Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde
driehoeksoverleg tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
en het Nationaal Archief met betrekking tot de actualisatie van de selectielijst, zoals
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de neerslag van de
handelingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het
beleidsterrein Monumentenzorg, voor de periode vanaf 1945
Den Haag, september 2011
Dr. F.J.G. Limburg
Beleidsterrein
In de concept-selectielijst voor de zorgdrager Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is een beschrijving van de taken van de zorgdrager 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 de selectielijst 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 vond mondeling en schriftelijk plaats in de
periode van mei tot en met augustus 2011.
Aan dit overleg werd (direct dan wel indirect) door de volgende personen deelgenomen:
als deskundigen namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
C. Schulte, hoofd Archief, Bibliotheek en Collecties, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
J. de Wilde, coördinator DIV, afdeling Archief, Bibliotheek en Collecties, Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: dr. F.J.G. Limburg, medewerker
Selectie & Bestel bij het Nationaal Archief.

Inhoudelijk verslag
De voorliggende selectielijst is een actualisatie van de selectielijst voor de handelingen van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het beleidsterrein Monumentenzorg.
In verband met deze actualisatie wordt de in 2003 vastgestelde selectielijst Monumentenzorg
voor OCW ingetrokken en vervangen door de voorliggende selectielijst.
De actualisatie vindt plaats naar aanleiding van een nieuwe subsidieregeling (Besluit
Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten), die een aparte waardering van de documentaire
neerslag bij de subsidieregeling vereist. Hiertoe is een nieuwe handeling toegevoegd.
Vanwege het beperkte karakter van de actualisatie is ook het gevoerde driehoeksoverleg
beperkt gebleven.
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt tijdens het driehoeksoverleg of
er geen handelingen met betrekking tot het verlenen van subsidie moeten worden afgesloten,
in verband met de nieuw opgenomen handeling. De vertegenwoordiger van de zorgdrager
geeft aan dat de nieuwe handeling geldt voor een aparte subsidieregeling. Verder worden van
een aantal oude regelingen inmiddels geen nieuwe aanvragen meer ontvangen, maar
bijvoorbeeld wel nog steeds jaarverantwoordingen. Met deze uitleg gaat de
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris akkoord met het feit dat er geen
subsidiegerelateerde handelingen worden afgesloten in de geactualiseerde selectielijst.
Handeling 83, Het verlenen van subsidie aan eigenaren voor instandhouding van
monumenten op basis van het Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten.
De vertegenwoordiger van de zorgdrager maakt in de waardering van de nieuwe handeling
een onderscheid tussen toegewezen en afgewezen aanvragen. Van de afgewezen aanvragen
worden enkele onderdelen, waaronder het product van de handeling van de zorgdrager: de
beschikking op de subsidieaanvraag, na een periode van 10 jaar door de zorgdrager
vernietigd. De overige stukken worden na een periode van 4 maanden vernietigd dan wel (op
verzoek) teruggestuurd naar de aanvrager. De vertegenwoordiger van de algemene
rijksarchivaris gaat akkoord met deze waardering.
Daarnaast vraagt de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris om het tijdens
overleg ter sprake gekomen register van aanvragen in de handeling op te nemen. De
vertegenwoordiger van de zorgdrager voegt dit onderdeel toe bij de waardering van de
handeling.
Door de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris is ook een enkele opmerking
gemaakt over de formulering van handeling. Naar aanleiding hiervan is de handeling
redactioneel aangepast.

Over de formulering en waardering van de overige handelingen waren de betrokken partijen
het eens.
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun
goedkeuring aan dit verslag gegeven.

