
Driehoeksverslag Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 

Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d, jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 
tussen de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Algemene Zaken, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de overheidsorganen op het beleidsterrein 
Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945-. 
 
Pieter van Koetsveld, juli 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). Het 
BSD functioneert als selectie-instrument voor de in de titel vermelde actoren op het beleidsterrein 
Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945-. Het laatste maakt deel uit van het beleidsterrein 
Overheidspersoneel. 
 
In het concept-BSD Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945- (versie juli 2007) is een beschrijving 
van het beleidsterrein en een overzicht van de zorgdragers en actoren opgenomen waarvan de 
handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. Dit concept-BSD bevat tevens een 
paragraaf over de totstandkoming ervan.  
 
Driehoeksoverleg 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
 
als vertegenwoordiger van de zorgdrager:
-drs. M.A. de Bruijn, BSD medewerker Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) 
 
als vertegenwoordiger van het Nationaal Archief:
-P. van Koetsveld, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
 
Selectiedoelstellingen 
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 de 
rijksarchiefdienst 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 criteria zijn in het BSD opgenomen. 

 

Inhoudelijk verslag 

Het BSD Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden is in 2004 vastgesteld voor de primaire zorgdrager, de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de secundaire zorgdragers de minister 
van Defensie, de minister van Financiën, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de minister van Verkeer en waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (Stcrt. 2004/240). De zorgdragers hebben aangegeven de handelingen voor de actor 
‘vakminister’ ongewijzigd over te willen nemen. Het voorliggende BSD voldoet aan deze wens.  
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In het voorliggende BSD zijn een aantal handelingen voor de ministers van Buitenlandse 
Zaken, Algemene Zaken en Justitie toegevoegd met betrekking tot o.m. benoemingen en vergoedingen 
na overlijden van voor het leven aangestelde ambtenaren. Deze handelingen hebben de 
vertegenwoordiger van het Nationaal Archief geen aanleiding gegeven voor het maken van 
opmerkingen. Verder is handeling 214 in het bestaande BSD met de vaststelling van het BSD P-Direct 
overbodig geworden en dientengevolge buiten het voorliggende BSD gelaten. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun goedkeuring 
aan dit verslag gegeven. 
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