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Inleiding 

De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid van 

het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671). De lijst maakt deel uit van het Basisselectiedocument 

Sociale Voorzieningen.  

 

Dit BSD is voor wat betreft de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren vastgesteld bij besluit van 7 

december 2000, nr. R&B/OSTA/2000/2037. Het vaststellingsbesluit en het BSD zijn 

gepubliceerd in de Staatscourant nr. 39 van 23 februari 2001. 

 

De selectielijst fungeert voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als 

nieuw selectie-instrument.  

 

Werking selectielijst 

Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor wat betreft handeling 329 van de actor 

Stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen (STULM). Deze actor valt onder de 

archiefzorg van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

 

ACTOR: DE STICHTING TOT UITVOERING VAN 

LANDBOUWMAATREGELEN (S.T.U.L.M.) 

 

3.4  Eenmalige uitkeringen 

 

(329) 

handeling: Het toekennen van eenmalige uitkeringen aan zelfstandigen, van wie het 

beroep of bedrijf tot de agrarische sector of de visserij behoort. 

grondslag: Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1982 (Stcrt. 1983, 174) art. 10; 

Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1983 (Stcrt. 1984, 130) art. 10; 

Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1984 (Stcrt. 1985, 167) art. 10; 

Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1985 (Stcrt. 1986, 165) art. 10 

periode: 1983 - 1985 

product: beschikking 

waardering: v 5 jaar 

 

 

Driehoeksoverleg 

Aan het driehoeksoverleg hebben deelgenomen: 



- als beleidsdeskundige: J.F. van Beukering, beleidsdeskundige bij de afdeling 

Productontwikkeling en –management bij de Landelijke Service bij Regelingen (LASER) 

- als deskundige archiefbeheer: J. van Zuylen, coördinator documentaire 

informatievoorziening bij LASER 

- als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris: drs. R.P.B.A. Dingemans, 

medewerker afdeling Relaties en Beheer van het Algemeen Rijksarchief. 

 

Alle deelnemers aan het driehoeksoverleg konden instemmen met de voorgestelde waardering 

‘vernietigen’, gelet op de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst, die inhoudt dat met de 

te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen 

ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de Nederlandse 

samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Handeling 329 is geen 

hoofdlijn van het handelen op het beleidsterrein sociale voorzieningen. 

 

De beoordeling en vaststelling van de minimale vernietigingstermijn is geschied door de 

deskundigen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De 

vertegenwoordiger van de Rijksarchiefdienst heeft zich ervan vergewist dat zij gezien hun 

inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen op dit terrein. 


