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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 
tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nationaal Archief met betrekking tot de 
selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, op het 
deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, 1945-. 
 
P. van Koetsveld 
Den Haag, 28 juni 2007 
 
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).  
 
Het BSD fungeert als nieuw selectie-instrument voor de minister van Buitenlandse Zaken op het 
deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, 1945-. Het laatste maakt deel uit van 
het beleidsterrein Overheidspersoneel. 
 
Er hoeven na  vaststelling van dit BSD geen vernietigings- en/of selectielijsten te worden ingetrokken. 
 
Reikwijdte van dit BSD 
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 
 
Secundaire zorgdrager: 
 
Onder de zorg van de Minister van Buitenlandse Zaken  

- Minister van Buitenlandse Zaken als vakminister 
- Adviescommissie beroepschriften beoordelingen, 1963- 
- Bijzondere Commissies, 1945-1995 
- Dienstcommissies, 1945-1995 

 
Totstandkoming BSD 
Het BSD is gebaseerd op het RIO ‘Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel. Een rapport institutioneel 
onderzoek naar het deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij het overheidspersoneel in de periode 1945-
1995 (1997)’ (Pivot-rapport nummer 72) door drs. R. van der Wal, met medewerking van drs. M.L. 
Baten, drs. R.P.B.A. Dingemans, J. van der Meer, M. Schaap  en drs. J.H. de Vries en wordt door de 
minister van Buitenlandse Zaken ter vaststelling aangeboden. 
 
Het concept-BSD kwam tot stand in juni 2007 en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Het gaat uit van 
het in 2001 door de algemene rijksarchivaris  voor de primaire zorgdrager, de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de secundaire zorgdragers, de minister van Algemene 
Zaken, van Defensie, van Economische Zaken, van Financiën, van Justitie, van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
van Verkeer en Waterstaat, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu vastgestelde BSD (Stcrt 2001/201) en bevat geen handelingen die 
afwijken van het bestaande BSD.  
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Het deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen handelt over de relatie werkgever – werknemer bij de 
overheid. Deze relatie is in grote lijnen gebaseerd op overleg. Dit overleg vindt plaats in verschillende 
vormen tussen diverse betrokken partijen: enerzijds de overheid als werkgever, anderzijds de 
vakorganisaties als vertegenwoordiger van de ambtenaren. De overheid heeft er reeds in de 
negentiende eeuw voor gekozen om het overleg decentraal te doen laten plaatsvinden. Hieruit is een 
stelsel van diverse overlegvormen gegroeid. Bij de vaststelling van de Ambtenarenwet in 1929 heeft de 
wetgever het decentrale stelsel onaangetast gelaten. Artikel 125 eerste lid sub m van deze wet legt de 
overheid de plicht op om overleg te voeren met vakorganisaties over de rechtstoestand van de 
ambtenaren. Het tweede lid van dit artikel legt het bevoegde gezag van de provincies, gemeenten, 
waterschappen, veenschappen en veenpolders de verplichting op dezelfde onderwerpen bij 
verordening te regelen. 
Voor een uitgebreider beschrijving wordt verwezen naar Pivot-rapport nummer 72. 
 
Driehoeksoverleg 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:
-P. van Koetsveld, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
 
als vertegenwoordiger van de zorgdrager:
-drs. B. Duizer,  BSD medewerker Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) 
-drs. M.A. Werk, BSD medewerker Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) 
 
Selectiedoelstelling 

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 door het 
Nationaal Archief gehanteerde 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. 

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 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft te kennen gegeven de handelingen en waarderingen uit 
het op 30 juli 2001 vastgestelde BSD ‘Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel’ (Stcrt 2001/201) 
ongewijzigd over te willen nemen. Het voorliggende BSD voldoet aan deze eis. Het heeft de 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris dan ook geen aanleiding gegeven tot het maken 
van opmerkingen. Er is geen aanvullende historisch-maatschappelijke analyse uitgevoerd. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun goedkeuring 
aan dit verslag gegeven. 
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