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Inleiding 
Deze selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Archiefbesluit 
1995 (Stb. 671) ter uitvoering van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). De lijst is opgezet als 
basisselectiedocument (BSD). Een BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van 
handelingen. Onder een handeling wordt verstaan een geheel van activiteiten (met als 
resultaat een product) dat een overheidsorgaan verricht ter vervulling van een specifieke 
taak of bevoegdheid. 

Dit BSD is een actualisatie van het oorspronkelijke BSD dat bij besluit van de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Directeur van het CPB op 
2 juni 1998 werd vastgesteld1. Dit BSD uit 1998 wordt met voorliggend geacutualiseerd BSD 
ingetrokken voor wat betreft het deelbeleidsterrein economische analyse en prognose en de 
actor Centraal Planbureau 

Voorafgaand aan deze actualisatie is ook het bijbehorende rapport institutioneel 
onderzoek(RIO) geactualiseerd. Een RIO is de contextbeschrijving van een beleidsterrein 
waarop overheidsorganen handelend optreden. De resultaten van het institutioneel 
onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna verwerkt in een wettelijk voorgeschreven 
selectie-instrument: het basis selectiedocument (BSD).  

De actualisatie is gedaan op verzoek van het Centraal Planbureau en heeft alleen betrekking 
op de actor Centraal Planbureau en het deelbeleidsterrein economische analyse en 
prognose. Het archief van deze actor valt onder de zorg van de Minister van Economische 
Zaken. De belangrijkste reden om het oorspronkelijke BSD te actualiseren is dat een deel 
van de handelingen voor de actor Centraal Planbureau inmiddels achterhaald waren. Het 
betreft hier de handelingen die geformuleerd zijn voor de publicaties van het Centraal 
Planbureau. De publicaties van het Centraal Planbureau worden voornamelijk uitgegeven in 
reeksen of series en deze reeksen wijzigen in de loop van de tijd: ze worden stopgezet of 
vervangen door nieuwe reeksen en er worden geheel nieuwe reeksen opgezet. Om aan 
deze praktijk te kunnen voldoen zijn de handelingen uit het oorspronkelijke rapport die 
betrekking hadden op specifieke publicaties in dit rapport verwijderd en vervangen door één 
algemeen geformuleerde handeling, die betrekking heeft op het primaire werkproces van het 
Centraal Planbureau: het opstellen van prognoses, scenario’s en beleidsanalyses voor de 
ontwikkeling van zowel de Nederlandse als de wereldeconomie op de korte, middellange en 
lange termijn. 

De actualisatie is uitgevoerd door Yvette Querelle en Geert-Jan Hermsen van Koenen Baak 
en Partners (KBenP). 

In 2006 2 is een nieuw BSD vastgesteld voor een aantal zorgdragers die buiten het 
driehoeksoverleg, voorafgaand aan de vaststelling van het BSD in 1998, zijn gebleven. De 
handelingen 113 (actor Centrale Plancommissie), 117 (actor Werkcommissie Centraal 
Economisch Plan), en 112 (actor Raad voor Advies voor het Nationaal Welvaartsplan) zijn 
met bovengenoemd BSD in 2006 vastgesteld en zijn daarom niet meer in voorliggend BSD 
opgenomen. 

                                                 
1 Stcrt.1999, 22, p. 5 

2 Stcrt.2006, 149, p 9 
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De volgende handelingen zijn uit het oorspronkelijke BSD uit 1998 verwijderd: 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 en 133. Het betreft de handelingen die te maken 
hadden met specifieke publicaties van het CBP, deze zijn vervangen door de nieuwe 
handeling 15. Daarnaast zijn enige nieuwe handelingen toegevoegd die te maken hebben 
met de werkwijze van het Centraal Planbureau. Dit zijn, naast de hierboven vermelde 
handeling 15, de handelingen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22.  

Omdat voorliggend BSD alleen geldt voor de actor CPB is ervoor gekozen een nieuwe 
nummering te hanteren voor de handelingen. De volgende handelingen uit het 
oorspronkelijke BSD zijn daarom omgenummerd: 

 

Oorspronkelijk handelingnummer Nieuw handelingnummer

111 6 

115 11 

116 12 

118 14 

134 20 
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Lijst met gebruikte afkortingen en begrippen 
 

Afkortingen 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEC  Centrale Economische Commissie 

CED  Commissie voor Economische Deskundigen 

CEKI  Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie 

CPB  Centraal Planbureau 

CPC  Centrale Plancommissie 

CSED  Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen 

ENEPRI European Network of Economic Policy Research Institutes 

IT  Informatie Technologie 

IZB  Interne Zaken en Beheer 

KIM  Kennisinstituut Mobiliteit 

MNP  Milieu- en Natuurplanbureau 

OMD  Ondersteuning Modellen en Databeheer 

REA  Raad voor Economische aangelegenheden 

REKI  Raad voor Economie, Kennis en Innovatie 

RPB  Ruimtelijk Planbureau 

ODP  Overleg Directeuren Planbureaus 

SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau 

SER  Sociaal Economische Raad 

 

Begrippen 

Actor: een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op 
het beleidsterrein. 

Basis selectiedocument (BSD): een lijst van handelingen, volgend uit de beschrijving in het 
RIO, die elk voorzien zijn van een waardering B (bewaren) of V (vernietigen). 
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Handeling: een complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, 
dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. 

Overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, 
of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.3

Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): een contextbeschrijving van een beleidsterrein 
waarop overheidsorganen handelend optreden. 

Zorgdrager: degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de 
archiefbescheiden.4

 

                                                 
3 Archiefwet 1995, Stb 1995, 276 

4 Archiefwet 1995, Stb 1995, 276 
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1. Beschrijving van het Beleidsterrein 
Algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding wordt als een apart beleidsterrein 
beschouwd, omdat het op ieder beleidsterrein plaatsvindt. De rijksoverheid wil haar 
strategische beleidsvorming op basis van wetenschappelijk onderzoek formuleren. 
Verschillende planorganen verrichten zelfstandig, onafhankelijk onderzoek teneinde de 
overheid een objectief advies te geven over toekomstig beleid. Het onderzoek en advies 
omvat meerdere beleidsterreinen, en is van algemene aard. In de Rapporten Institutioneel 
Onderzoek wordt het handelen van de rijksoverheid per beleidsterrein in kaart gebracht. Als 
een actor slechts op een beleidsterrein over beleid adviseert of beleid voorbereidt dan wordt 
deze in het rapport over desbetreffend beleidsterrein behandeld. 

De onderzoeken ten behoeve van de beleidsvoorbereiding dienen op wetenschappelijke 
leest geschoeid te zijn. Dit betekent dat het onderzoek veelal verricht en gecontroleerd wordt 
door wetenschappelijk opgeleide personen. 

Beleid is ‘het doelbewust en doelgericht handelen, gericht op het bereiken van bepaalde 
doelen met bepaalde middelen’5. Met het begrip ‘beleidsvoorbereiding’ wordt in een 
procesmatige benadering verwezen naar de fase voor de beleidsontwikkeling. Alvorens een 
overheidsorgaan een doel formuleert, dient zij over gegevens, analyses en prognoses te 
beschikken. Het vergaren van deze informatie wordt in dit rapport beleidsvoorbereiding 
genoemd. 

De belangrijkste actoren op het beleidsterrein zijn: de Centrale Commissie en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, de Centrale Plancommissie, het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, het Begeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.  

Het beleidsterrein is verdeeld in vier deelbeleidsterreinen: 

• statistische gegevensverzameling 

• economische analyse en prognose 

• sociale en culturele analyse en prognose 

• algemene maatschappelijke analyse en prognose 

Dit BSD behandelt alleen het deelbeleidsterrein economische analyse en prognose en de 
actor Centraal Planbureau.  

Het oorspronkelijke BSD dat op 2 juni 1998 bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en de Directeur van het CPB6  werd vastgesteld wordt met dit 
BSD ingetrokken voor wat betreft het deelbeleidsterrein economische analyse en prognose 
en de actor Centraal Planbureau.  

                                                 
5 J.H. Baas, Bestuurskunde in hoofdlijnen (Groningen, 1995) 

6 Stcrt.1999, 22, pag 5 
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Zoals in de inleiding vermeld is in 2006 een nieuw BSD vastgesteld voor een aantal 
zorgdragers die buiten het driehoeksoverleg, voorafgaand aan de vaststelling van het BSD in 
1999, zijn gebleven. De handelingen 113 (actor Centrale Plancommissie), 117 (actor 
Werkcommissie Centraal Economisch Plan), en 112 (actor Raad voor Advies voor het 
Nationaal Welvaartsplan) zijn met bovengenoemd BSD in 2006 vastgesteld en zijn daarom 
niet in voorliggend BSD opgenomen. 
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2. Actorenoverzicht 

2.1 Centraal Planbureau 
Direct na de Tweede Wereldoorlog stelde de regering dat een sturing van overheidswege op 
het economische leven noodzakelijk was om de bevolking te vrijwaren van grote sociale 
onzekerheid en het bedrijfsleven te beschermen tegen voortdurende verstoringen van het 
economisch evenwicht. Gezien de noodzaak van overheidsbemoeienis met het economische 
leven deed zich daarom de behoefte voelen aan een zogenaamd ‘centraal economisch plan’. 
Een dergelijk plan zou op grond van statistische kennis ontworpen kunnen worden. Het 
moest dienen als een hulpmiddel bij de coördinatie van maatregelen die de regering 
voorstond op economisch terrein. Het  centraal economisch plan zou moeten worden 
opgesteld door een zelfstandige organisatie, die ten aanzien van beleidsvragen adviserend 
zou optreden. 

Nog voordat de instellingswet door de Tweede Kamer was aangenomen begon het Centraal 
Planbureau in oprichting (CPB) in 1945 met zijn werkzaamheden. De taak van het CPB is 
krachtens de wet7: het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot het 
voorbereiden van het Centraal Economisch Plan. (Tot 1947 werd dit het Nationaal 
Welvaartsplan genoemd.) Deze wettelijke taak is sindsdien formeel ongewijzigd gebleven, 
maar uiteraard maakte het Planbureau de nodige ontwikkelingen door en de interpretatie 
verschilt daardoor. In de praktijk is de taak van het CPB tweeledig: het is de bron van 
economische informatie voor de regering en het is een onafhankelijk instituut voor 
economische prognose en analyse. 

Net als bij de statistische gegevensverzameling, waarvoor eerder het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) was opgericht, wilde de overheid een wetenschappelijk objectief en dus 
onafhankelijk instituut in het leven roepen op het terrein van economische analyse en 
prognose. De analyses mochten niet in dienst staan van ideologische of praktische belangen 
van maatschappelijke organisaties. Hoofdlijn van het beleid op dit terrein is dan ook het 
nastreven van objectiviteit en wetenschappelijke integriteit van de economische prognoses. 

In de beginjaren van het CPB was de aandacht vooral gericht op de vraagelementen in de 
economie vanuit de theorie van Keynes. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kwam er 
geleidelijk aan meer belangstelling voor structurele zaken als capaciteit van de productie en 
effecten van vertragingen. De verwevenheid van de CPB analyses met het beleid nam toe.  

Door de veranderende economische omstandigheden (o.a. de energiecrisis en toenemende 
werkloosheid) vanaf het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw kregen de CPB 
ramingen een directe invloed op de uitgangspunten van het beleid. Bij het CPB vond tot op 
zekere hoogte een omslag plaats van macro-economische analyses naar meer 
microgerichte en institutionele analyses.  

Bij een toenemend aantal maatschappelijke vraagstukken speelt de economische invalshoek 
een belangrijke rol en het CPB krijgt hierdoor steeds meer te maken met relatief nieuw 
terreinen en specialisaties waarvoor het analyses moet opzetten en uitvoeren. 

                                                 
7 Stb. 1947, H 127 
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In 1989 formuleerde het CPB zijn missie als volgt: het maken van onafhankelijke analyses en 
prognoses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn, en die relevant zijn voor het 
beleid van regering, parlement, politieke partijen en maatschappelijke organisaties. 

In 2003 formuleerde de directie van het CPB een nieuwe visie en missie. De visie voor de 
lange termijn formuleerde het CPB als: ’Een breed vertrouwde bron van beleidsrelevante 
economische analyse’. De missie is een vertaling van deze visie naar de middellange termijn 
en luidt: Hèt topinstituut in Nederland voor beleidsrelevante economische analyse en als 
zodanig internationaal toonaangevend. Met deze formulering wilde het CPB aangeven dat 
het kwalitatief hoogstaand werk wil leveren waarbij het begrip economische analyse de 
afbakening vormt en beleidsrelevantie bepalend is voor het werk. 

Sinds de oprichting van het CPB is het Centraal Economisch Plan als product een vast 
gegeven; daarnaast ontwikkelt het CPB nog tal van andere producten. De voornaamste 
producten van het CPB zijn onderzoeken, prognoses, analyses en beleidsanalyses die 
uiteindelijk worden gepubliceerd in rapporten en nota’s. 

Voor het uitwerken van het Centraal Economisch Plan kan de minister van Economische 
Zaken werkcommissies instellen. Een werkcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van 
het CPB, van de betrokken ministers en van het bedrijfsleven. 

 

2.2 Centrale Plancommissie 
Het CPB werd vanaf het begin bijgestaan door adviesorganen. De eerste twee jaar was dit 
de Raad voor Advies voor het Nationaal Welvaartplan. Deze Raad adviseerde over de 
methoden van onderzoek. In 1947 ging de Raad op in een nieuwe adviescommissie: de 
Centrale Plancommissie (CPC). 
 
De oprichting van de CPC werd aangekondigd in de wet van 1947 en de eerste Centrale 
Plancommissie werd geïnstalleerd in november 1949. De commissie bestond oorspronkelijk 
uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, deskundigen op persoonlijke titel en uit 
waarnemers van de departementen.  
De CPC beschouwde het Centraal Economisch Plan voordat het werd voorgelegd aan de 
politieke top. Al spoedig was het gebruik dat nog voor het Plan aan de CPC werd 
voorgelegd, het eerst werd besproken met een groep van zogenaamde contactpersonen 
(ambtenaren van de diverse departementen). Tot 1997 adviseerde de CPC zowel de 
minister van Economische Zaken, alsook de directie van het CPB over de werkzaamheden 
van het Planbureau. 
 
Met de wetswijziging in 19978 verloor de CPC haar adviesbevoegdheid ten aanzien van de 
minister en sindsdien adviseert de CPC louter het CPB, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt gegeven aan de inhoud van het werkprogramma en de keuze van 

                                                 
8 Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Stb. 1997, 63 ) 
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onderzoeksmethoden. Daarnaast kunnen ook conceptstudies en projectvoorstellen aan de 
CPC voorgelegd worden. Tevens kan de CPC als opdrachtgever van de Commissie 
Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal Planbureau fungeren. 
 
Bij Wet van 5 november 1948 werd het maximale aantal leden van de CPC, nog voordat de 
commissie feitelijk was ingesteld, vergroot van 25 tot 30 leden9. Bij de vernieuwing van het 
adviesstelsel in 199710 werd bepaald dat ambtenaren niet langer deel mochten uitmaken van 
adviescommissies. Vanaf dat moment bestaat de CPC uit ten hoogste 12 leden: een 
onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld, en het 
bedrijfsleven.  

Bij de Wet van 21 april 1947 werd het secretariaat van de CPC gevoerd door het ministerie 
van Economische Zaken, vanaf de wijziging van de wet van 5 november 1948 houdende de 
rol en samenstelling van de CPC werd het secretariaat van de CPC door het CPB (eerste 
secretaris) en het ministerie van Economische Zaken (tweede secretaris) gevoerd. Sinds de 
invoering van de Aanpassingswet herziening adviesstelsel in 1997 ligt het secretariaat 
geheel bij de Directiesecretaris van het CPB. 

2.3 Wetenschappelijke Visitatiecommissie 
Het CPB stelt, sinds 1997, elke vijf à zes jaar een internationale onafhankelijke 
wetenschappelijke Visitatiecommissie samen. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke 
economische wetenschappers uit diverse landen, beoordeelt het werk en de werkwijze van 
het CPB. 

2.4 Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal 
Planbureau 
Sinds 2001 stelt het CPB of de Centrale Plancommissie ongeveer eens per vijf jaar een 
Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal Planbureau in. Deze commissie, 
bestaande uit beleidsmakers en onafhankelijke deskundigen, beoordeelt het werk van het 
CPB en richt zich daarbij op het beleidsgeoriënteerde werk van het CPB. 

                                                 
9 Stb 1947. I 494. 

10 Aanpassingswet herziening adviesstelsel, Stb. 1997, 63  
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3 Selectie 

3.1 Doelstelling van selectie 
De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door 
overheidsorganen, die vallen onder de werking van Archiefwet 199511. De selectielijst is tot 
stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, 
welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot 
en met 5 van het Archiefbesluit 1995.12

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil 
zeggen naar het Nationaal Archief of een Rijksarchief over te brengen) en de (op termijn) te 
vernietigen gegevens van de bedoelde organen. De te bewaren gegevens moeten een 
reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving 
mogelijk maken. Bij de handeling in dit BSD staat in dat geval een B. 

In dit BSD worden de handelingen van het Centraal Planbureau geselecteerd op hun 
bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke 
gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard 
moeten blijven met als doel het handelen van de rijks- en provinciale overheid met 
betrekking tot het beleidsterrein algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding op 
hoofdlijnen te kunnen reconstrueren. 

Als de neerslag van een handeling de waardering V (vernietigen) heeft gekregen wil dat 
zeggen dat de neerslag, ongeacht de vorm waaruit zij bestaat, na verloop van de in het BSD 
gestelde termijn kan worden vernietigd. Deze vernietigingstermijn is een minimumeis, 
stukken mogen niet eerder dan na het verstrijken van deze termijn vernietigd worden. 

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. 
Deze fasen zijn agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, 
beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen 
mogelijk te maken dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase 
bewaard te blijven. 

Het Centraal Planbureau begeeft zich voornamelijk op de beleidsvoorbereidende fase van de 
rijksoverheid. Zij maakt onafhankelijke economische analyses die relevant zijn voor de 
beleidsvorming. De neerslag van het handelen van het CPB maakt reconstructie van het 
overheidshandelen op hoofdlijnen daarom mogelijk en wordt in veel gevallen met een B 
gewaardeerd. 

 

                                                 
11 Stb. 1995, 276 

12 Stb. 1995, 671 
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3.2 Selectiecriteria 
De selectiecriteria die in dit BSD gehanteerd worden, zijn de algemene selectiecriteria BSD 
zoals die door PIVOT opgesteld zijn. In het oorspronkelijke BSD uit 1998 is gebruik gemaakt 
van andere (oudere) selectiecriteria dan die tegenwoordig gebruikt worden. Alle handelingen, 
(zowel de reeds bestaande als de nieuw toegevoegde) zijn daarom (opnieuw) gewaardeerd 
volgens de selectiecriteria die tegenwoordig gehanteerd worden.  

De selectiecriteria zijn positief geformuleerd, dat wil zeggen dat zij aangegeven van welke 
handelingen de neerslag na het verstrijken van de wettelijke overbrengingstermijn van 20 
jaar naar een Rijksarchief dient te worden overgebracht. Handelingen die aan één van de 
criteria voldoen, zijn met een B (van bewaren) gewaardeerd met vermelding van het 
desbetreffende criterium Deze criteria zijn: 

 A L G E M E N E    S E L E C T I E C R I T E R I A 
 HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (BEWAREN) 
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. Hieronder valt 
ook het toetsen van en het toezien op 
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. 

 

Handelingen die niet aan één van de criteria voldoen zijn met een V gewaardeerd, met 
vermelding van de minimale termijn, dat de archiefbescheiden door het orgaan, dat met de 
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zorg ervoor belast is, bewaard moeten worden. De documentaire neerslag die uit deze 
handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het overheidsbeleid op 
hoofdlijnen.  

 

3.3. Verslag vaststellingsprocedure 
 

In januari 2008 is het ontwerp-BSD aangeboden namens de minister van Ecomonische 
Zaken aan de minister van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft 
ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC).  
Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag 
gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.  
Vanaf 1 november 2008 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage op de 
website van het Nationaal Archief; op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap; bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief.  
Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.  
 
Op 29 januari 2009 bracht de RvC advies uit (kenmerk bca-2009.05163/3), hetwelk geen 
aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst. 

 
Daarop werd het BSD op 16 januari 2009 door de algemene rijksarchivaris, namens de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het hoofd van de afdeling informatie 
namens de minister van Economische Zaken vastgesteld. 

   
De beschikkingen behorende bij deze selectielijsten zijn gepubliceerd in de Staatscourant.  
Stcnt. 2009, nr. 49, d.d. 12 maart: 
minister van Economische Zaken [C/S&A/09/325]  
 

 

3.4 Leeswijzer 
Handelingenblokken 

De handelingen zijn verwerkt in uniek genummerde gegevensblokken die als volgt zijn 
opgebouwd: 

Handeling: een complex van activiteiten, dat verricht wordt door één of meer actoren en 
dat veelal een product naar de omgeving oplevert. 

Periode: dit geeft de jaren weer waarin de handeling werd verricht. 

Grondslag:  dit is de (wettelijke) basis van de handeling. Indien een handeling geen 
duidelijk wettelijke basis heeft is dit item leeg gelaten. 

Product: dit is de weergave van het juridisch-bestuurlijk niveau van het eindproduct van 
de handeling. Indien niet duidelijk is in welke soort documentaire neerslag een 
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handeling heeft geresulteerd of als uit de beschrijving van de handeling al 
duidelijk is welk product de handeling oplevert, ontbreekt dit item. 

Opmerkingen: dit geeft eventuele bijzonderheden over bovengenoemde items weer. 

Waardering: dit geeft aan of de neerslag bewaard moet worden of dat het op termijn 
vernietigd kan worden. 
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4. Handelingen 
 

Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Economische Zaken 
valt 

Actor Centraal Planbureau 

Organisatie van het Centraal Planbureau 
 
(1)  
Actor: CPB 
Handeling: Het overleggen met de minister van Economische Zaken inzake 

het aanstellen en het ontslaan van de leden van de Centrale 
Plancommissie 

Periode: (1945)1947- 
Grondslag: Wet van 21 april 1947 houdende de voorbereiding van de 

vaststelling van een Centraal Economisch Plan, art. 4.4, 
gewijzigd bij Wet van 5 november 1948, laatst gewijzigd bij Wet 
van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63  

Waardering: V 5 jaar na ontslag 
 
(2)  
Actor: CPB 
Handeling: Het overleggen met de minister van Economische Zaken inzake 

de aanwijzing van de voorzitter van de Centrale Plancommissie 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag: Wet van 21 april 1947 houdende de voorbereiding van de 

vaststelling van een Centraal Economisch Plan, art. 4.5, 
gewijzigd bij Wet van 5 november 1948, laatst gewijzigd bij Wet 
van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63 

Waardering:  V 5 jaar na ontslag 
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 (3)   
Actor: CPB 
Handeling: Het voeren van het secretariaat van de Centrale Plancommissie 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag: Wet van 21 april 1947 houdende de voorbereiding van de 

vaststelling van een Centraal Economisch Plan, art. 4.5, 
gewijzigd bij Wet van 5 november 1948, laatst gewijzigd bij Wet 
van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63 

Product: Verslagen en agenda’s 
Waardering: B5 
 
 (4)  
Actor: CPB 
Handeling: Het overleggen met de minister van Economische Zaken inzake 

het instellen van werkcommissies 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag: Wet van 21 april 1947 houdende de voorbereiding van de 

vaststelling van een Centraal Economisch Plan, art. 5, gewijzigd 
bij Wet van 5 november 1948 

Opmerking: Tot op heden is slechts eenmaal een werkcommissie ingesteld: 
de Werkcommissie Middellange Termijnplanning 1966 

Waardering: V 5 jaar na opheffing 
 
(5)  
Actor: CPB 
Handeling: Het overleggen met de minister van Economische Zaken inzake 

het benoemen en ontslaan van voorzitter en leden van 
werkcommissies 

Periode: (1945)1947- 
Grondslag: Wet van 21 april 1947 houdende de voorbereiding van de 

vaststelling van een Centraal Economisch Plan, art. 6.3, 
gewijzigd bij Wet van 5 november 1948 

Waardering V 5 jaar na ontslag 
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Verantwoording van het Centraal Planbureau 
 
(6)  
Actor: CPB 
Handeling: Het opstellen en publiceren van jaarverslagen 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag:  
Product: jaarverslagen 
Waardering: B3 (Gepubliceerd jaarverslag) 

V5 (Overige neerslag) 
 
(7)   
Actor: CPB 
Handeling: Het opstellen en publiceren van werkplannen 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag:  
Product: werkplannen 
Opmerking De werkplannen worden opgesteld na overleg met de CPC en 

ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken ministers 
Waardering: B5 
 
(8)   
Actor: CPB 
Handeling: Het voorbereiden, ontwikkelen en opstellen van een visie, 

missie en beleidsanalyses voor het functioneren van het CPB 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag:  
Product: memo’s, correspondentie en verslagen 
Waardering: B1 
 
(9)   
Actor: CPB 
Handeling: Het voeren van overleg in het Overleg Directeuren Planbureaus 

(ODP). 
Periode: 1996-  
Grondslag: Protocol planbureaufunctie1996  
Product agenda’s notulen en vergaderstukken  
Opmerking Het SCP, MNP en RPB nemen ook deel aan dit overleg 
Waardering: B5  
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(10)   
Actor: CPB 
Handeling: Het jaarlijks rapporteren aan de Ministerraad over 

taakontwikkeling en mogelijk optredende knelpunten 
Periode: 1996-  
Grondslag:  Protocol planbureaufunctie1996 
Product rapport 
Opmerking Het SCP, MNP en RPB nemen ook deel aan dit overleg 
Waardering: B5  
 
Verstrekken van informatie 
 
(11)  
Actor: CPB 
Handeling: Het verstrekken van inlichtingen op verzoek van de minister van 

Economische Zaken aan Kamercommissies van de Staten-
Generaal, ambtelijke comités en sociale partners 

Periode: 1980-1998 
Grondslag: Aanwijzingen inzake contacten tussen Kamercommissies en 

ambtenaren en tussen Kamercommissies en 
regeringsadviescolleges (Stcrt. 1980, 171), art. 3.1 
De aanwijzing is bij Aanwijzingen externe contacten 
rijksambtenaren (Stcrt.1998, 704) ingetrokken. 

Opmerking: 

B1 Waardering: 

 
Samenstelling en publicatie van economische prognoses 
 
(12)  
Actor: CPB 
Handeling: Het ontwikkelen van methoden van onderzoek en 

rekenmodellen ter interpretatie en analyse van data 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag:  
Product: Beschrijving van methoden en rekenmodellen 
Opmerking: Modellistingen en outputfiles vallen ook onder deze handeling. 

Aan de hand van deze lijsten en bestanden is na te gaan hoe 
het model is gebouwd. 

Waardering: B5 
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(13)   
Actor: CPB 
Handeling: Het bouwen, inrichten en implementeren van rekenmodellen 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag:  
Product: rekenmodellen 
Waardering: V 5 jaar 
 
(14)  
Actor: CPB 
Handeling: Het opstellen en publiceren van een Centraal Economisch Plan 
Periode: 1946- 
Grondslag: Wet van 21 april 1947 houdende de voorbereiding van de 

vaststelling van een Centraal Economisch Plan, art. 3.1, 
gewijzigd bij Wet van 5 november 1948 

Product: Centraal Economisch Plan 
Opmerking: Onder deze handeling valt tevens het Welvaartsplan dat in 1946 

gepubliceerd werd. Vanaf 1947 werd dit het Centraal 
Economisch Plan. 

Waardering: B1 (Centraal Economisch plan) 
V5 (overige neerslag bijvoorbeeld onderzoeksmateriaal, 
enquêtes etc.) 
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 (15)   
Actor: CPB 
Handeling: Het opstellen en publiceren van scenario’s, prognoses en 

beleidsanalyses 
Periode: (1945)1947- 
Grondslag:  
Product: rapporten en publicaties  
Opmerking: Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

Macro Economische Verkenningen 
Middellange Termijn Verkenningen 
CPB Documenten 
CPB Memoranda 
CPB notities 
Bijzondere Publicaties 
Etc. Lijst is niet uitputtend 

Waardering: B5 (rapporten en publicaties) 
V5 (overige neerslag bijvoorbeeld onderzoeksmateriaal, 
enquêtes etc.) 

 
 
(16)   
Actor: CPB 
Handeling: Het verstrekken van opgaven en inlichtingen, voor zover het de 

financiering van sociale verzekeringen betreft, aan betrokken 
ministers die nodig zijn voor de uitvoering van wet- en 
regelgeving 

Periode: 2005 - 
Grondslag: Wet financiering sociale verzekeringen, art.124 (Stb. 2005, 36, 

laatst gewijzigd door Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 
2006, 415)  

Waardering: B5 
 
(17)   
Actor: CPB 
Handeling: Het instellen van een wetenschappelijke Visitatiecommissie 
Periode: 1997- 
Grondslag:   
Product Opdrachtbrief 
Waardering: B4  
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 (19)   
Actor: CPB 
Handeling: Het deelnemen in internationale netwerken voor onderzoek 
Periode: (1945) 1947 
Grondslag:   
Product rapport, correspondentie, vergaderverslagen etc 
Waardering: B5  
 
Benoeming personen in andere organisaties 

(20)  

Actor: CPB 

Handeling: Het aanwijzen van een deskundige vanuit het CPB als lid van 
andere organen dan het CPB 

Periode: 1945 - 

Grondslag: Interview 
Instellingsbeschikking platform technisch overleg, Uitleg OenW-
Regelingen, nr. 10, 17 april 1991 
Pensioenwet, art. 144 (Stb. 2006, 705) 
Wet op het RIVM, art. 8 (Stb. 1996, 560) 
Wet verplichte beroepspensioenregeling, art.139 (Stb. 2006, 
708)  
Vaststellingsbesluit Besluit Instelling Ruimtelijk Planbureau, art. 
8 (Stb. 2001, 488)   
  

Opmerking: Bij Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 16 december 2004(OCW-intrekkingsregeling 
2004 Stcrt. 2004, 247) is de instelling van het platform technisch 
overleg ingetrokken 

Waardering:  V 3 jaar na beëindiging lidmaatschap 
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Actor Centrale Plancommissie 

(18)   
Actor: CPB 

CPC 
Handeling: Het instellen van de Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing 

van het Centraal Planbureau 
Periode: 2001- 
Grondslag:   
Product Opdrachtbrief 
Opmerking Zowel het CPB als het CPC kunnen deze commissie instellen 
Waardering: B4 
 
 
Actor Wetenschappelijke Visitatiecommissie 
 
(21)   
Actor: Wetenschappelijke Visitatiecommissie 
Handeling: Het beoordelen van het werk en de werkwijze van het CPB 
Periode: 1997- 
Grondslag:   
Product Rapport 
Waardering: B2  
 
 
Actor Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal Planbureau 
 
(22)   
Actor: Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal 

Planbureau 
Handeling: Het beoordelen van het beleidsgeoriënteerde werk van het CPB 
Periode: 2001- 
Grondslag:   
Product rapport 
Waardering: B2  
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