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Totstandkoming basisselectiedocument
Het PIVOT-rapport Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het
beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1940-1997.
(Samenstelling: J. van der Meer, A. Wittkamp, J. Lendering) PIVOT-rapport 66. Den Haag
1999 vormt de grondslag voor deze selectielijst. Dit rapport institutioneel onderzoek (RIO)
beschrijft de handelingen van de rijksoverheid op het deelterrein sociale verzekeringen van
het beleidsterrein sociale zekerheid en geeft een overzicht van de actoren die zich op dit
(deel)beleidsterrein bewegen, waaronder de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers.
De selectielijst is in februari 2000 totstandgekomen als onderdeel van het
basisselectiedocument sociale verzekeringen. In 2002 zijn de selectielijsten van de actoren die
vallen onder de volgende zorgdragers op het beleidsterrein sociale verzekeringen vastgesteld:
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landelijk Instituut sociale verzekeringen,
Sociale Verzekeringsbank, College van toezicht sociale verzekeringen, Stichting fonds
voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt 85 6 mei 2002, Stcrt 86, 7 mei 2002, Stcrt 87, 8 mei
2002).
Het beleidsterrein
Hoofdlijnen van het handelen van de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers op het
beleidsterrein sociale verzekeringen
Silicoseregeling oud-mijnwerkers
Silicose (stoflongen) is een ziekte waaraan een groot aantal oud-mijnwerkers lijden. Indertijd
is deze ziekte niet als een beroepsziekte erkend, waardoor voor veel van de lijders aan de
ziekte geen recht op een uitkering ontstond. Eind 1990 heeft het Provinciaal Bestuur van
Limburg een stuurgroep silicose oud-mijnwerkers opgericht om de silicoseproblematiek te
inventariseren. In 1994 is na een toezegging van premier Lubbers een regeling in het leven
geroepen waarbij een eenmalige uitkering van ƒ 20.000,- wordt toegekend aan oud-mijnwerkers met silicose. De stuurgroep is omgevormd tot de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers. Op
initiatief van Gedeputeerde Staten van Limburg is de uitvoering van de silicoseregeling door
het ministerie van SZW aan de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers opgedragen. De uitkering
wordt toegekend aan de hand van het Reglement eenmalige silicosevergoeding oudmijnwerkers van de stichting. Op grond van het reglement was de uiterste aanvraagdatum
voor een uitkering 4 juli 1994. Na deze datum is genoemde stichting betrokken geweest bij de
afhandeling van bezwaar en beroepszaken.
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Een actor is een overheidsorgaan, een particuliere instelling of een persoon die een rol speelt
op een beleidsterrein. In het kader van het institutioneel onderzoek zijn met name die actoren
van belang die overheidsorgaan zijn en handelingen verrichten op het terrein van de sociale
voorzieningen. In de onderhavige selectielijst zijn alleen handelingen opgenomen van de
stichting silicose oud-mijnwerkers.
Stichting Silicose Oud-mijnwerkers 1993 - 2003
De Stichting Silicose Oud-mijnwerkers kent de uitkeringen toe aan oud-mijnwerkers die aan
silicose
lijden. De stichting is ontstaan uit een stuurgroep die door het provinciaal bestuur van
Limburg was
opgericht om de silicoseproblematiek te inventariseren. Het kabinet heeft Gedeputeerde
Staten van
Limburg financiële middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van het verstrekken van een
eenmalige uitkering. Op initiatief van Gedeputeerde Staten van Limburg is de uitvoering van
de silicoseregeling door het ministerie van SZW aan deze stichting opgedragen. Op grond van het
reglement
eenmalige silicosevergoeding oud-mijnwerkers was de uiterste aanvraagdatum voor een
uitkering
4 juli 1994. Na genoemde datum is de stichting betrokken geweest bij de afhandeling van
bezwaaren beroepszaken. In 2003 wordt de stichting opgeheven.
Reikwijdte selectielijst
Deze selectielijst wordt thans aangeboden voor de actor Stichting Silicose Oud-mijnwerkers.
In de selectielijst zijn de handelingen van alle andere actoren op het beleidsterrein niet
opgenomen. De Stichting Silicose Oud-mijnwerkers was actor van 4 handelingen op een
totaal van 970 handelingen van de andere actoren.
Daarom is besloten voor de vaststelling van de selectielijst voor de actor Stichting Silicose
Oud-mijnwerkers alleen de context met betrekking tot de stichting en de handelingen van de
stichting in de stukken op te nemen. Voor kennisname van de bredere context van het hele
beleidsterrein zij verwezen naar J. van der Meer, A. Wittkamp, J. Lendering Verstrekkende
Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien
van de sociale verzekeringen, 1940-1997. PIVOT-rapport 66. Den Haag 1999 en de reeds
vastgesteld selectielijsten van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het
Landelijk Instituut sociale verzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, het College van
toezicht sociale verzekeringen, de Stichting fonds voorheffing Pensioenverzekering (Stcrt 85
6 mei 2002, Stcrt 86, 7 mei 2002, Stcrt 87, 8 mei 2002).
De selectielijst is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van
archiefbescheiden door de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers. In de selectielijst is aan iedere
handeling een waardering gegeven voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die
betrekking hebben op die handeling.
De selectielijst bestaat uit:
− een korte beschrijving van het beleidsterrein en de actor;
− een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde selectiecriteria;
− de lijst van gewaardeerde handelingen, voorafgegaan door een toelichting op de lijst.
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Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg heeft met tussenpozen plaatsgevonden in de periode 2000-2002 en is
schriftelijk gevoerd.
Aan het driehoeksoverleg hebben deelgenomen:
Van de zijde van de Stichting Silicose Oud Mijnwerkers
Mr. M.P. de Jong, secretaris van de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers, als
beleidsdeskundige en archiefdeskundige
Van de zijde van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dhr. J. de Bruin, medewerker Beleid en Advies DIV, als adviseur van de Stichting op het
terrein van het archief
Namens de algemene rijksarchivaris
mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerkster Selectie Nationaal Archief
mw. drs. G. l. A. Wanrooij-Roks, relatiebeheerder Rijksarchief in Limburg,
Door de materiedeskundige prof. dr. J lucassen was in het driehoeksoverleg over de
handelingen op het beleidsterrein sociale verzekeringen van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, het Landelijk Instituut Sociale Verzekerkeringen (LISV), College van
Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVb) uitgebreid
advies uitgebracht.
Aangezien het driehoeksoverleg vier handelingen op dit beleidsterrein betrof en al spoedig
bleek dat alle deelnemers aan het overleg deze handelingen overeenstemden met de bewaring
van alle handelingen, is ervan afgezien advies te vragen aan een materiedeskundige die op
verzoek van de KNHG de algemene rijksarchivaris van advies zou dienen.
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 in het kader van het PIVOT-project geformuleerde
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.
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen,
worden zes selectiecriteria toegepast.
ALGEMENE SELECTIECRITERIA
HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET EEN B(ewaren)
algemeen selectiecriterium

toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben op

Hieronder wordt verstaan agenda vorming,
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voorbereiding en bepaling van beleid op
hoofdlijnen

het analyseren van informatie, het
formuleren van adviezen met het oog op
toekomstig beleid of het plannen van dat
beleid, alsmede het nemen van beslissingen
over de inhoud beleid en terugkoppeling
van beleid. Dit omvat het kiezen en
specificeren van de doel einden 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 de
(her) inrichting van organisatie 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 Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het
waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen
toepassen van instrumenten om de gekozen
plaatsvindt
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

Het gevoerde driehoeksoverleg betrof de vier handelingen van de Stichting Silicose OudMijnwerkers.
In het concept-basisselectiedocument Sociale Verzekeringen uit februari 2002 was voor
handeling 968 de waardering V voorgestel door de opsteller van het basis-selectiedocument.
Van de zijde van de Rijksarchiefdienst werd voorgesteld deze handeling met B te waarderen.
De Limburgse mijnbouw, de sluiting van de mijnen en de nasleep van de sluiting was van
landelijk en regionaal belang. De mijnbouw en de sluiting heeft op de geschiedenis van
Limburg een duidelijk stempel gedrukt. Ook de regeling en de uitvoering van de regeling
voor het doen van uitkeringen aan oud-mijnwerkers die aan silicose lijden is te beschouwen
als onderdeel van het historisch erfgoed met betrekking tot de geschiedenis van de mijnbouw
en sociale gevolgen daarvan. Met het oog op daarop is in overeenstemming met alle
deelnemers aan het driehoeksoverleg besloten alle handelingen te voorzien van de waardering
B.
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