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 pachtaangelegenheden.

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
pachtaangelegenheden die onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) vielen gedurende de periode 1945-1993.
Het Basisselectiedocument is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het
Archiefbesluit en is gebaseerd op het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) “Pachtbeleid”.
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 Rijksarchivaris van 9 december 1992 (FD, nr. 922519).
Bij het ministerie van LNV wordt de methode Microplan gebruikt als instrument voor de
inrichting van de documentaire informatievoorziening. Voor elk LNV-organisatieonderdeel
wordt in principe een Microplan opgesteld waarin op basis van functies en activiteiten
documentcategorieën worden onderscheiden.De methode Microplan biedt de mogelijkheid om
vernietigingstermijnen van documentcategorieën te bepalen op grond van de vier belangen van
documenten: bedrijfsvoering, verantwoording, in- en voorlichting én historisch-cultureel.
In het project “Afstemming Methoden”, een samenwerkingsverband van het Algemeen
Rijksarchief en het ministerie van LNV, is onderzocht hoe dit LNV-instrument gekoppeld kan
worden aan een BSD.
Door een koppeling te maken tussen de handelingen met een GO-waardering uit de BSD's en de
functies en activiteiten zoals beschreven in de Microplannen wordt het historisch-cultureel
belang van de bijbehorende gegevensbestanden gewaarborgd.
Verder worden de handelingen met een NO-waardering in de Microplannen uitgesplitst in
documentcategorieën die zijn voorzien van vernietigingstermijnen, gebaseerd op de drie overige
belangen, namelijk bedrijfsvoering, verantwoording, in- en voorlichting.
De microplannen liggen ter inzage bij het ministerie van LNV.
Samenvattend zal het BSD tesamen met het Microplan in de plaats komen van de bestaande
vernietigingslijst(en).
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De onderdelen van de vigerende vernietigingslijsten, die betrekking hebben op pachtaangelegenheden, zullen dan vervangen worden. Het gaat om de volgende lijsten:
1.

Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het
ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende grondkamers, centrale Grondkamer en van de onder deze diensten ressorterende commissies en ambtenaren
behorende bij de beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk en van Landbouw en Visserij van 7 maart 1977, nrs. MMA/Ar
188.207 en PAZ 417

2.

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

2

2. BELEIDSTERREIN
Het BSD heeft betrekking op het beleidsterrein pachtaangelegenheden. De hoofdlijn van het
overheidshandelen op dit beleidsterrein kan als volgt worden omschreven: “Goede
pachtverhoudingen bereiken door invloed uit te oefenen op de belangrijkste variabelen,
namelijk prijzen, toetsing, duur, vererving, voorkeursrecht, continuatierecht. Hierbij zal gelet
worden op de belangen van pachter, verpachter en het algemeen landbouwkundig belang”.
De actoren die zich op het beleidsterrein pachtaangelegenheden begeven worden hierna
genoemd. In het BSD worden alleen die actoren genoemd die behoren tot de rijksoverheid
(nationaal en provinciaal). Er is driehoeksoverleg gevoerd met beleids- en archiefmedewerkers
van de zorgdrager, namelijk de minister van LNV. Deze is verantwoordelijk voor het beleid met
betrekking tot pachtaangelegenheden. In de onderstaande lijst zijn de actoren die behoren tot de
zorg van de minister van LNV vet gedrukt.
De volgende actoren in het BSD, namelijk de Pachtkamer, Gedeputeerde Staten, Ambtenaren
van Rijkspolitie, zijn niet gewaardeerd omdat met deze nog geen driehoeksoverleg is gevoerd.
Ze zijn echter wel opgenomen omdat in een latere fase de handelingen van deze actoren
gewaardeerd kunnen worden met een GO of NO.
ACTOREN:
-MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
-MINISTER VAN JUSTITIE
-COMMISSIE VAN ADVIES VOOR HET GROND- EN PACHTPRIJSPEIL
-RIJKSCONSULENTEN VOOR GROND- EN PACHTZAKEN
-RIJKSLANDBOUWCONSULENT
-GRONDKAMERS
-CENTRALE GRONDKAMER
-LANDBOUWSCHAP
-PACHTKAMER
-GEDEPUTEERDE STATEN
-AMBTENAREN VAN RIJKS- of GEMEENTEPOLITIE
-BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
HOOFDTA(A)K(EN) VAN DE VETGEDRUKTE ACTOREN:

•
•
•
•
•

MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
algemene voorbereiding van pachtbeleid
vaststelling van regels
toetsing van door de grondkamer genomen besluiten
ministerieel beroepsrecht
verrichten van benoeming, ontslag ed.

COMMISSIE VAN ADVIES VOOR HET GROND- EN PACHTPRIJSPEIL
• adviseren aan de minister van LNV inzake beleidskwesties
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RIJKSCONSULENTEN VOOR GROND- EN PACHTZAKEN
• adviseren aan de grondkamers
• taxeren ten behoeve van de grondkamers
RIJKSLANDBOUWCONSULENT
• adviseren aan de grondkamers

•
•
•
•

GRONDKAMERS
preventieve toetsing van pachtovereenkomsten
vaststelling algemene voorschriften
behandeling van verzoeken inzake wijziging van een pachtovereekomst
informatieverstrekking aan onder meer de adviescommissie

CENTRALE GRONDKAMER
• bevestigen of vernietigen van beschikkingen waarvan beroep
• informatieverstrekking aan o.m. adviescommissie
LANDBOUWSCHAP
• adviseren aan de Kroon

3. 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.
Op de volgende manier is met deze verschillende belangen rekening mee gehouden. De beleidsen archiefmedewerk(st)ers van de Directie Juridisch Bedrijfsorganisatorische Zaken (JBZ), de
Directie Landbouw en van de grondkamers en Centrale Grondkamer hebben bij hun
overwegingen gelet op het historisch belang, op het belang van de recht- en bewijszoekenden en
het bedrijfsvoeringsbelang. Over het algemeen was men van mening dat de neerslag van de
laatste twee belangen ook voor een tijd bewaard moeten worden. Omdat aan de NOhandelingen een termijn gekoppeld gaat worden (hiervoor wordt verwezen naar de inleiding
van dit verslag) konden zij zich vinden in het waarderen met NO, daar dit betekent vernietiging
op termijn. Door de vertegenwoordiger van de Algemeen Rijksarchivaris in het
driehoeksoverleg is aandacht besteed aan het historisch belang, dat wil zeggen aan die
handelingen waarvan de neerslag wordt overgedragen aan de Rijksarchiefdienst. Goed
overwogen is bijvoorbeeld om de vele beschikkingsdossiers van de grondkamers waar mogelijk
een beslissingsvrijheid zit, toch op termijn te vernietigen (dus gewaardeerd met NO). Als de
grondkamer een beslissing neemt die afwijkt van de regelgeving wordt hierover in de centrale
vergaderingen van de grondkamers nader op ingegaan. De neerslag hiervan zal worden
overgedragen aan de Rijksarchiefdienst (zie paragraaf selectiecriteria in het BSD).
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4. PROCEDURE
Met betrekking tot de vaststelling van de waardering met GO of NO is overleg gevoerd met
beleids- en archiefmedewerkers op het terrein van pachtaangelegenheden van het ministerie van
LNV (directie Juridisch Bedrijfsorganisatorische Zaken (JBZ) en directie Landbouw, onderdeel
pachtbeleid). Onder verantwoordelijkheid van de directie JBZ vallen de grondkamers en de
Centrale Grondkamer. Dat wil zeggen dat deze laatste twee genoemde actoren onder de
zorgdrager minister van Landbouw vallen. Toch is met de grondkamers en Centrale
Grondkamer apart nog overleg gevoerd.
De hierna te noemen personen gelden als de in artikel 2, eerste lid van het Besluit algemene
richtlijnen vernietigingslijsten archiefbescheiden bedoelden. Tesamen vormen dezen de leden
van het driehoeksoverleg. Het overleg is formeel in oktober 1995 gestart.
De volgende ambtenaren hebben deelgenomen aan het ontwerpen van de selectielijst:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
1. L.G. Lammertse, juridisch medewerker Juridische Zaken ministerie van LNV;
2. I. Nummerdor, hoofd archief Juridische Zaken ministerie van LNV;
3. C.A.M. Clazing, beleidsmedewerker Directie Landbouw ministerie van LNV;
4.S.N.J. Tolido, medewerker Vormgeving en Inrichting Documentaire Informatievoorziening
Directie Landbouw ministerie van LNV.
5. H.H.Hamberg, projectmanager reorganisatie en automatisering grondkamers
Grondkamers en Centrale Grondkamer:
6. J.S.Poelsma, senior juridisch ondersteunend medewerker, grondkamer Den Haag
7. J.C. van Wanrooy, administratief behandelend medewerker, grondkamer Den Haag
8. J.G. Bongers, griffier Centrale Grondkamer Arnhem.
9. Managementteam grondkamers
Algemeen Rijksarchief:
10.C.K. Berghuis, onderzoekster PIVOT/afdeling Bronverwerving en Toezicht

5. CONCLUSIE
De voorliggende selectielijst is in 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 handelen.
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