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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen 
Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) en het Nationaal Archief met betrekking tot de 
selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van 
de minister van Algemene zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
minister van Justitie, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein Militaire Operatiën, over de periode vanaf 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 Algemene zaken, de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie, de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein Militaire 
Operatiën voor de periode vanaf 1945. Voor de minister van Justitie vervangt voorliggende ontwerp-
selectielijst de in 2002 vastgestelde selectielijst Militaire Operatiën (Stcrt. 2002/200) 
 
De volgende bestaande selectielijst wordt ingetrokken:  
- Selectielijst neerslag handelingen minister van Justitie op het beleidsterrein Militaire Operatiën (Stcrt. 
2002/200)  
 
 
Reikwijdte van dit BSD 
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 
 
de minister van Algemene zaken 
- de minister van Algemene zaken 
- Vakminister  
 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
- de minister van Binnenlandse Zaken 
- de minister van Overzeese Gebiedsdelen en taakopvolgers 
- Vakminister 
 
de minister van Justitie 
- de minister van Justitie 
- Vakminister 
 
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
- Vakminister 
 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- Vakminister 
 
Totstandkoming BSD 
Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat resulteerde in het PIVOT-rapport nr.50, Te land, 
ter zee en in de lucht, alsmede op het in juli en augustus 2003 door medewerkers van het Centraal 
Archievendepot van het ministerie van Defensie verrichte aanvullende onderzoek. Het aanvullende 
onderzoek leidde tot het rapport Te land, ter zee en in de lucht, Een institutioneel onderzoek naar taken en 
handelingen op het beleidsterrein militaire operatiën van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993 
met aanvulling, 1994-2002.(augustus 2003). De aanvulling op het RIO werd onder andere getoetst door het 
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Instituut voor Militaire Geschiedenis en de afdeling evaluatie van Defensiestaf, waarna het intern werd 
vastgesteld. 
 

Op 26 april 2002 (Stcrt. 2002/114, voor de zorgdager minister van Defensie) en op 14 juni 2002 (Stcrt. 
2002/200 werd reeds een BSD voor de zorgdragers minister van Buitenlandse Zaken, minister van Justitie 
en minister van Verkeer en Waterstaat). Voor de overige zorgdragers is dit BSD nooit vastgesteld. 

 
Bij beschikking van 3 mei 2005 (Stcrt. 2005/113) werd op basis van het aanvullende onderzoek een 
BSD voor de periode vanaf 1945 vastgesteld voor de zorgdragers minister van Defensie, minister van 
Buitenlandse Zaken, minister van Economische Zaken, minister van Financiën, minister van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, minister van 
Verkeer & Waterstaat, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
 
In het voorliggend BSD wordt beoogd selectielijsten vast te stellen voor de zorgdragers die in 2005 
niet deelnamen aan de vaststelling van het BSD, te weten de minister van Algemene Zaken, minister 
van Binnenlandse Zaken, minister van Justitie, minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en 
minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.  
 
Het concept-BSD voor de minister van Algemene Zaken, minister van Binnenlandse Zaken, minister van 
Justitie, minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en minister van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid dateert van mei 2006  en is sindsdien, n.a.v. het besprokene tijdens het driehoeksoverleg, 
aangepast en aangevuld.  

 

Driehoeksoverleg 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond mondeling plaats op 25 oktober 2006 bij het 
Nationaal Archief te Den Haag.  
 
De betrokken zorgdragers hebben een convenant afgesloten waarin zij de werkzaamheden met betrekking 
tot de vaststelling van voorliggend BSD hebben overgedragen aan het Project Wegwerken 
Archiefachterstanden. Dhr. Fijnheer, namens PWAA betrokken bij de totstandkoming van dit BSD, heeft de 
volgende deskundigen geraadpleegd: 
 
Namens de minister van Algemene Zaken:  
- dhr. Frank Vogelsang, hoofd DIV, CA Communicatietechnologie Informatie- en Documentmanagement 
(archiefdeskundige) 
  
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 
- dhr. Aad den Boer, coördinator Cultuur en Werkwijze, DGV/BDGV (beleidsdeskundige) 
- mw. Linda Blokland, documentalist DGV/BDGV/CB/BB (archiefdeskundige) 
  
Namens de minister van Justitie: 
- dhr. drs. Geert Beks, projectleider directie Informatisering (archiefdeskundige) 
  
Namens de minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: 
- dhr. Piet Tromp, medewerker directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken (archiefdeskundige) 
  
Namens de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid SZW: 
- dhr. Dick Postma, teamleider DIV1/ klantgroep 1 en 2, Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering, 
Afdeling Documentaire Informatievoorziening (archiefdeskundige) 
  
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
 
Namens Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA), als vertegenwoordiger van de zorgdragers: 
- Drs. P. Fijnheer, BSD-medewerker PWAA 
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als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris:  
-Drs. B. 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 het nationaal Archief 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. 

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. 
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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 zorgdragers.  

 
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 
materiedeskundigen en het advies van de Raad voor Cultuur bij de selectielijst Militaire Operatiën zoals 
deze is vastgesteld in 2002 (Stcrt. 2002/114 en 2002/200) en 2005 (Stcrt. 2005/113). De inbreng van de 
deskundige en het advies van de Raad voor Cultuur hebben niet tot veranderingen geleid in het nu 
voorliggende 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 
 
Handeling 69: 
Het bij algemene maatregel van bestuur van toepassing verklaren van de bepalingen van Hoofdstuk III1 van de 
Inkwartieringswet ten behoeve van militaire oefeningen 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering B6 te veranderen in B5, omdat militaire oefeningen niet 
direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere 
tijdsomstandigheden en incidenten. PWAA stemt hier mee in. 
 
Handeling 48 
Het mede voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van een kaderwet met betrekking tot de 
Staat van Oorlog, Staat van Beleg of een andere (militaire) uitzonderingstoestand in Nederland, in overleg met de 
minister van Defensie 
De waardering bij deze handeling ontbreekt. Besloten wordt de waardering vast te stellen op  B1, aangezien 
hier gaat om de voorbereiding van beleid op hoofdlijnen. Deze waardering is gelijk aan de waardering van 
deze handeling in het BSD dat is vastgesteld in 2005. 
 
Handeling 68  
Het nemen van maatregelen tot het voorzien in en bekend maken van roerende en onroerende goederen waarvan 
is te voorzien dat deze in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden ter 
voorziening in de behoeften aan inkwartiering en onderhoud gevorderd zullen worden, in overleg met de minister 
van Defensie 
Het Nationaal Archief stelt voor de waardering van deze handeling te veranderen van V5 in B5. Weliswaar 
gaat het bij deze handeling om een uitvoeringsaspect op een relatief laag niveau, maar als onderdeel van de 
voorbereiding op oorlog of oorlogsgevaar is de neerslag van deze handeling vanuit historisch oogpunt de 
moeite waard. PWAA gaat akkoord.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Hoofdstuk III betreft de voorziening in behoeften aan inkwartiering, onderhoud, transporten en leverantiën in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. 
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Handeling 79 
Het mede voorbereiden en vaststellen van wet- en regelgeving met betrekking tot maatregelen en werken nodig 
tot voorziening in de belangen van de landsverdediging in verband met de afsluiting en droogmaking van de 
Zuiderzee, in overleg met de minister van Defensie 
Aangezien bij de opmerkingen vermeld wordt dat deze handeling alleen wordt uitgevoerd door de ministers 
van Financiën en Verkeer en Waterstaat, en voorliggend BSD niet voor deze ministers wordt vastgesteld, 
stelt het Nationaal Archief voor deze handeling te laten vervallen. PWAA stemt hier mee in. 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij dit BSD betrokken zorgdragers. Deze hebben hun goedkeuring 
aan dit verslag gegeven. 
 
 


