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Rectificatie selectielijst neerslag handelingen minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SVB, SFVP en Lisv
In de Staatscouranten nrs. 85, 86 en
87 d.d. 6, 7 en 8 mei 2002 zijn gepubliceerd de selectielijsten voor de
neerslag van handelingen van de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, SVB, SFVP en Lisv
op het beleidsterrein Sociale
Verzekeringen over de periode 19401997. Gebleken is dat in genoemde
publicaties de waardering van enkele
handelingen onjuist is weergegeven.
Dit wordt middels bijgaande besluiten
gecorrigeerd.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 februari 2003/nr. C/S/03/469
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, mr. drs.
C.H.J. van Leeuwen, en de Minister
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder
b, van de Archiefwet 1995;
Besluiten:
Artikel 1
De ‘selectielijst voor de neerslag van
de handelingen van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
het College van Toezicht Sociale
Verzekeringen en rechtsvoorgangers
en de overige onder de Minister ressorterende actoren op het beleidsterrein sociale verzekeringen over de
periode 1940-1997’ en de daarbij

behorende toelichting (Staatscourant
nrs. 85-87 d.d. 6-8 mei 2002) worden
gewijzigd overeenkomstig artikel 2
t/m 5 van dit Besluit.

De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen is belast met de
uitvoering van dit besluit dat met de
daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Artikel 2
Bij handeling 465 van het College van
Arbitrage moet de waardering V, 7
Den Haag, 20 februari 2003.
jaar worden gelezen.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
Artikel 3
namens deze,
Bij handeling 792 van het
De Algemene Rijksarchivaris,
Scheidsgerecht personeelsvoorzieninM.W. van Boven.
gen inzake de invoering van de WAO De Minister van Sociale Zaken en
moet de waardering V, 5 jaar worden Werkgelegenheid,
gelezen.
namens deze,
De plaatsvervangend SecretarisArtikel 4
Generaal,
Bij de handelingen van de Commissie P.W.A. Veld.
van Deskundigen en Scheidslieden
moeten de volgende waarderingen
Een belanghebbende kan tegen dit
worden gelezen:
besluit beroep instellen bij de recht– Handeling 119: V, 3 jaar
bank binnen het rechtsgebied waar– Handeling 120: B 3
van hij zijn woonplaats heeft.
Voordat hij beroep instelt, moet hij
Artikel 5
binnen zes weken na de inwerkingtreBij de handelingen van de
ding van dit besluit bij de
Commissie(s) van Arbitrage moeten
Staatssecretaris een bezwaarschrift
de volgende waarderingen worden
indienen. Dit bezwaarschrift moet
gelezen:
worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter
– Handeling 477: V, 5 jaar
attentie van het secretariaat van de
– Handeling 478: B 3
Commissie voor de bezwaarschriften,
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.
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