met flora en fauna inzake het bepalen van het tijdvak of het 
gedeelte van het Rijk waarin een vogelsoort niet tot een beschermde soort behoort. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering van deze handeling te wijzigen van B3 in B5, omdat het 
niet om verantwoording gaat maar om beleidsuitvoering. PWAA stemt hiermee in. 
 
Handeling 115 
Het instellen van sub-commissies met mogelijkheid van bijwonen met adviserende stem. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering van deze handelingen te wijzigen van B5 in V, 
aangezien de uitvoering  van beleid voldoende duidelijk wordt uit o.a. (de voorbereiding op) de wet en 
de jaarverslagen van de Adviescommissie Wet bedreigde Uitheemse Diersoorten. De 
vertegenwoordiger vindt echter dat een reconstructie van de uitvoering van beleid op hoofdlijnen pas 
goed mogelijk is als de achtergronden van de instelling van deze subcommissie bewaard blijven. Deze 
informatie is volgens hem elders niet voldoende terug te vinden en hij pleit daarom voor handhaving 
van de waardering B. Het Nationaal Archief stemt hier mee in. Het bewaarcriterium B5 wordt 
gewijzigd in B4 aangezien het om de inrichting van organisaties gaat. 
 
Handeling 116 
Het opstellen van nadere regelen omtrent werkzaamheden van de vaste- en de subcommissies. 
Het Nationaal Archief stelt voor om deze handeling te waarderen met een V, omdat dergelijk nadere 
regelen vooral van belang zijn voor de commissie zelf, en minder voor de beleidsuitvoering in het 
algemeen. PWAA stemt ermee in de waardering B5 te wijzigen in V 5 jaar na opheffen commissie.  
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Handeling 117 
Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering te wijzingen van B2 in B3 aangezien dit criterium meer 
van toepassing is. PWAA gaat akkoord. 
 
Handeling 118 
Het geven van adviezen aan de commissies alvorens voordrachten gedaan worden voor de vaststelling, de 
wijziging of de intrekking van een algemene maatregel van bestuur omtrent bedreigde uitheemse 
diersoorten. 
Het Nationaal Archief vraagt of gespecificeerd kan worden om welke commissies het hier gaat. PWAA 
stelt er prijs op de formulering niet te wijzigen om te voorkomen dat materiaal met betrekking tot niet 
genoemde commissies niet bewerkt kan worden. De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief 
gaat hiermee akkoord, maar de waardering wordt op zijn verzoek gewijzigd van B3 in B5, omdat het 
hier gaat om uitvoering van beleid. 
 
Handeling 119 
Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister van CRM over maatregelen met 
betrekking tot de uitvoering van de wet bedreigde uitheemse diersoorten en hem desgevraagd bij die 
uitvoering bijstaat. 
Handeling 120 
Het desgevraagd of uit eigener beweging adviseren van de minister inzake zaken, welke op 
natuurbescherming betrekking hebben. 
Handeling 121 
Het desgevraagd of uit eigener beweging adviseren van de minister omtrent maatregelen met betrekking 
tot de uitvoering van de vogelwet genomen of te nemen, en hem desgevraagd bij de uitvoering bij te staan. 
Handeling 122 
Het adviseren van de minister inzake het verbieden van het onder zich hebben, te koop vragen, kopen, te 
koop aanbieden, ten verkoop voorhanden of voorradig hebben, verkopen of uitzetten van dieren, eieren, 
poppen of larven van die dieren, behorende tot een niet in Nederland van nature in het wild voorkomende 
soort, hetzij voor geheel Nederland hetzij voor een deel daarvan geheel of gedeeltelijk. 
Het Nationaal Archief verzoekt de waardering van deze handelingen te wijzigen van B3 in B5, omdat 
het gaat om uitvoering van beleid. De PWAA vertegenwoordiger gaat akkoord. 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun goedkeuring 
aan dit verslag gegeven. 
 

9 


	Inleiding 
	 
	Totstandkoming BSD 
	  
	Driehoeksoverleg 
	Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995 
	Algemeen selectiecriterium


	Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger 
	Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek 
	Inhoudelijk verslag 



