
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 
tussen Staatsbosbeheer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van Staatsbosbeheer op 
het beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer, over de periode vanaf 1998  
 
Den Haag, januari 2007 
dr. A.H. Poelwijk 
 
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 Staatsbosbeheer op het beleidsterrein Natuur- 
en landschapsbeheer voor de periode vanaf 1998.  
 
De volgende bestaande selectielijsten worden (gedeeltelijk) ingetrokken, voor wat betreft de 
handelingen van Staatsbosbeheer vanaf 1998: 

• Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het onder het 
ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Staatsbosbeheer en van de onder deze 
dienst ressorterende consulentschappen, houtvesterijen, commissies en ambtenaren, 
alsmede van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Rijksinstituut voor onderzoek in de 
bos- en landschapsbouw “De Dorschkamp”, vastgesteld bij beschikking van de Ministers van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Landbouw en Visserij d.d. 9 en 17 
november 1976, nrs. Dir. MMA/Ar 186.335 en PAZ 240, gepubliceerd in Staatscourant 1976, nr. 
107 en 1976, nr. 248; 

• Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het 
Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Directie beheer landbouwgronden en van de 
onder deze Directie ressorterende organen, commissies en ambtenaren, vastgesteld bij 
beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van de 
minister van Landbouw en Visserij d.d. 7 september 1978, nrs. Dir. MMA/Ar 194.557 en PAZ 273; 
gewijzigd bij beschikking d.d. 6 augustus 1993, nr. A93.527/WH/NF, gepubliceerd in 
Staatscourant 1993, nr. 148; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein Bosbouw over de periode vanaf 1945, 
vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, nr. 98.146.RWS/JW d.d. 4 maart 1998, 
gepubliceerd in Staatscourant d.d. 16 maart 1998, nr. 51; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein  Relatienotabeleid over de periode vanaf 
1945, vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, nr. 98.148.RWS/JW 
d.d. 4 maart 1998, gepubliceerd in Staatscourant d.d. 30 maart 1998, nr. 61; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuur en 
Visserij als vakminister en als vakminister in Londen binnen het beleidsterrein Beheer van de 
Rijksbegroting over de periode vanaf 1940, vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, nr. 98.29.RWS.JW d.d. 8 januari 1998, gepubliceerd in Staatscourant d.d. 30 juli 1998, 
nr. 142; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Flora 
& Fauna over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
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Visserij, nr. R&B/OSTA/99/471 d.d. 3 augustus 1999, gepubliceerd in Staatscourant d.d. 9 
november 1999, nr. 216; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein 
Openluchtrecreatie over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, nr. R&B/OSTA/99/469 d.d. 3 augustus 1999, gepubliceerd in 
Staatscourant d.d. 9 november 1999, nr. 216; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein 
Natuur- en landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, nr. R&B/OSTA/2000/1733 d.d. 27 september 2000, gepubliceerd in 
Staatscourant d.d. 10 november 2000, nr. 219; 

• Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van Staatsbosbeheer op het beleidsterrein 
Natuur- en landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 27 september 2000, nr. 
R&B/OSTA/2000/1735, gepubliceerd in Staatscourant d.d. 10 november 2000, nr. 219; 

• Selectielijsten voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij op de deelbeleidsterreinen Arbeidsverhoudingen, 
Arbeidsvoorwaarden, Formatiebeleid, Arbeidsomstandigheden en 
Personeelsinformatievoorziening en administratie over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij 
beschikkingen van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, nr. R&B/OSA/20001/868 d.d 30 juli 2001, 
gepubliceerd in Staatscourant d.d. 16-17 oktober 2001, 200-201. 

 
REIKWIJDTE VAN DIT BSD 
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de zorgdrager Staatsbosbeheer. 
 
TOTSTANDKOMING BSD 
Door Staatsbosbeheer is in 2005 onderzoek verricht naar de taken van Staatsbosbeheer.  
Het concept-BSD voor Staatsbosbeheer kwam tot stand in december 2005 en is sindsdien, n.a.v. het 
besprokene tijdens het driehoeksoverleg, aangepast en aangevuld.  
 
DRIEHOEKSOVERLEG 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond mondeling en schriftelijk plaats tussen 
februari 2006 en oktober 2006. 
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
 
als beleidsdeskundigen: 
W. Djelantik, senior beleidsmedewerker, cluster Bedrijfsvoering en ICT; 
F. Mijnten, beleidsmedewerker, cluster Bedrijfsvoering; 
W. Vos, beleidsmedewerker, cluster Communicatie en Marketing; 
mw. F. Hoekstra, accountmanager LNV, cluster Strategie en Beleid; 
J. Kuipers, senior beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening en GGO; 
T. Bos, controller/auditor, Concerncontrol & Audit. 
 
als deskundigen archiefbeheer: 
W. van Lonkhuijzen, applicatiebeheerder, cluster ICT; 
mw. M. Bax, medewerker DIV, tevens procescoördinator DIV, cluster Bedrijfsvoering; 
mw. E. Messagie, medewerker Informatievoorziening DIV en AO, cluster Bedrijfsvoering. 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:  
dr. A.H. Poelwijk, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
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Voorts trad als adviseur van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris op dr. A.J. 
Schuurman, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Agrarische geschiedenis aan de 
Wageningen Universiteit. 
 
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:  
 
Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995 
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:  
 

 
Selectiecriteria 
 

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) 
 
Algemeen selectiecriterium 

 
Toelichting 

 
1. Handelingen die betrekking 

hebben op voorbereiding en 
bepaling van beleid op hoofdlijnen

 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het 
analyseren van informatie, het formuleren van adviezen 
met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van 
beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen 
van beslissingen over de inhoud van beleid en 
terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en 
specificeren van de doeleinden 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. 
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 (her)inrichting van 
organisaties 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 waarop 
beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 

 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen 
van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 
6. Handelingen die betrekking 

 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële 
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Selectiecriteria 

hebben op beleidsuitvoering op 
hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct 
voortvloeien uit voor het 
Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden 
en incidenten 

verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er 
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of 
toepassing van noodwetgeving. 

 
Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger 
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn vastgesteld met het 
oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en voor de recht- en 
bewijszoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de maximale termijnen zijn geschied door 
de deskundigen van Staatsbosbeheer. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris heeft 
zich ervan vergewist dat zij gezien hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen. 
 
Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek 
In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris primair de 
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige deelnemers hun 
gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later historisch 
onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht. Door de deelnemers aan het 
driehoeksoverleg is ook de mening gevraagd van dr. A.J. Schuurman, historicus en 
materiedeskundige op het gebied van Staatsbosbeheer.  
 
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen 
gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of 
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 
 
INHOUDELIJK VERSLAG 
Algemeen 
Eerdere vernietigings- en selectielijsten 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief constateert dat de selectielijst zichzelf tegenspreekt 
met betrekking tot de omgang met reeds vastgestelde vernietigings- en selectielijsten, waardoor 
onduidelijk is of lijsten nu wel of niet ingetrokken dienen te worden. 
Staatsbosbeheer geeft toe dat de concept-selectielijst hierover niet volledig duidelijk is, en past de 
formulering aan; de tot nu toe gebruikte selectie- en vernietigingslijsten worden vervangen voorzover 
zij handelingen kennen in de periode vanaf 1998. 
 
Grondslag/Bron 
Het Nationaal Archief geeft aan dat de relatie tussen de in de rubriek “grondslag/bron” genoemde 
artikelen uit de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer en de (formulering van de) bijbehorende 
handeling niet altijd duidelijk is. Wanneer naar een specifiek wetsartikel wordt verwezen, is het van 
belang dat de formulering van dit artikel en de handeling op elkaar aansluiten. Dat is nu vaak niet het 
geval. In paragraaf 4 van de selectielijst staat dat de handelingen volledig zijn gebaseerd op de 
bedrijfsprocessen van Staatsbosbeheer. Het is daarom wellicht beter om in de rubriek 
”grondslag/bron” te verwijzen naar beleidsregels en interne richtlijnen waar de beschreven 
werkprocessen in zijn vastgelegd. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn het daarmee eens en hebben de grondslagen 
aangepast. 
 
Handelingen ten aanzien van benoeming Raad van Advies 
De materiedeskundige vraagt zich af onder welke handeling benoeming van leden van de Raad van 
Advies valt. Hij is van mening dat deze dossiers bewaard zouden moeten worden, net zoals naar hij 
hoopt de benoeming van de Raad van Toezicht bij het ministerie van Landbouw bewaard zal worden. 
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De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief kan ook geen handeling m.b.t. het benoemen van de 
Raad van Advies vinden in de selectielijst. Valt dit misschien onder een van de personeelshandelingen 
(27-29)? Verder geeft hij aan dat benoemingshandelingen in de regel niet voor blijvende bewaring in 
aanmerking komen. Wel kan in bijzondere gevallen neerslag worden bewaard op grond van artikel 5 
onder e. van het Archiefbesluit. 
Door Staatsbosbeheer wordt uitgelegd dat er inderdaad geen handeling voor de benoeming van leden 
van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies in de selectielijst is opgenomen. Staatsbosbeheer is 
namelijk niet de actor voor deze handeling, maar veeleer de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. 
De overige deelnemers gaan akkoord. 
 
Opmerkingen per handeling 
Handeling 2 Het voorbereiden, plannen, (mede)vaststellen, coördineren, verantwoorden en evalueren van 
beleid 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief is van mening dat de opmerking bij deze handeling 
twee aparte handelingen impliceert die niet in de selectielijst opgenomen zijn, namelijk “Het initiëren, 
begeleiden en evalueren van nationale en internationale projecten” en “Het opstellen van periodieke 
rapportages”. Het formuleren van aparte handelingen voor het opstellen van periodieke rapportages 
en heeft als voordeel dat de waardering van deze handeling eenduidiger kan zijn. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer vinden het formuleren van aparte handelingen in dit 
geval overbodig, en vragen zich af of het onderscheid in de praktijk wel te maken zal zijn. 
Verder stellen zij dat de neerslag van het voorbereiden, plannen, (mede)vaststellen, coördineren, 
verantwoorden en evalueren van beleid wel degelijk uit rapportages en projecten bestaat. 
Besloten wordt om handeling 2 te laten staan. Wel zal op voorstel van het Nationaal Archief een 
genuanceerde waardering van de periodieke rapportages in de selectielijst worden opgenomen. 
Wanneer geen jaarverslagen voorhanden zijn, zullen de maand- en kwartaalverslagen voor blijvende 
bewaring worden aangemerkt. 
Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 3 Het leveren van bijdragen aan beleid van derden 
Het Nationaal Archief merkt op dat de nationale en internationale projecten die in de opmerking bij 
deze handeling staan, ook al worden genoemd bij handeling 2. Hij vraagt zich af wat de relatie tussen 
deze twee handelingen precies is. Tevens stelt hij voor de waardering aan te passen tot: “V, 10 jaar 
m.u.v. eindproducten”. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer antwoorden dat Staatsbosbeheer niet verantwoordelijk 
is voor de eindproducten van deze handeling en derhalve voorstander is van het handhaven van de V-
waardering. 
Verder zal in de opmerking een verduidelijking over het onderscheid tussen de handelingen 2 en 3 
worden opgenomen. 
 
Handeling 5 Het uitvoeren van het voorlichtings- en communicatiebeleid 
Het Nationaal Archief merkt op dat het adviseren en beantwoorden van vragen dat in de opmerking 
wordt genoemd, feitelijk een aparte handeling is die niet onder handeling 5 valt. 
Staatsbosbeheer is van mening dat het adviseren en beantwoorden van vragen juist wel vallen onder 
de handeling m.b.t. het uitvoeren van het voorlichtings- en communicatiebeleid. 
 
De materiedeskundige is van mening dat het interessant zou zijn om de schriftelijke klachten van het 
publiek (en de antwoorden van de organisatie), die onder handeling 5 worden genoemd, te bewaren. 
Ten eerste omdat dit zou een mooie bron zijn voor historici, maar ook omdat dat waarschijnlijk van 
belang is geweest voor de beleidsvoering. 
Het Nationaal Archief kan zich hier in vinden en stelt daarom voor om de waardering van handeling 5 
te wijzigen tot “V, 10 jaar, m.u.v. één exemplaar eindproducten”. 
Allen gaan akkoord. 
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Handeling 6 Het ontwikkelen van  beheermethoden, producten en diensten 
Het Nationaal Archief stelt voor bij deze handeling alleen de eindproducten voor bewaring in 
aanmerking te laten komen. De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer gaan akkoord. 
 
Handeling 7 Het voorbereiden, begeleiden en vaststellen van (wetenschappelijk) onderzoek 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief vraagt zich af of het hier gaat om onderzoek dat door 
Staatsbosbeheer zelf wordt uitgevoerd. Verder stelt hij voor om de handeling op te splitsen in 2 aparte 
handelingen, te weten: “Het voorbereiden en vaststellen van (wetenschappelijk) onderzoek”, met als 
waardering B 1-3, en “Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek”, met als waardering “V, 10 
jaar”. 
Staatsbosbeheer gaat niet akkoord met deze splitsing van de handeling, maar neemt de gesplitste 
waardering wel over. De waardering van handeling 7 komt te luiden: B 1; V, 10 jaar voor neerslag 
m.b.t. het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek”. Allen gaan akkoord. 
 
Handelingen 8 Het vermarkten van recreatie en natuur- en cultuurbeheer en vervallen handeling Het 
vermarkten van vastgoed 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer vragen zich bij nader inzien af of het niet consequenter is 
om deze handelingen samen te voegen, net zoals handeling 12 (Het uitvoeren van het beheer van 
vastgoed, recreatie, natuur en cultuur). 
De nieuwe formulering van handeling 8 wordt Het vermarkten van vastgoed, recreatie en natuur- en 
cultuurbeheer. Allen gaan akkoord. 
 
Handelingen 8 Het vermarkten van vastgoed, recreatie en natuur- en cultuurbeheer en 17 Het verwerven 
en afstoten van doelstellingsgericht vastgoed 
De materiedeskundige merkt op dat door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen handeling 17 
(eigendom) en handeling 8 (vermarkten van vastgoed) moeilijk wordt om later het beheer van 
goederen van Staatsbosbeheer te reconstrueren. Hij vraagt of de eindproducten van het vermarkten 
(d.w.z. de contracten) bewaard kunnen worden. Hetzelfde geldt voor handeling 19 (Het in gebruik 
nemen en geven van vastgoed). Ook daar pleit hij voor het bewaren van de eindproducten, zodat te zien 
is tegen welke bedragen en aan wie Staatsbosbeheer zijn bezittingen doorgeeft. 
Het Nationaal Archief kan zich hierin vinden en stelt voor de handelingen 8 en 19 een wijziging van de 
waardering tot “V, 10 jaar, m.u.v. eindproducten (contracten)” voor. 
Staatsbosbeheer gaat akkoord. 
 
Handeling 9 Het vermarkten en produceren van natuurproducten 
Aanvankelijk is deze handeling gesplitst in Het vermarkten van natuurproducten en Het produceren 
van natuurproducten. 
De relatie tussen deze handelingen is het Nationaal Archief niet geheel duidelijk. Hij zou graag zien 
dat het verschil tussen beide handelingen in de opmerking nog nader wordt verduidelijkt. 
Staatsbosbeheer geeft aan dat het hier om een heel nauwe relatie gaat. Het onderscheid is gemaakt 
ter verduidelijking. Bij nader inzien sluit echter een samenvoeging van beide handelingen beter aan bij 
de bedrijfsvoering en dossiervorming bij Staatsbosbeheer. 
Het Nationaal Archief gaat akkoord met het formuleren van 1 handeling die beide activiteiten omvat. 
 
De materiedeskundige geeft aan dat het produceren van natuurproducten een volgens hem geheel 
nieuwe activiteit inhoudt. Dit soort zaken ontwikkelen zich in de praktijk; in het begin zijn het slechts 
woorden. Het is daarom interessant om hier, eventueel steekproefsgewijs als het om veel archief 
gaat, delen van te bewaren zodat later gereconstrueerd kan worden op basis van welke praktijk het 
beleid zijn vorm heeft gekregen. 
Naar aanleiding hiervan vraagt de vertegenwoordiger van het Nationaal Archief wat voor neerslag er 
onder de handeling Het produceren van natuurproducten valt. Komt neerslag die heeft geleid tot 
nieuw beleid of wijziging van beleid automatisch in het beleidsdossier terecht? Staatsbosbeheer geeft 
aan dat dit inderdaad het geval is. 
Het driehoeksoverleg gaat akkoord met het handhaven van de waardering “V, 7 jaar” voor de 
samengevoegde handeling 9. 
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Handeling 10 Het vermarkten en geven van educatie en advies 
Aanvankelijk is deze handeling gesplitst in Het vermarkten van adviezen en educatie en Het geven van 
educatie en advies. 
De relatie tussen deze handelingen is het Nationaal Archief niet geheel duidelijk. Hij zou graag zien 
dat het verschil tussen beide handelingen in de opmerking nog nader wordt verduidelijkt. Verder 
vraagt de vertegenwoordiger van het Nationaal Archief zich af waarom er bij de handelingen  voor 
verschillende V-termijnen is gekozen (respectievelijk 7 en 10 jaar). 
Staatsbosbeheer geeft aan dat het hier om een heel nauwe relatie gaat. Het onderscheid is gemaakt 
ter verduidelijking. Bij nader inzien sluit echter een samenvoeging van beide handelingen beter aan bij 
de bedrijfsvoering en dossiervorming bij Staatsbosbeheer. 
Het Nationaal Archief gaat akkoord met het formuleren van 1 handeling die beide activiteiten omvat. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer leggen uit dat de neerslag van het vermarkten 
hoofdzakelijk betrekking heeft op verkoopadministratie. Vandaar dat voor die handeling gekozen is 
voor een termijn van 7 jaar. 
Het Nationaal Archief gaat akkoord. Handeling 10 wordt gewaardeerd met “V, 7 jaar”. 
 
Handeling 12 Het uitvoeren van het beheer van vastgoed, recreatie, natuur en cultuur 
Het Nationaal Archief vraagt zich af in hoeverre er bij deze handeling iets anders gebeurt dan bij 
handeling 8 (Het vermarkten van vastgoed, recreatie en natuur- en cultuurbeheer). 
De vertegenwoordigers geven aan dat dit verschil duidelijk gemaakt wordt door de tekst die in de 
opmerkingen is opgenomen. Bij handeling 12 gaat het om het daadwerkelijke beheer en bij de 
handeling 8 is dit alleen het aanbieden en aangaan. 
Het Nationaal Archief stelt voor om handeling 12 te waarderen met “V, 10 jaar na afloop contract”.  
Staatsbosbeheer is van mening dat deze toevoeging overbodig is, aangezien de volledige neerslag pas 
na afhandeling wordt vernietigd. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief blijft van mening dat het voor de duidelijkheid goed is 
om expliciet bij de handeling op te nemen dat de vernietigingstermijn pas ingaat na afloop van het 
contract. Als dit als staande praktijk is bij Staatsbosbeheer hoeft een dergelijke vermelding ook geen 
problemen op te leveren. Staatsbosbeheer gaat akkoord. 
 
Handelingen 13 Het plannen en ontwikkelen van de informatievoorziening en 14 Het beheren van de 
informatievoorziening 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief merkt op dat documentaire informatievoorziening 
ook reeds wordt genoemd bij handeling 2 in de opmerking. Wat is de relatie tussen deze handelingen? 
Door de vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer wordt uitgelegd dat handeling 2 gaat over beleid, 
procedures etc. en de andere handelingen over plannen van aanpak en over uitvoering. 
 
Handeling 13 Het plannen en ontwikkelen van de informatievoorziening 
Het Nationaal Archief stelt een waardering “”V, 10 jaar, m.u.v. eindproducten” voor. 
De overige deelnemers gaan akkoord. 
 
Handeling 14 Het beheren van de informatievoorziening 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief geeft aan dat het aanbeveling verdient om gegevens 
m.b.t. automatisering en broncodes langer te bewaren in verband met het beheer van digitale 
bestanden. 
Staatsbosbeheer is van mening dat dit niet noodzakelijk is. Aan de neerslag van handelingen zijn 
bewaartermijnen verbonden en zolang als een document (of database) bewaard moet worden, moet 
het in goede, geordende en toegankelijke staat zijn. Dat is het uitgangspunt en niet iets dat geregeld 
moet worden op handelingsniveau. 
Het Nationaal Archief kan zich daarin vinden. 
 
Handeling 15 Het ontvangen en verzenden van documenten ter informatie 
Het Nationaal Archief vraagt zich af of het hier wel om een zelfstandige handeling gaat. Is het niet 
veeleer een activiteit die wordt verricht als onderdeel van een handeling? 
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Staatsbosbeheer geeft aan dat deze handeling is geformuleerd, omdat in de praktijk is gebleken dat er 
een heel circuit is van zomaar circulerende informatie die gemakkelijk moet kunnen worden 
vernietigd. Hij pleit daarom voor het handhaven van handeling 17. 
Het Nationaal Archief gaat akkoord. 
 
Handelingen 17 Het verwerven en afstoten van doelstellingsgericht vastgoed, 18 Het verwerven en 
afstoten van bedrijfsondersteunend en niet-doelstellingsgericht vastgoed, 19 Het in gebruik nemen en 
geven van vastgoed en 20 Het verwerven, onderhouden, in voorraad hebben en afstoten van goederen en 
diensten 
Het Nationaal Archief vraagt wat de relatie is tussen deze handelingen en de handelingen 8 (Het 
vermarkten van vastgoed, recreatie en natuur- en cultuurbeheer) en 12 (Het uitvoeren van beheer van 
vastgoed, recreatie, natuur en cultuur). Het Nationaal Archief zou graag zien dat het verschil tussen 
deze handelingen in de opmerking nog nader wordt verduidelijkt. 
De deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan akkoord. 
 
Handeling 21 Het uitvoeren van personeelsbeleid 
Het Nationaal Archief stelt een waardering “V, 10 jaar na uitdiensttreding” voor. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer geven aan dat deze handeling niets met 
personeelsdossiers te maken hebben, en dat de oorspronkelijke waardering “V, 10 jaar” gehandhaafd 
kan blijven. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief stelt voor om in de opmerking bij handeling 21 te 
expliciteren dat personeelsdossiers onder handeling 23 vallen. Staatsbosbeheer gaat hiermee 
akkoord. 
 
Handelingen 22 Het werven en selecteren van personeel en 23 Het beheren van personeel 
Deze handelingen maken volgens het Nationaal Archief deel uit van de uitvoering van het 
personeelsbeleid en vallen daarmee onder handeling 21. 
Staatsbosbeheer is het hier niet mee eens. Onder handeling 21 vallen alle uitvoerende P-activiteiten 
die niet specifiek op een personeelslid zijn gericht (organiseren van trainingen, personeelsplannen 
uitwerken etc.). Onder handeling 22 vallen sollicitatieprocedures (een groot deel van de sollicitanten 
wordt helemaal geen personeel). En handeling 23 omvat alle neerslag gericht op individuele 
personeelsleden. De praktijk vraagt om een dergelijke onderverdeling, vandaar dat hier in deze 
selectielijst voor is gekozen. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief stelt voor om deze toelichting in de opmerkingen bij 
de handelingen 21-23 op te nemen. Allen gaan akkoord. 
 
Met betrekking tot het personeelsbeheer constateert de materiedeskundige dat er uiteindelijk niets 
voor blijvende bewaring wordt voorgedragen. Hij vraagt of hier een uitzondering kan worden gemaakt 
voor in ieder geval de hogere schalen (er vanuit gaande dat deze personen met name het beleid 
bepalen). 
Het Nationaal Archief geeft Staatsbosbeheer in overweging voor de waardering van de 
personeelsdossiers aan te sluiten bij de selectielijst voor personeelsdossiers bij de rijksoverheid (P-
direct), die op het punt staat om vastgesteld te worden. Als uitgangspunt is daarbij gehanteerd dat alle 
P-dossiers in principe voor vernietiging in aanmerking komen, maar dat het alle zorgdragers vrij staat 
om bij hoge uitzondering bepaalde P-dossiers (bijv. dossiers van personen die een bijzondere 
betekenis hebben (gehad) voor de organisatie/het beleidsterrein) blijvend te bewaren, op grond van 
artikel 5 onder e. van het Archiefbesluit 1995. Iets dergelijks zou in het opmerkingenveld bij de 
betreffende handeling(en) opgenomen kunnen worden. 
Staatsbosbeheer neemt in de opmerking bij handeling 23 op dat alle personeelsdossiers voor 
vernietiging in aanmerking komen. Alleen bij hoge uitzondering kunnen bepaalde personeelsdossiers 
(bijvoorbeeld dossiers van personen die een bijzondere betekenis hebben (gehad) voor de organisatie 
blijvend bewaard worden. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 25 Het verkrijgen en toekennen van financiële middelen 
De materiedeskundige pleit voor het bewaren van de eindproducten van deze handeling, zodat te zien 
blijft welke subsidies men heeft verworven en welke sponsoring men heeft gedaan. 
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De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief ondersteunt dit en stelt voor de waardering aan te 
passen tot “V, 7 jaar, m.u.v. eindproducten (subsidies en sponsorcontracten)”. 
Staatsbosbeheer gaat niet akkoord met bewaring van de eindproducten van handeling 25. 
 
Handelingen 25 Het verkrijgen en toekennen van financiële middelen en 26 Het beheren van financiële 
middelen 
Het Nationaal Archief vraagt zich af of deze handelingen niet reeds deel uitmaken van handeling 24 
(Het begroten en verantwoorden van financieel beheer). 
Volgens Staatsbosbeheer zijn de handelingen wel degelijk verschillend: 

• handeling 24 gaat over de planning- en controlcyclus en de financiële verantwoording op 
hoofdlijnen (begrotingen en financiële jaarverslagen); 

• handeling 25 bevat het specifieke en vaak ook specifiek gewaardeerde subsidiedossiers; 
• handeling 26 is alles wat boekhouding is, dus berekeningetjes, kasbonnetjes etc. 

De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief stelt voor om deze toelichting in de opmerkingen bij 
de handelingen 24-26 op te nemen. Allen gaan akkoord. 
 
 
VERVALLEN HANDELINGEN 
Handeling Het opstellen van beleid, regels en procedures voor de interne bedrijfsvoering 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zouden graag zien dat de formulering van deze 
handeling wordt gewijzigd. Immers, de totstandkoming van het beleid is al opgenomen onder 
handeling 2. Een aparte handeling voor het interne beleid is dan dus overbodig. Zij stellen voor om de 
handeling te laten vervallen. 
Het Nationaal Archief geeft aan dat interne regels en procedures hoeven niet noodzakelijkerwijs onder 
de totstandkoming van het beleid hoeven te vallen. Een verwijzing naar handeling 1 (Het ontwikkelen 
van de organisatie van Staatsbosbeheer) zou wellicht meer op zijn plaats zijn. 
Besloten wordt om in een opmerking bij handeling 1 op te nemen dat ook regelgeving voor de interne 
bedrijfsvoering tot de neerslag van die handeling behoort. Staatsbosbeheer stelt voor handeling 1 de 
volgende waardering voor: “B4; V, 10 jaar voor plan van aapak, regels en prodecures voor de interne 
bedrijfsvoering. Dit alleen indien deze vervangen kunnen worden door nieuwe vastgestelde regels en 
procedures”. Het Nationaal Archief geeft aan geen voorstander te zijn van een dergelijke lastige 
gesplitste waardering. Staatsbosbeheer is echter van mening dat dit onderscheid in de bewerking 
helder gemaakt kan worden. 
Het driehoeksoverleg gaat akkoord. 
 
Handeling Het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van communicatie en voorlichting over het beleid  en 
de werkzaamheden van Staatsbosbeheer 
Het Nationaal Archief vindt de formulering nogal omslachtig en vraagt zich af of de handeling niet kan 
worden verduidelijkt tot “Het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het voorlichtings- en 
communicatiebeleid”? Tevens  stelt hij een waardering “V, 10 jaar m.u.v. eindproducten” voor. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer gaan hiermee akkoord. Zij zijn dan overigens wel van 
mening dat deze handeling dan feitelijk opgaat in de algemene beleidshandeling, handeling 2. 
In de opmerking van handeling 2 wordt opgenomen dat het hier ook het voorlichtings- en 
communicatiebeleid betreft. 
Allen gaan akkoord. 
 
Daarnaast is de vertegenwoordiger van het Nationaal Archief van mening dat voorlichtingsmateriaal 
en in- en externe communicatie, die nu genoemd worden in de opmerking, niet valt onder deze 
handeling die immers betrekking heeft op voorlichtingsbeleid. 
Staatsbosbeheer is het hiermee eens. Voorlichtingsmateriaal en in- en externe communicatie 
behoren tot de neerslag van handeling 5. In de opmerking bij handeling 5 zal dit expliciet worden 
opgenomen. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling Het bevorderen van de participatie van het publiek bij de doelstellingen van Staatsbosbeheer en 
de uitvoering daarvan 
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Deze handeling valt volgens het Nationaal Archief in principe al onder de handelingen met betrekking 
tot voorlichtingsbeleid en voorlichtingsactiviteiten. Daarmee kan deze handeling vervallen in de 
selectielijst. 
De deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan akkoord. De formulering van de handeling wordt 
opgenomen in de opmerking bij handeling 5. 
 
Handeling Het voeren van overleg met derden over de planning en uitvoering van natuur- en 
landschapsbeheer 
Het Nationaal Archief is van mening dat de brede formulering van deze handeling een waardering van 
de gehele neerslag ervan bemoeilijkt. Hij stelt daarom voor de handeling te splitsen op grond van de 
informatie in de opmerking in: “Het voeren van (beleids)overleg met betrokken ministers over 
aangelegenheden m.b.t. natuur- en landschapsbeheer”, met als waardering B 5, en “Het reageren op 
plannen en het gebruikmaken van inspraakmogelijkheden op plannen m.b.t. natuur- en 
landschapsbeheer”, met als waardering “V, 10 jaar”. 
De vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer kunnen hier niet mee instemmen. Wanneer het gaat om 
beleidsoverleg met ministers valt de neerslag onder handeling 2. Volgens hen verduidelijkt de 
opmerking bij bovenstaande handeling de brede formulering van de handeling voldoende. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief vraagt zich af of de neerslag van deze handeling voor 
vernietiging op termijn in aanmerking komt. Volgens hem maakt deze handeling juist duidelijk welke 
rol Staatsbosbeheer speelt binnen de rijksoverheid. Vandaar dat hij een (gedeeltelijke) B-waardering 
voorstelt: “B 5, m.u.v. gebruik van inspraakmogelijkheden en reactie op plannen: V, 10 jaar”. 
Volgens Staatsbosbeheer is dit niet nodig. Het is in de praktijk direct duidelijk wanneer er sprake is 
van beleidsoverleg en dat wordt reeds voor blijvende bewaring voorgedragen op grond van handeling 
2. In handeling 5 (Het uitvoeren van het voorlichtings- en communicatiebeleid) zal door middel van een 
opmerking duidelijk worden gemaakt dat hier ook de neerslag van overleg met derden over de 
planning en uitvoering van natuur- en landschapsbeheer onder valt.  Handeling 5 is gewaardeerd met 
“V, 10 jaar; B (5) eindproducten”. 
Het driehoeksoverleg gaat akkoord met verwijdering van de bovenbeschreven handeling en de 
aanvulling bij handeling 5. 
 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Dit verslag is in december 2006 rondgestuurd aan de deelnemers aan het driehoeksoverleg. Allen 
hebben zich akkoord verklaard met het verslag. 
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