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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Nationaal Archief met betrekking tot 
de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, 
van archiefbescheiden op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de 
Rijksgebouwendienst, voor de periode vanaf 2010 
 
Den Haag, december 2010 
dr. F.J.G. Limburg 
 
Beleidsterrein 
 
In de concept-selectielijst op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de 
Rijksgebouwendienst (vanaf 2010) is een beschrijving van het beleidsterrein 
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 historisch-maatschappelijke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit 
overheidsarchieven.  
 
Driehoeksoverleg 
 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond schriftelijk plaats in de periode 
van oktober tot en met december 2010. 
  
Aan dit overleg werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) deelgenomen: 
 
als beleidsdeskundigen: 

- J. Madeira, Adviseur documentaire informatievoorziening 
- C. de Graaf, hoofd C&B 

 
als deskundigen archiefbeheer: 

- P. Sierdsma 
- T. van Lent 
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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 minister van 
VROM, Rijksgebouwendienst, die in 2007 in het basisselectiedocument 
Rijkshuisvesting was vastgesteld. De vastgestelde selectielijst zal worden ingetrokken 
op het moment dat de geactualiseerde selectielijst in werking treedt; via een concordans 
is duidelijk welke handelingen precies worden ingetrokken. 
De Rijksgebouwendienst werd in de tweede helft van 2010 toegedeeld aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De naam van het nieuwe 
verantwoordelijke ministerie is verwerkt in de titel van de selectielijst. Het 
vaststellingstraject is echter afgewikkeld op naam van het ministerie van VROM. 
De actualisatie van de selectielijst betreft vooral het samenvoegen van handelingen in 
meer overkoepelende handelingen en het aanpassen van vernietigingstermijnen.  
 
OPMERKINGEN BIJ DE HANDELINGEN 
 
Opmerkingen bij afzonderlijke handelingen 
 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt zich bij enkele 
handelingen af of de vernietigingstermijn niet kan worden gespecificeerd met een 
bepaling als ‘na het vervallen van het belang’ of ‘na een update van een document’. Het 
gaat om handelingen 1001.2, Het instellen en ontwikkelen van organisatie, 
werkzaamheden en adviesorganen van de Rijksgebouwendienst, m.b.t. product 
Objectstrategieën, handeling 1010.2, Het registreren van eigendom, beheer, 
instandhouding en exploitatie van rijksgebouwen, -terreinen en –werken en handeling 
1011.2, Het beheren van vastgoed. De vertegenwoordiger van de zorgdrager geeft aan 
dat met het vaststellen van de huidige vernietigingstermijnen rekening is gehouden met 
dergelijke aspecten. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris gaat 
akkoord met de uitleg. 
 
Handeling 1022, Het houden van interne voorlichting- en instructiebijeenkomsten 
(waardering V 5 jaar) 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat het product bij deze 
handeling ontbreekt. De vertegenwoordiger van de zorgdrager voegt de handeling 
samen met handeling 1004.2, Het uitbrengen van verslagen inzake de rijkshuisvesting, 
vanwege de vergelijkbare documenten en in overeenstemming met de wens van de 
dienst om het aantal verschillende v-termijnen te beperken. In het product van 
handeling 1004.2 worden ook producten voor de oorspronkelijke handeling 1022 
opgenomen (waardering V 10 jaar).  
 
Handeling 1004.2, Het uitbrengen van verslagen inzake de rijkshuisvesting 
(waardering V 10; product vergaderverslagen, verslag voorlichtingsbijeenkomst)  
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat de reikwijdte van 
de handeling en de aard van de vergaderverslagen niet geheel duidelijk zijn, aangezien 
vergaderverslagen ook resulteren uit handeling 1003.2, Het voeren van overleg en 
correspondentie op het gebied van de rijkshuisvesting.  
De vertegenwoordiger van de zorgdrager gaat akkoord met de opmerking, en voegt 
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1004.2 samen met handeling 1003.2. In het product van deze handeling worden de 
producten van oorspronkelijke handeling 1004.2 opgenomen.  
 
Handeling 1007.1 en 1007.2, Het adviseren inzake rijkshuisvesting  
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris geeft aan dat de vermelding van 
de producten bij deze handelingen enkele onduidelijkheden bevat. Deels is redactionele 
verduidelijking nodig, maar bij 1007.2 is het daarnaast bij producten als ‘Advies van 
afdeling’ en ‘Advies aan klant’ onduidelijk waarom dit gedeelte van de handeling op 
vernietigen staat. 
De vertegenwoordiger van de zorgdrager past de formulering van de producten aan, 
waardoor ook het onderscheid tussen het te bewaren en te vernietigen gedeelte van de 
handeling duidelijker wordt.  
 
Handeling 1008, Het inventariseren en bevorderen van toegepaste kunst in 
architectuur bij rijksgebouwen 
Hoewel deze handeling in 2007 met waardering bewaren is vastgesteld, vraagt de 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris zich af of het hier daadwerkelijk om 
beleidsuitvoering op hoofdlijnen gaat, of dat het eerder uitvoerende handelingen zijn die 
tot standaard neerslag leiden; is bijvoorbeeld elke uitschrijving van een prijsvraag voor 
rijksgebouwen (zie product van de handeling) het bewaren waard?  
De vertegenwoordiger van de zorgdrager antwoordt dat het inventariseren en 
bevorderen van toegepaste kunst in architectuur bij rijksgebouwen inderdaad een 
uitvoerende handeling is. Het houden van prijsvragen zal incidenteel voor komen. De 
gedachte in de selectielijsten van 2001 en 2007 was dat toepassing van kunst in 
architectuur cultureel relevant is. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris 
gaat akkoord met handhaving van de waardering.  
 
Handeling 1010.1, Het registreren van eigendom, beheer, instandhouding en 
exploitatie van rijksgebouwen, -terreinen en –werken 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt zich af, nu deze handeling 
op vernietigen staat, of er een overzicht van alle rijksgebouwen wordt bewaard.  
De vertegenwoordiger van de zorgdrager antwoordt dat er een digitale overzichtslijst 
bestaat die wordt aangepast. Ook blijkt het overzicht van gebouwen in beheer bij de 
RGD uit de dossiers en later uit het geïnventariseerd archief. De vertegenwoordiger van 
de zorgdrager geeft aan dat het mogelijk is een jaarlijkse afdruk van de website te 
bewaren. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris gaat akkoord met dit 
eenvoudig doch duidelijk middel om een jaaroverzicht van de gebouwen in beheer bij 
de RGD te bewaren. De waardering van de handeling wordt aangevuld. 
 
 
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.  
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