
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., sub 2 Archiefbesluit 1995 gevoerde driehoeksoverleg 
tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Nationaal Archief met betrek-
king tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van 
archiefbescheiden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het beleidsterrein 
Algemeen wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid over de periode vanaf 1945. 
 
Den Haag, december 2008 
Mw. drs. M. van Kooten 
 
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).  
De selectielijst fungeert als selectie-instrument voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport op het beleidsterrein Algemeen wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid over de 
periode vanaf 1945. 
 
BELEIDSTERREIN 
In het concept BSD Algemeen wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid, versie 
november 2008, is een beschrijving van het beleidsterrein en een overzicht van de zorgdragers en 
actoren opgenomen waarvan de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen.  
 
Driehoeksoverleg 
 
Deelnemers aan het driehoeksoverleg 
Aan het driehoeksverslag werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) deelgenomen: 
als vertegenwoordigster van het Nationaal Archief 
- Mw. drs. M. van Kooten, medewerkster Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
 
als vertegenwoordiger van de zorgdragers 
- Dhr. drs. L.B. Humbert, adviseur, Directie Informatiehuishouding/, afdeling Beheer, Informatie 

en Archief, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 
namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
-  Dhr. D.G. Ebbeling, senior beleidsmedewerker, Directie Maatschappelijke Ondersteuning/ 

afdeling Sturing, Financiering en Informatie. 
 
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:  
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond per e-mail plaats vanaf juli 2008. De 
betrokken zorgdrager werd vertegenwoordigd door dhr. drs. L.B. Humbert. Drs. M. van Kooten trad op 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris. 

Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995 
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 
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. 
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Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes 
selectiecriteria toegepast. Deze zijn terug te vinden in het BSD.  
 
Inhoudelijk verslag 
 
Algemeen 
Naar aanleiding van het concept BSD zijn er door het Nationaal Archief enkele kanttekeningen 
geplaatst bij de inhoud van de verantwoording van het BSD. De vertegenwoordiger van de zorgdragers 
heeft vervolgens de tekst verduidelijkt en aangepast. 
 
Opmerkingen bij de handelingen 
Er is reeds een BSD Algemeen Wetenschappelijk Regeringsbeleid in 2006 vastgesteld (Stcrt. 2006, 
149). Daarin was geen selectielijst opgenomen voor de zorgdrager de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. De voorliggende lijst voorziet hierin. Het BSD uit 2006 is als uitgangspunt genomen 
bij de waardering van de zorgdrager de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waardoor de 
waarderingen conform het vastgestelde BSD zijn gewaardeerd.  
 
OPMERKINGEN PER HANDELING 
 
Actor: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als vakminister 
 
Handeling 197:  
Het instemmen met de voorgenomen publicatie van de rapporten van de Voorlopige WRR. 
Het Nationaal Archief stelt voor om deze handeling conform vergelijkbare handeling 165 met een B te 
waarderen. Allen gaan akkoord. 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Het verslag is in december 2008 ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers van het 
driehoeksoverleg. Allen hebben zich akkoord verklaard met het voorgelegde verslag.  
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