Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde
driehoeksoverleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de
minister van Defensie, de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën,
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst,
zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden
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Koninkrijksrelaties, de minister van Defensie, de minister van Financiën, de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op het beleidsterrein algemene
wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid, vanaf 1945.
drs. J.H. de Vries
Den Haag, januari 2003

Inleiding
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671).
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 = (op termijn) te vernietigen).
Het BSD fungeert deels als vervanging van bestaande vernietigingslijsten en deels als een
nieuw selectie-instrument. De bestaande vernietigingslijsten zijn:
categorie 141 uit de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken
behorende tot de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
kenmerk MB. No ON 1342 d.d. 07-03-1967, no KAZ 185111 d.d. 16-01-1967.
Voor de overige zorgdragers zijn er geen (onderdelen van) bestaande vernietigings- of
selectielijsten die als gevolg van de vaststelling van het BSD ingetrokken kunnen worden.
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 organen verrichten zelfstandig, onafhankelijk onderzoek teneinde de overheid
een objectief advies te geven over toekomstig beleid. Het onderzoek en advies omvat
meerdere beleidsterreinen, 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 één 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'. Met het begrip 'beleidsvoorbereiding' wordt in een
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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 voor de
Statistiek (CCS), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau
(CBP), de Centrale Plancommissie, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Begeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR). Deze organen zijn 'vaste colleges van advies in zaken van wetgeving
en bestuur van het Rijk'.
In de Grondwet van 1972 werd in artikel 87 de bepaling opgenomen dat bij wet zogenaamde
"vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk" konden worden
ingesteld. De wet diende de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van deze colleges te
regelen. In de Grondwet van 1983 en ook in de Grondwet van 1987 werd dit artikel
overgenomen (als artikel 79, lid 1 en 2). In de Grondwet van 1972 was evenwel opgenomen
dat de vaste colleges adviseerden aan de regering, in de Grondwet van 1983 en later werd niet
meer vermeld aan wie het advies gericht moest zijn. Wel is nog opgenomen dat de vaste
colleges adviseren inzake wetgeving en bestuur van het Rijk.
Naast de bovengenoemde organen spelen naast de overige ministers vooral de
ministers van Economische Zaken, van Welzijn en Algemene Zaken op dit beleidsterrein een
rol. Deze rol behelst voornamelijk het geven van regels, het instellen van vaste colleges van
advies en bijstand, het benoemen van leden en ambtenaren van de genoemde colleges, het
goedkeuren van begrotingen en werkprogramma’s.
Het beleidsterrein is verdeeld in vier deelbeleidsterreinen:
1. Statistische gegevensverzameling
In de 19e eeuw wilde de overheid haar bestuur en wetgeving op basis van statistische
gegevens vorm geven. Het beleid diende op grond van een oordeelkundige verzameling van
statistische gegevens voorbereid te worden. Onder oordeelkundig werd verstaan: objectief en
wetenschappelijk integer. Zaak was dus de vergaring van statistische gegevens zodanig te
organiseren dat deze niet eenzijdige belangen zou dienen. Voorts wilde men door middel van
de centralisatie van statistische activiteiten een geïntegreerd en gecoördineerd statistisch
programma ontwikkelen. Deze beleidsdoelstellingen werden in 1892 verwezenlijkt door de
instelling bij K.B. van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS, Stb. 1892, 232). De
Commissie bleek niet het geëigende bureau om statistieken samen te stellen. Daartoe werd in
1899 bij K.B. het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht (CBS, Stb. 1899, 43). De
Commissie behield het toezicht op de statistische gegevensverzameling terwijl het CBS de
uitvoering van het statistisch onderzoek op zich nam.
Bij de Wet van 1 december 1917 (Stb. 1917, 665) houdende maatregelen tot het
verkrijgen van een juiste statistiek van voortbrenging en verbruik werden o.m. ondernemers
verplicht ten behoeve van productiestatistieken aan het CBS bepaalde gegevens te
verstrekken. Deze verplichting werd bij de Wet van 28 december 1936 (Stb. 1936, 639DD)
uitgebreid tot alle gegevensverstrekkingen ten behoeve van economische statistieken.
Tegenover deze verplichting van berichtgever staat de verplichting van het CBS om de
gegevens geheim te houden. In de jaren ‘80 bleken bedrijven en instellingen niet alleen
behoefte te hebben aan statistieken doch ook aan individuele gegevens als naam, adres,
woonplaats.
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Met de Wet verstrekking gegevens CBS (Stb. 1988, 258) werd beoogd aan ondernemingen,
instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren deze gegevens voor onderzoeksdoeleinden te
verstrekken. Deze wet is echter tot het moment van schrijven nog niet inwerking getreden.
De verstrekking van gegevens in het kader van volkstellingen was in 1879 een
wettelijke basis gegeven met de Wet tot wettelijke regeling der tienjarige algemeene
volkstellingen (Stb. 1879, 63), die in 1971 werd vervangen door een nieuwe
Volkstellingenwet (Stb. 1970, 323). Voor bedrijfstellingen kwam de regelgeving met de
wetten van 1930 (Stb. 348), 1939 (Stb. 601), 1959 (Stb. 410) en 1976 (Stb. 701) tot stand. De
eerste integrale woningtelling vond in 1947 nog gelijk met de volkstelling van dat jaar plaats
en werd geregeld bij Koninklijk Besluit dat mede op de Woningwet was gebaseerd (Stb.
1947, H 44). In verband met de woningnood vond in 1956 een afzonderlijke woningtelling
plaats (KB van 12 april 1956 (Stb. 162). In de Woningwet van 1962 wordt het houden van
volgende woningtellingen geregeld (Wet van 12 juli 1962, Stb. 287) .Op basis hiervan vind in
1971 een volgende woningtelling plaats die tegelijkertijd met de Volkstelling 1971 wordt
gehouden ( Wet van 9 juli 1970 ,Stb. 323).
Met de wijziging op de Statistiekwet 1950 in 1993 (Stb. 1993, 473) verkrijgt het CBS
eveneens gegevens van importeurs en exporteurs van goederen en diensten. Voorts kan het
CBS de bevoegdheid krijgen omtrent de opgave van deze statistische gegevens, regels te
stellen.
Op 1 juli 1996 trad de Wet op het Centraal Bureau en de Centrale commissie voor de
statistiek in werking (Stb. 1996, 258). De belangrijkste wijzigingen waren , naast het
terugbrengen van het ledental van de CCS:
- een expliciete bevoegdheid van de directeur-generaal om zelf de methode van onderzoek te
bepalen (art. 8);
- een expliciete bevoegdheid van het CBS om ten behoeve van statistische doeleinden
gebruik te maken van gegevens uit registraties bij Rijksinstellingen en -diensten (art. 9);
- het uitsluitend gebruik van de verzamelde gegevens voor andere dan statistische
doeleinden (art. 11).
De voornaamste reden voor de invoering van deze wet ligt in de grondwettelijke bepaling
(art. 79) dat vaste colleges van advies inzake wetgeving en bestuur een wettelijke grondslag
behoeven.
2. Economische analyse en prognose
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 de maatregelen die de regering voorstond op economisch terrein. Het
'Nationaal Welvaartsplan' zou moeten worden opgesteld door een zelfstandige organisatie, die
ten aanzien van beleidsvragen adviserend zou kunnen optreden.
Nog voordat de instellingswet door de Tweede Kamer was aangenomen begon het
Centraal Planbureau (CPB) in 1945 met haar werkzaamheden. De taak van het CPB is
krachtens de wet (Stb. 1947, H 127): het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking
tot het voorbereiden van het Centraal Economisch Plan. In 1989 formuleerde het CPB haar
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.
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Het CPB werd vanaf het begin bijgestaan door adviesorganen. De eerste twee jaar was
dit de Raad voor Advies voor het Nationaal Welvaartsplan. Deze Raad adviseerde over de
methoden van onderzoek. In 1947 ging de Raad op in de Centrale Plancommissie (CPC). De
CPC adviseerde tot 1997 zowel de minister als het CPB over de werkzaamheden van het
CPB. Met de wetswijziging in 1997 verloor het CPC haar adviesbevoegdheid ten aanzien van
de minister.
3. Sociale en culturele analyse en prognose
Eind jaren ’60 lieten verschillende groeperingen bezorgde geluiden horen over de negatieve
gevolgen van de groei van de wereldbevolking en de technologische ontwikkelingen. Door
meer nadruk te leggen op welzijn in plaats van welvaart hoopte men deze gevolgen het hoofd
te bieden. Met de oprichting van een Sociaal en Cultureel Planbureau beoogde de overheid de
bevordering van samenhangend en doelmatig beleid gericht op het sociaal en cultureel
welzijn.
In 1972 werd de voorbereidingscommissie SCP opgericht. Deze Commissie diende de
minister te adviseren over de taak en werkwijze van het SCP. In 1973 werd het Sociaal en
Cultureel Planbureau bij K.B. (SCP, Stb. 1973, 175) opgericht.
Als taak werd in het Koninklijk besluit genoemd:
a. wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van
de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
b. bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoeleinden, benevens het aangeven
van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;
c. informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid
op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering
mogelijk te maken.
Het SCP onderzoekt, adviseert en evalueert. Het is dus bij de gehele beleidscyclus op het
sociaal-cultureel terrein betrokken. Deze rapportages dienen ter informering van de
beleidsmakers van de rijksoverheid.
Voor het verkrijgen van informatie van gegevens is het SCP afhankelijk van de medewerking
van diezelfde rijksoverheid. Veel gegevens zijn vertrouwelijk en dienen dus zodanig bewerkt
te worden dat herkenning niet meer mogelijk is. Voorts steunt het SCP op de statistieken van
het CBS en publieksenquetes.
4. Algemene maatschappelijke analyse en prognose
Als gevolg van de steeds uitbreidende verzorgingsstaat en de toenemende democratisering,
namen in de jaren '60 de taken van de overheid in complexiteit en onderlinge verwevenheid
toe. Het werd steeds moeilijker bevonden neveneffecten van beleidsingrepen te taxeren en
toekomstige ontwikkelingen te voorzien.
Met de oprichting van de (Voorlopige) Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid wilde de regering de tekortkomingen in strategische beleidsvorming teniet te
doen. Beleidsvorming op lange termijn zou gebaat zijn bij een gedegen toekomstvisie op
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze toekomstvisie diende wetenschappelijk gefundeerd te
zijn. Derhalve werd de WRR niet louter een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De
onderzoeken moesten beleidsrelevant zijn en prioriteiten in beleid aangeven. De WRR zou op
basis van wetenschappelijke studie aangeven welke maatschappelijke probleemvelden
aandacht verdienen. Voorts wilde men lacunes en overlappingen vermijden. Daartoe zou de
WRR het werk van de wetenschappelijke bureaus van de overheid coördineren.
De Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in 1972
ingesteld.
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Omdat een wet in formele zin de nodige voorbereidingstijd zou vergen was besloten een
voorlopige raad in te stellen bij Koninklijk Besluit.
In 1976 volgde de instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) door middel van een wet in formele zin.
De taken van de WRR verschillen niet wezenlijk van die van de Voorlopige WRR.. Centraal
bij de werkzaamheden van de W.R.R. staat de bestudering van de toekomstige
ontwikkelingen die van belang zijn voor het regeringsbeleid alsmede implicaties daarvan voor
dat beleid. In tegenstelling tot de taakomschrijving van de Voorlopige Raad werd bij de
taakbeschrijving van de WRR gekozen voor de formulering 'het verschaffen van informatie' in
plaats van 'het adviseren' om te benadrukken dat van de WRR geen eigen opinie wordt
verwacht maar een wetenschappelijke en objectieve rapportage.
De taken van de WRR werden vastgelegd in artikel 2 van de wet:
a. het verschaffen van wetenschappelijk gefundeerde informatie ten behoeve van het
regeringsbeleid over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen
beïnvloeden en daarbij tijdig wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten,
probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken, en
beleidsalternatieven aan te geven;
b. het ontwikkelen van een wetenschappelijk gefundeerd kader dat de regering ten dienste
staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid;
c.
het doen van voorstellen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het
bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coördinatie,
alles ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op
langere termijn, zowel binnen als buiten de overheid.

Actoren
In het RIO zijn de volgende actoren beschreven:
actoren waarvan de minister van Algemene Zaken / minister-president de zorgdrager is:
- Minister-president / minister van Algemene Zaken
- Ministerraad
actoren waarvan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de zorgdrager is:
- Minister van Binnenlandse Zaken
- Hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters
actoren waarvan de minister van Economische Zaken de zorgdrager is:
- Minister van Economische Zaken
- Centraal Bureau voor de Statistiek
- Centrale Commissie voor de Statistiek
- Centraal Plan Bureau
- Raad voor Advies voor het Nationaal Welvaartsplan
- Werkcommissies Centraal Economisch Plan
actoren waarvan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de zorgdrager is:
- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
- Commissie voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappijstructuur (Commissie De
Wolff)
- Contactcommissie Overheid / Sociaal-Wetenschappelijke Raad
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actoren waarvan het Sociaal en Cultureel Planbureau de zorgdrager is:
- Sociaal en Cultureel Planbureau
- Voorbereidingscommissie Sociaal en Cultureel Planbureau
- Begeleidingscollege Sociaal en Cultureel Planbureau
actoren waarvan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de zorgdrager is:
- Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
actoren die hun eigen zorgdrager zijn:
- Minister van Financiën
- Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
- Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Minister van Verkeer en Waterstaat
- Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
- Vakminister
- De Nederlandsche Bank N.V.
- (Hulp)officier van Justitie
- Interprovinciaal Overleg
- politiek-wetenschappelijke instituten van de politieke partijen in de Tweede Kamer
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Reikwijdte
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor zover het de handelingen betreft van de
volgende actoren:
- actoren waarvan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgdrager is:
- Minister van Binnenlandse Zaken
- Hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters
- actoren waarvan de minister van Economische Zaken de zorgdrager is:
- Minister van Economische Zaken
- Centraal Bureau voor de Statistiek
- Centrale Commissie voor de Statistiek
- Centrale Plancommissie
- Raad voor Advies voor het Nationaal Welvaartsplan
- Werkcommissies Centraal Economisch Plan
- minister van Defensie;
- minister van Financiën;
- minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
- minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- minister van Verkeer en Waterstaat;
- minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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Totstandkoming van de ontwerp-selectielijst
Het concept-BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij het ministerie van
Economische Zaken door drs. F. van der Doe, drs. A.G. de Vries en drs. Ch.M. Zeegers werd
verricht in de periode 1995-1997. Dit institutioneel onderzoek resulteerde in a) het PIVOTrapport nr. 53, Geschied-schrijving van de toekomst. Een onderzoek naar instituties en
handelingen met betrekking tot de algemene wetenschappelijke voorbereiding van het
Regeringsbeleid, (1892) 1945-1996.
Het concept-BSD is tot stand gekomen in september 1997.
In de periode september - november 1997 heeft een driehoeksoverleg plaats gevonden voor de
selectielijsten voor de zorgdragers Centraal Planbureau (CBP), Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hierop
heeft de Raad voor Cultuur een advies gegeven (kenmerk 1998-arc-98.1741/2), waarna de
betreffende selectielijsten zijn vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 1999/22).
Omdat in het ontwerp-BSD nog de oude negen selectiecriteria gebruikt zijn in plaats van de
zes die tegenwoordig gebruikt worden, heeft de Rijksarchiefdienst in augustus 2000 de nog
niet vastgestelde lijsten binnen het BSD geüpdate.

Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg over het concept-BSD vond plaats in de periode augustus 2000 - mei
2002. Het overleg werd schriftelijk gevoerd.
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:
namens de minister van Binnenlandse Zaken:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- E. Rohlfs, beleidsmedewerker agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- mw. F. Siero, ad interim projectleider PIVOT, afd. BAC van de directie Informatie;
namens de minister van Defensie:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- drs. P.W. van Gijzen, DGP/DAVB/AFA;
- J. v.d. Graaf, DGEF/ABA/BFI;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- H.E.M. Mettes, institutioneel onderzoeker DARIC;
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namens de minister van Economische Zaken:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- Mw. Mr. Drs. C.A. Hoving-Nienhuis, Beleidsmedewerker;
- dr. J.G.S.J. van Maarseveen, adviseur op historisch terrein van de Directie van het CBS;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- A.L.M. Kouwenhoven, sectiehoofd Archief, afd. Documentaire Informatievoorziening;
- Mw. M.T. Stoop, medewerker institutioneel onderzoek, directie Interne Zaken;
- drs. K. de Hart, Institutioneel onderzoeker, directie Interne Zaken;
- A.L.M. Kouwenhoven, sectiehoofd Archief, afd. Documentaire Informatievoorziening
- J.C. Kooijman, chef van de taakgroep Documentatiestromen van het CBS Voorburg.
namens de minister van Financiën:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- dr. B. ter Haar, directeur van de directie Algemene Financiële Economische Politiek,
- mr. J. Nieuwendijk, beleidsmedewerker van de afdeling Bestuurlijk Ondersteuning
Belastingdienst;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- E. Kuyvenhoven, Hoofd Multifunctionele Unit Generale Thesaurie,
- R. Verhey, Medewerker Institutioneel Onderzoek en Archiefbewerking,
- R. Bachoe, Hoofd Multifunctionele Unit Directoraat-Generaal Belastingdienst;
namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- mr. M. van der Loop, jurist directie Juridische Zaken;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- R. Teeuwisse, medewerker documentaire informatievoorziening directie Juridische Zaken;
namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- mw. J.S.M. Boot, beleidsadviseur bij de directie Strategische Ondersteuning;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- J.N. 't Hoen, medewerker afd. Informatie Diensten van de directie Facilitair Bedrijf;
namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- drs. A. Feringa, Directeur Arbeidsverhoudingen,
- drs. P.P.L. van Kalmthout, Directeur Bijstandszaken,
- drs. J.H.M. de Kok, Directeur Analyse en Onderzoek,
- drs. H.C.M. Middelplaats, Hoofd afdeling ARBO-infrastructuur,
- dr. G.J.M. de Vries, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- J.G.M. de Bruin, institutioneel onderzoeker, Directie Algemerne Zaken, afd. Beleid en
Advies Documentaire Informatievoorziening
namens de minister van Verkeer en Waterstaat:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- Ir. A.N. Bleijenberg Directie Strategie en Coördinatie;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- C.E.M. Strik-Zijlstra, adviseur DIV bij het Facilitair Adviescentrum/DIV
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namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
als deskundige bedoeld in art. 3, onder a, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- M. van Wijngaarden, beleidsambtenaar bij de Directie Informatiemanagement en
Organisatie;
als deskundige bedoeld in art. 3, onder b, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- P. Sierdsma, medewerker van het Archief- en Informatiecentrum;
als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris, bedoeld art. 3, onder b, van het
Archiefbesluit 1995 (Stb. 1994/671):
- drs. J.H. de Vries, medewerker productgroep Onderzoek, Selectie en Advies.
Voorts trad als adviseur van de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris op dr. F.
van Poppel, op voordracht van het Koninklijk Nederlands Historische Genootschap (KNHG),
die eerder aan het driehoeksoverleg van 1997 heeft deelgenomen.

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. Als
uitgangspunt van het overleg gold de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst, die inhoudt
dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op
hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de
Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring.
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(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. Hieruit worden niet per se consequenties
getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
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Selectiecriteria
3. Handelingen die betrekking
hebben 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 ministeriele
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

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 bewijs zoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de minimale
termijnen zijn geschied door de deskundigen van de genoemde zorgdragers. De
vertegenwoordiger van de Rijksarchiefdienst heeft zich ervan vergewist dat zij gezien hun
inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen op dit terrein. Bovendien heeft
de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris in het driehoeksoverleg gewezen op
enkele specifieke wetten die voor de genoemde zorgdragers van belang zijn in verband met
zowel de interne bedrijfsvoering als de externe verantwoording en de verantwoordelijkheid
die het orgaan heeft ten aanzien van de burger.
Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek
In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris de
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Op verzoek van de vertegenwoordiger
hebben ook de overige deelnemers hun gedachten te 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. Door de deelnemers aan het driehoeksoverleg is ook de mening
gevraagd van dr. F. van Poppel, historicus en materiedeskundige op het gebied van de
algemene wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid.
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Tenslotte kunnen op basis van artikel 5, sub e van het Archiefbesluit, archiefbescheiden, die
volgens de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, in bepaalde gevallen hiervan
uitgezonderd worden. Op deze wijze kan de neerslag van incidentele bijzondere gebeurtenissen
alsnog van vernietiging gevrijwaard worden.
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Deelbeleidsterrein Statistische gegevensverzameling
(handelingen 4-99; nieuwe handelingen 204-232)

Nieuwe handelingen 204-229 (EZ)
De vertegenwoordiger van de ARA merkt op dat in dit RIO en BSD de algemene handelingen
ontbreken die sinds enige jaren standaard in elk RIO worden opgenomen. Op zijn voorstel
wordt besloten op elk deelbeleidsterrein voor de betreffende primaire zorgdrager deze
handelingen te formuleren: op het deelbeleidsterrein statistische gegevensverzameling dus
voor de minister van EZ.
Handeling 17 (EZ)
Het opstellen van een voordracht ter benoeming ... van de leden van de CCS ...
Oorspronkelijk gewaardeerd: V 5 jaar na benoeming, ontslag of aanwijzing.
De heer Van Poppel vraagt of vernietiging impliceert dat alle informatie over voordrachten
van de leden van de CCS verdwijnt. De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris
bevestigt dat en legt uit dat benoemingen op zich niet binnen de selectie-doelstelling van het
Algemeen Rijksarchief vallen.
De heer Van Poppel meent dat het evenwel zinvol is neerslag van deze handeling te bewaren
voor die momenten waarop discussie werd gevoerd over de richting van het CBS en noemt
hierbij de omschakelingsoperaties in het recente verleden en de volkstelling van 1971. De
vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris dat benoemingsdossiers in de regel geen
inhoudelijke informatie over lopende discussies over het beleid bevatten. Hij wijst erop dat
handelingen van de minister van EZ rond de totstandkoming, wijziging en intrekking van
wet- en regelgeving (handeling 4-6, 8, 13) in het BSD de aangewezen bron zijn voor een
reconstructie van de discussie. Daaraan kan de nieuw geformuleerde handeling "het
voorbereiden, mede-vaststellen ... van het beleid" (handeling 204) nu worden toegevoegd.

Handeling 36 (CBS)
Het opstellen van werkprogramma's en meerjarenprogramma's
Was oorspronkelijk gewaardeerd met B (3).
De vertegenwoordiger van de ARA vraagt zich af of hier werkelijk sprake is van externe
verantwoording en stelt voor de handeling te waarderen met B (1). De heer Van Maarseveen
legt uit dat hier zowel van externe verantwoording als van voorbereiding en bepaling van het
beleid sprake is. De waardering wordt derhalve B (1, 3).

Handeling 45 (CBS)
Het opstellen van een jaarverslag
Was oorspronkelijk gewaardeerd met B (1, 2).
Omdat de verslagen bedoeld zijn als externe verantwoording wordt de waardering op voorstel
van de vertegenwoordiger van de ARA gewijzigd in B (3).
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Handeling 50 (CCS), 51 (EZ) en 52 (CCS)
50 (CCS): Het machtigen van het CBS tot het doen van nieuwe statistische onderzoekingen;
51 (EZ): Het geven van een opdracht aan het CCS tot het opdragen van het CBS tot het
verzamelen ...van statistische opgaven; 52 (CCS): Het geven van opdrachten aan het CBS tot
het verzamelen ... van statistische opgaven.
Oorspronkelijk waren de handelingen als volgt gewaardeerd: 50 V, 51 B(5), 52 B(5). De heer
Hogendoorn (CBS) stelt voor handeling 50 met B (5) te waarderen. De heer Van Poppel
vraagt of vernietiging van de neerslag van handeling 50 betekent dat informatie over taken die
het CBS niet op zich kon of wilde nemen, verder niet meer gedocumenteerd is.
De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris informeert naar de procedure rond
het initiëren van nieuw statistisch onderzoek en de relaties tussen de genoemde handelingen.
De heer Van Maarseveen (CBS) legt uit dat het CBS de opdracht tot het verrichten van een
nieuw onderzoek ontvangt van de CCS en dat de CCS deze opdracht kan geven:
- op voorstel van het CBS (handeling 50).
- op last van de minister van EZ (handeling 52; zie handeling 51)
- op eigen initiatief (handeling 52)
De vertegenwoordiger stelt voor de opdrachten op één bewaarniveau te bewaren, te weten
onder de actor CCS (handeling 50 en 52). Handeling 51 kan dan op V gesteld worden,
aangezien het product van deze handeling (de machtiging van de minister van EZ aan de
CCS) in het dossier van de CCS bewaard wordt. Ook het voorstel van het CBS zal dáár
bewaard worden. De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris constateert dat bij
handeling 50 de corresponderende handeling van het CBS ontbreekt en stelt de formulering
van een extra handeling voor, die met V gewaardeerd kan worden:
(230.)
Actor:
CBS
Handeling: Het indienen van een verzoek bij de CCS om machtiging tot het doen van
nieuwe statistische onderzoekingen of het uitgeven van de resultaten
daarvan of het staken van die onderzoekingen of het uitgeven van die
resultaten
Bron:
Mededeling van dr. J.G.S.J. van Maarseveen tijdens driehoeksoverleg
Periode: 1945-1996
Waardering:
V 25 jaar
EZ en het CBS kunnen zich hierin vinden. De beide handelingen van de CCS worden gesteld
op B (5); de handeling van EZ op V 1 jaar na publicatie statische opgave; de handeling van
het CBS op V 25 jaar.
Handeling 53 (CBS) en 54 (EZ)
53 (CBS): Het in beroep gaan bij de minister van EZ tegen een opdracht van de CCS ..;.
54 (EZ): Het opstellen van een voordracht inzake het beroep van het CBS tegen een opdracht
...
Oorspronkelijk waren de handelingen als volgt gewaardeerd: 53 B(5), 54 V 10 jaar.
De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris informeert of deze handeling in het
verleden heeft plaats gevonden. De heer Van Maarseveen antwoordt dat zulks niet het geval
is. Echter áls het gebeurt, dan is het een essentiële kwestie waarvan de archivalia zeker
bewaard moeten worden.
De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris stelt voor in dat geval de neerslag
alleen op het bewaarniveau van de minister van EZ te bewaren. EZ en het CBS kunnen zich
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hierin vinden. De waardering van handeling 53 wordt gewijzigd in V 25 jaar; die van
handeling 54 in B (5).

Handeling 63 (CBS)
Het verzamelen van statistische gegevens
Oorspronkelijke gewaardeerd met V 100 jaar.
De heer Van Maarseveen legt uit dat hierbij onderscheid gemaakt moet worden tussen het
statistisch grondmateriaal enerzijds en anderzijds de meta-informatie die nodig is voor een
goed begrip van de wijze waarop tabellen, analyses tot stand zijn gekomen. Als voorbeelden
van laatstgenoemde categorie noemt hij nota's, vragenlijsten, instructies, classificaties en
toelichtingen op definities e.d. die het statistisch proces en/of de methode van onderzoek
bepalen. Hij geeft aan dat dergelijk materiaal voor blijvende bewaring en, voorzover zij niet
in publicaties van het CBS zijn opgenomen, voor overbrenging naar het Nationaal Archief in
aanmerking komt. Besloten wordt hiertoe een nieuwe handeling te formuleren:
(231)
Actor:
CBS
Handeling: Het vaststellen van het statistisch proces / de methode van onderzoek
Periode:
1945Bron:
Mededeling van dr. J.G.S.J. van Maarseveen tijdens het
driehoeksoverleg
Product:
o.a. nota's, vragenlijsten, instructies
Waardering: B (5)
De oorspronkelijke waardering van handeling 63 blijft gehandhaafd.

Handeling 64 (vakminister)
Het opstellen van statische bescheiden ten behoeve van het CBS
Tegen de oorspronkelijke waardering V is geen bezwaar gekomen. Vanuit de ministeries van
Economische Zaken en Defensie wordt een vernietigingstermijn van 10 jaar voorgesteld; de
ministeries van SZW en VROM menen dat 5 jaar voldoende is. In overleg met alle
deelnemende ministeries wordt besloten de laatste termijn in het BSD op te voeren.

Handeling 79 (CBS)
Het controleren van de tellingen die door de gemeenten worden verricht in het kader van de
algemene volks- en woningtelling
Gewaardeerd met V 10 jaar.
De heer Van Poppel meent dat informatie over de resultaten voor later onderzoek naar de
geschiedenis van de volkstellingen relevant is en vraagt, welke informatie hierover rest na
vernietiging van de neerslag van deze handeling.
De heer Van Maarseveen legt uit dat de controle door de gemeenten zelf werd uitgevoerd
conform door het CBS opgestelde instructies. Deze instructies worden als neerslag van de
nieuw geformuleerde handeling 231 bewaard. Handeling 79 kent zelf geen neerslag. Besloten
wordt daarom deze handeling uit het BSD te schrappen.

Handeling 85 (CCS) en 86 (CBS)
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85 (CCS) Het machtigen van het CBS gegevens te verstrekken ...; 86 (CBS) Het verstrekken
van een gegevensverzameling aan ... diensten, organisaties en instellingen
Beiden oorspronkelijk gewaardeerd met V.
Naar aanleiding van de "N.B." in het RIO vraagt de vertegenwoordiger van de ARA of er
richtlijnen voor de individuele beoordelingen bestaan. De heer Van Maarseveen bevestigt dit.
Besloten wordt voor de richtlijnen van het CBS een nieuwe handeling te formuleren die met
een B (5) gewaardeerd wordt; de V-termijn van handeling 86 wordt gesteld op 25 jaar.
(232.)
Actor:
Handeling:

CBS
Het opstellen van richtlijnen voor de beoordeling van de maatregelen
die gegevens- ontvangende diensten, organisaties en instellingen
hebben genomen ter voorkoming van misbruik van de door het CBS te
verstrekken gegevens
Periode:
1996Bron:
Mededeling van dr. J.G.S.J. van Maarseveen tijdens het
driehoeksoverleg
Waardering: B (5)

Handeling 87 (CBS)
Het toezenden van statistische gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de EG
Oorspronkelijk gewaardeerd met V.
De heer Van Maarseveen maakt duidelijk dat de correspondentie over de datalevering met het
Bureau voor de Statistiek van de EG vanuit beleidsmatig oogpunt van historisch belang is.
Aan de handeling wordt daarom de waardering B (5) toegekend.
Handeling 90 (CBS)
Het verrichten van onderzoek voor derden
De vertegenwoordiger van de ARA stelt dat de neerslag van deze handeling niet onder de
Archiefwet 1995 valt. De heer Van Maarseveen (CBS) meent daarentegen dat deze
werkzaamheden niettemin vanuit beleidsmatig en historisch oogpunt van belang zijn: zo
worden deze werkzaamheden in het kader van het werkprogramma gemeld aan de CCS,
verder worden de resultaten van onderzoek steeds openbaar gemaakt worden. De
vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris wijst erop dat dergelijk archiefmateriaal
is onder te brengen onder andere handelingen (36, 63, en 94-96 en de nieuw geformuleerde
handelingen 231-232).
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Handeling 94-96 (CBS)
(94: Het publiceren van statistieken; 95: Het publiceren van studies naar de methodologie, de
statistiek en maatschappelijke verschijnselen; 96: Het publiceren van periodieken inzake
statistische onderzoeken)
Waren oorspronkelijk gewaardeerd met "Eindproduct: B (5); overige stukken V".
De heer Van Maarseveen legt uit dat bij de oprichting van het CBS met de Koninklijke
Bibliotheek is afgesproken dat alle CBS-publicaties bewaard zouden worden door de CBSbibliotheek, die tot taak heeft te zorgen voor raadpleging hiervan door interne én externe
gebruikers. Overbrenging van de publicaties naar het ARA wordt zowel door de beleids- en
archiefdeskundigen van het CBS als door de vertegenwoordiger van de ARA niet zinvol
geacht. Aan de waardering is derhalve toegevoegd dat het eindproduct bestemd is te berusten
in de CBS-bibliotheek (conform de afspraak met de KB).
De vertegenwoordiger van de ARA meent dat de overige neerslag op termijn vernietigd kan
worden. De heer Van Maarseveen wijst erop dat archiefbescheiden die voor het begrip van de
gepubliceerde resultaten onmisbaar zijn, niet vernietigd mogen worden. De
vertegenwoordiger van de ARA wijst erop dat dit soort bescheiden neerslag zijn van de nieuw
geformuleerde onderzoeks-handelingen (zie onder handeling 63). De handelingen 94-96
hebben slechts betrekking op het publicatietraject van afgerond onderzoek. Naast de feitelijke
publicatie (het uitgegeven boek, periodiek, studie) betreft dit o.a. correspondentie met de
uitgever / drukker.
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Deelbeleidsterrein economische analyse en prognose
(handelingen 100-134 en nieuwe handelingen 233-258)
N.B.

In het RIO wordt in dit hoofdstuk de actor "betrokken minister" opgevoerd,
waarmee de volgende ministers bedoeld zijn :
- minister van Binnenlandse Zaken (*)
- minister van Financiën (*)
- minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
- minister van Verkeer en Waterstaat (*)
Alleen de met een asterisk gemarkeerde actoren hebben aan het driehoeksoverleg
deelgenomen.
In het BSD is geen aparte lijst voor handelingen van de betrokken minister
opgenomen. In plaats daarvan zijn de handelingen opgevoerd in de lijst van de
onderscheiden ministers.

Nieuwe handelingen 233-258 (EZ)
De vertegenwoordiger van de ARA merkt op dat in dit RIO en BSD de algemene handelingen
ontbreken die sinds enige jaren standaard in elk RIO worden opgenomen. Op zijn voorstel
wordt besloten op elk deelbeleidsterrein voor de betreffende primaire zorgdrager deze
handelingen te formuleren: op het deelbeleidsterrein economische analyse en prognose dus
voor de minister van EZ.
Handelingen 101, 103, 105, 109 (betrokken minister)
101: Het instemmen met de minister van EZ inzake de benoeming ... van de directie van het
CPB; 103: Het overleggen met de minister van EZ inzake de benoeming ... van de leden van
de Centrale Plancommissie; 105: Het overleggen met de minister van EZ inzake de
aanwijzing van de voorzitter van de Centrale Plancommissie; 109: Het overleggen met de
minister van EZ inzake het benoemen ... van voorzitter en leden van werkcommissies
Oorspronkelijke waardering: V.
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een V-termijn van 5 jaar
na ontslag voorgesteld. Hiertegen bestaat op bij de beleids- en archiefdeskundigen ministerie
van BZK geen bezwaar. Daarentegen menen die van het ministerie van Financiën dat een Vtermijn van 75 jaar na geboorte op zijn plaats is. De vertegenwoordiger van de ARA wijst
erop dat aan deze handelingen geen rechtspositionele gevolgen zijn verbonden en dat derhalve
kan worden volstaan met een vernietigingstermijn van 5 jaar na ontslag.
Rechtspositionele gevolgen kunnen wel verbonden zijn aan twee verwante handelingen van
de minister van EZ (102: Het benoemen ... van de directie van het CBP; 104: Het benoemen
... van leden van de Centrale Plancommissie), welke overigens inderdaad gewaardeerd zijn
met V 75 jaar na geboorte. Voor de handelingen Het aanwijzen van een voorzitter van de
Centrale Plancommissie (106) en Het benoemen ... van voorzitter en leden van
werkcommissies (110) wordt op het ministerie van EZ volstaan met een V-termijn van 2-jaar
na ontslag, omdat deze handelingen geen rechtspositionele gevolgen voor de aangewezen
voorzitter / benoemde voorzitter en leden hebben.
Handeling 107 (betrokken minister)
Het overleggen met de minister van EZ inzake het instellen van werkcommissies
Oorspronkelijke waardering: V
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een V-termijn van 5 jaar
na opheffing voorgesteld, waartegen bij de beleids- en archiefdeskundigen ministerie van
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BZK geen bezwaar bestaat. Vanuit het ministerie van Financiën wordt een V-termijn van 25
jaar voorgesteld.
Handeling 131 (vakminister)
Het aan de minister van EZ verzoeken om door het CBP berekeningen te laten uitvoeren
Oorspronkelijke waardering: V
Vanuit EZ, Defensie en SZW wordt aanvankelijk een V-termijn van 5 jaar voorgesteld.
Vanuit het ministerie van Financiën wordt opgemerkt dat dergelijke verzoeken gedaan
worden in verband met beleidsvoorbereiding, -implementatie en -evaluatie op verschillende
beleidsterreinen van de verschillende vakministers die voor die beleidsterreinen
verantwoordelijk zijn. De neerslag komt dus reeds terug als onderdeel van de handelingen in
verschillende selectielijsten over die beleidsterreinen. Op voorstel van dit ministerie wordt de
handeling derhalve geschrapt.
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Deelbeleidsterrein sociale en culturele analyse en prognose
(handelingen 135-171; nieuwe handeling (259)
N.B.

In het RIO wordt in dit hoofdstuk de actor "betrokken minister" opgevoerd, waarmee
de volgende ministers bedoeld zijn :
- minister van Algemene Zaken
- minister van Binnenlandse Zaken (*)
- minister van Financiën (*)
- minister van Justitie
- minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (*)
- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (*)
- minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (*)
Alleen de met een asterisk gemarkeerde actoren hebben aan het driehoeksoverleg
deelgenomen.
In het BSD is geen aparte lijst voor handelingen van de betrokken minister
opgenomen. In plaats daarvan zijn de handelingen opgevoerd in de lijst van de
onderscheiden ministers.

Handeling 136, 143, 144, 151 (betrokken minister)
136: Het instemmen met de voordracht van de minister van VWS ter benoeming ... van de
directeur en onder-directeur van het CPB; 143: Het instemmen met de overige betrokken
ministers over de voordracht van ... niet-ambtelijke leden van het Begeleidingscollege van het
SCP; 144: Het voordragen ter benoeming tot leden van het Begeleidingscollege van het SCP;
151: Het instemmen met de benoeming door de minister van VWS van een voorzitter van het
Begeleidingscollege SCP
Oorspronkelijke waardering: V.
Vanuit de ministeries van SZW en VROM wordt een vernietigingstermijn van 5 jaar na
ontslag voorgesteld. Hiertegen bestaat op bij de beleids- en archiefdeskundigen ministerie van
BZK geen bezwaar. Daarentegen menen die van het ministerie van Financiën dat een Vtermijn van 75 jaar na geboorte op zijn plaats is. De vertegenwoordiger van de ARA wijst
erop dat aan deze handelingen geen rechtspositionele gevolgen zijn verbonden en dat derhalve
kan worden volstaan met een vernietigingstermijn van 5 jaar na ontslag.
Rechtspositionele gevolgen zijn wel verbonden aan de corresponderende handelingen 139
(het opstellen van een voordracht ter benoeming ... van de directeur en de onderdirecteur van
het CPB), 150 (het benoemen ... van de leden van het Begeleidingscollege SCP) en handeling
12 (het benoemen van een voorzitter van het Begeleidingscollege SCP) van de minister
waaronder Welzijn ressorteert. Aangezien het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport niet aan het driehoeksoverleg heeft deelgenomen, blijven deze handelingen
ongewaardeerd.
Handeling 163 (betrokken minister)
Het verlenen van medewerking aan het onderzoek van de SCP
Oorspronkelijke waardering: B1
De heer Ramdjielal (VROM) merkt op dat het te bewaren product alleen de brief van de
minister is waarin met het onderzoek wordt ingestemd. Om nu te voorkomen dat ook het
verstrekken van onderzoekgegevens onder deze handeling bewaard wordt, stelt hij een
herformulering van de handeling voor: het toestemmen in het onderzoek van de SCP.
Dit voorstel wordt gesteund door de overige ministeries.
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De vertegenwoordiger van de ARA stelt voor om een nieuwe handeling te creëren voor het
verstrekken van onderzoekgegevens:
(259.)
Handeling:
Periode:
Bron:
Product:
Waardering:

Het verstrekken van onderzoeksgegevens aan het SCP
1996Mededeling van dhr. R.D. Ramdjielal tijdens driehoeksoverleg
Offerte, contract
B (5)

De overige betrokken ministeries gaan hiermee akkoord.
Handeling 170 (betrokken minister, minister waaronder welzijn ressorteert)
Het aanwijzen van een lid van de Commissie Sociaal en Cultureel Beleid
Vanuit de ministeries van SZW en VROM wordt een vernietigingstermijn van 5 jaar na
ontslag voorgesteld. Hiertegen bestaat op bij de beleids- en archiefdeskundigen ministerie van
BZK geen bezwaar. Daarentegen menen die van het ministerie van Financiën dat een Vtermijn van 75 jaar na geboorte op zijn plaats is. De vertegenwoordiger van de ARA wijst
erop dat aan deze handelingen geen rechtspositionele gevolgen zijn verbonden en dat derhalve
kan worden volstaan met een vernietigingstermijn van 5 jaar na ontslag.
Rechtspositionele gevolgen zijn wel verbonden aan de corresponderende handelingen 171
(het benoemen van de voorzitter, secretaris en deskundigen van de Commissie Sociaal en
Cultureel Beleid) van de minister waaronder Welzijn ressorteert. Aangezien het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet aan het driehoeksoverleg heeft deelgenomen,
blijven deze handelingen ongewaardeerd.

20

Deelbeleidsterrein algemene maatschappelijke analyse en prognose
(handeling 172-203)

Handeling 188 (vakminister)
Het verzoeken aan de WRR tot het onderzoeken van bepaalde onderwerpen
Oorspronkelijke waardering: V
Vanuit EZ, Defensie en SZW wordt aanvankelijk een V-termijn van 5 jaar voorgesteld. De
heer Ramdjielal (VROM) geeft aan dat een dergelijk verzoek, hoewel geen opdracht, van
belang is als beïnvloeding van het onderzoeksbeleid van de WRR. De handeling is te
vergelijken met handeling 141(het instemmen met de minister van VWS inzake de bepaling
van het beleid van het SCP). Om die reden pleit hij voor bewaring. De meeste zorgdragers
gaan daarmee akkoord.
Daarentegen voeren de beleids- en archiefdeskundigen van het ministerie van Financiën
aan dat dergelijke verzoeken gedaan worden in verband met beleidsvoorbereiding, implementatie en -evaluatie op verschillende beleidsterreinen van de verschillende
vakministers die voor die beleidsterreinen verantwoordelijk zijn. De neerslag komt dus reeds
terug als onderdeel van de handelingen in verschillende selectielijsten over die
beleidsterreinen, en wel onder onderzoekshandelingen die standaard met een B gewaardeerd
worden. Op voorstel van dit ministerie wordt daarom de handeling in dit BSD geschrapt.
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