Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., Jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde
driehoeksoverleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
minister van Economische Zaken met de Rijksarchiefdienst betreffende de handelingen
met betrekking tot de Sociaal-Economische Raad 1970-heden.
Inleiding
De voorliggende ontwerp-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). Deze
selectielijst vervangt de volgende vernietigingslijsten:
Reikwijdte van de selectielijst
Deze selectielijst omvat de handelingen van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en de handelingen van de minister van Economische Zaken.
Totstandkoming ontwerp-selectielijst
Deze ontwerp-selectielijst is gebaseerd op het rapport institutioneel onderzoek SociaalEconomische Raad. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van de SER,
1950-1996. Pivot-rapport nr. 58. De selectielijst van de handelingen van de SociaalEconomische Raad is vastgesteld op 27 oktober 1999 (Stc 1999, 216).
Deze ontwerp-selectielijst is naar de ministers van SZW en EZ gestuurd ter vaststelling van
de waardering van de handelingen. Bij deze toezending van de ontwerp-selectielijst was een
advies voor de waardering van de opsteller van het ontwerp gevoegd.
Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg is schriftelijk gevoerd. De zorgdragers konden zich vinden in de
waardering van de handelingen. De waardering is daarmee conform het advies van de
opsteller vastgesteld.
De historicus dhr. dr. P.E. de Hen kon zich vinden in de waardering van de handelingen.
Bij het driehoeksoverleg waren betrokken:
Namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
drs. A. Feringa, directeur Directie arbeidsverhoudingen
dhr. M. Zonneveld, institutioneel onderzoeker Departementaal Archief; deskundig ten aanzien
van het beheer van archieven.
Namens het ministerie van Economische Zaken:
dhr. R. Boelens, hoofd afdeling Documentaire Informatievoorziening
dhr. A.L.M. Kouwenhoven, medewerker Documentaire Informatievoorziening
Namens de Rijksarchiefdienst
mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerkster Algemeen Rijksarchief

Den Haag, 22 februari 2000

E.A.T.M. Schreuder
medewerkster Algemeen Rijksarchief

