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De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen en de Minister
van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord;

Besluiten:

Artikel 1
Vast te stellen de selectielijst voor de
neerslag van de handelingen, voort-
vloeiende uit de onder ressort van de
Ministers van achtereenvolgens Unieza-
ken en Overzeese Rijksdelen, Buiten-
landse Zaken en Binnenlandse Zaken
uitgevoerde taken op de beleidsterrei-
nen overzeese pensioenen en eenmalige
uitkeringen aan Indische oorlogs-
slachtoVers, over de periode 1945-1996,
overeenkomstig de bij dit Besluit ge-
voegde bijlage.

Artikel 2
In te trekken de categorieën AV 4, AV
16, AV 53-61, AV 70-73 van de ’Selec-
tielijst voor de neerslag van de hande-
lingen van het onder de Minister van
Binnenlandse Zaken ressorterende
Directoraal-Generaal Management en
Personeelsbeleid, inzake arbeids-
voorwaarden en personeelsmanage-
ment’ (vastgesteld bij gemeenschappe-
lijke beschikking door de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Staatssecre-
taris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen, No. 97.542.RWS/EIB  d.d.
31 juli 1997 (gepubliceerd in de Staats-
courant No. 156  d.d. 18 augustus
1997).

Artikel 3
Dit Besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-

kening van de Staatscourant waarin het
is gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen,
namens deze,
Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
namens deze,
Het Hoofd van de afdeling Documentair
Management en ondersteuning,
J.A. van den Bos.

De in dit Besluit bedoelde bijlage, de
selectielijst voor de neerslag van de
handelingen, voortvloeiende uit de
onder ressort van de Ministers van ach-
tereenvolgens Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen, Buitenlandse Zaken en Bin-
nenlandse Zaken uitgevoerde taken op
de beleidsterreinen overzeese pensioe-
nen en eenmalige uitkeringen aan Indi-
sche oorlogsslachtoVers, ligt voor de
periode van 16 februari tot 16 april
1998 ter kennisgeving bij de bibliothe-
ken van het Ministerie van OCenW,
het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en bij de registratiebalie van het Alge-
meen Rijksarchief.
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