
Productschap voor Zuivel

12 september 2001/
R&B/OSA/2001/925

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder
c, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord
(advies van de Raad voor Cultuur
van 3 april 2001, nr. arc-2000.2197/2),

Besluit:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectie-
lijst voor de neerslag van de handelin-
gen van het Productschap voor
Zuivel op het beleidsterrein mestbe-
leid over de periode vanaf 1945’ en
de daarbij behorende toelichting wor-
den vastgesteld.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen is belast met de
uitvoering van dit besluit dat met de
daarbij behorende selectielijst en toe-
lichting in de Staatscourant zal wor-
den geplaatst.

Den Haag, 12 september 2001.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de recht-
bank binnen het rechtsgebied waar-
van hij zijn woonplaats heeft.
Voordat hij beroep instelt, moet hij
binnen zes weken na de inwerkingtre-
ding van dit besluit bij de
Staatssecretaris een bezwaarschrift
indienen. Dit bezwaarschrift moet
worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter
attentie van het secretariaat van de
Commissie voor de bezwaarschriften,
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
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Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein 
mestbeleid over de periode vanaf 1945



Basis Selectiedocument Mestbeleid

Selectielijst voor de neerslag van de
handelingen van de zorgdragers: 
• Minister van Landbouw en de
onder hem ressorterende actoren;
• Minister van Verkeer en Waterstaat;
• Productschap voor Pluimvee en
Eieren (PPE);
• Productschap voor Vee en Vlees
(PVV);
• Productschap voor Zuivel (PZ);
op het terrein van het Mestbeleid.

Geldt binnen LNV voor o.a.:
Algemene Inspectiedienst
Bureau Heffingen
Directie Landbouw
Directie Juridische Zaken
Laser
Regionale Beleidsdirecties

Inleiding
De voorliggende selectielijst geldt
voor alle actoren onder de archief-
zorg van de minister van LNV. Elke
actor selecteert de neerslag van zijn
handelen binnen het terrein van het
mestbeleid voortaan met deze lijst.
Voor handelingen op andere beleid-
sterreinen gelden andere selectielijs-
ten. 
Enkele in het oog springende kenmer-
ken van een selectielijst zijn de vol-
gende.
De selectielijst vervangt de tot nu toe
gebruikte vernietigingslijsten en blijft
in de huidige vorm maximaal twintig
jaar geldig.
• De lijst geldt voor alle directies en
diensten die bij dit beleidsterrein
betrokken zijn.
• De lijst beschrijft geen documenten,
maar handelingen.
• De lijst geldt voor alle vormen van
neerslag die resulteren uit de beschre-
ven handelingen: papieren documen-
ten, elektronische bestanden, audiovi-
suele producten enz.
• De lijst noemt niet alleen de hande-
lingen waarvan de neerslag vernietigd
kan worden, maar ook de handelin-
gen waarvan de neerslag bewaard
moet blijven.
Hieronder volgen toelichtingen op
respectievelijk de vaststellingsproce-
dure, de selectielijst, het project
Pivot/LNV en het achterliggende
nieuwe selectiebeleid van de rijksover-
heid.

Toelichting op de voorliggende selec-
tielijst 

Vaststelling BSD
In augustus-september 2000 is het
ontwerp-BSD door de betrokken
zorgdragers, het Ministerie van LNV,
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, het Productschap voor
Pluimvee en Eieren, het Productschap
voor Vee en Vlees en het
Productschap voor Zuivel, aan de
Staatssecretaris van OC&W aangebo-
den, waarna deze het ter advisering
heeft ingediend bij de Raad voor
Cultuur (RvC). 
Van het gevoerde driehoeksoverleg
over de waarderingen van de hande-
lingen is een verslag gemaakt, dat
tegelijk met het ontwerp-BSD naar de
RvC is verstuurd. 
Vanaf 22 september 2001 lag het ont-
werp-BSD gedurende acht weken ter
publieke inzage bij de informatiebalie
in de studiezaal van het Algemeen
Rijksarchief evenals in de bibliothe-
ken van de betrokken zorgdragers,
het Ministerie van LNV en de rijksar-
chieven in de provincie, hetgeen was
aangekondigd in de Staatscourant
183 van 21 september 2000.
…Tijdens het driehoeksoverleg was,
op verzoek van het Koninklijk
Nederlands Historisch Genootschap,
ook een deskundige op het beleidster-
rein aanwezig. Van andere (histori-
sche) organisaties of individuele bur-
gers is geen commentaar ontvangen.

In de Bijzondere Commissie
Archieven van de RvC is het ont-
werp-BSD behandeld, waarbij ook
het verslag van het driehoeksoverleg
bij de voorbereiding van het advies is
meegenomen.

Op 3 april 2001 bracht de RvC
advies uit (kenmerk arc-2000.2197/2),
hetwelk behoudens enkele tekstuele
correcties aanleiding heeft gegeven tot
wijziging van de selectiewaardering
van handelingen 269 en 270 van ‘V’
naar ‘B’. 

Geldigheid van de selectielijst 
De selectielijst blijft in de huidige
vorm hoogstens 20 jaar geldig. De
lijst is van toepassing op archieven
die beheerd worden door:
Voor de onderstaande diensten en
directies gaat het in de eerste plaats
om handelingen van de actor ’minis-
ter van Landbouw’ die (mede) ver-

richt werden of worden door deze
organisatieonderdelen.
1. Algemene Inspectiedienst (AID)
2. Bureau Heffingen
3. Consulentschap in Algemene
Dienst voor Bodem, Water en
Bemesting
4. Dienst der
Rijkslandbouwproefstations
5. Directie Landbouw
6. Directie Juridische Zaken
7. Directie Voorlichting
8. Districtsbureauhouder
9. Informatie Centrum
Mestverwerking (ICM)
10. Laser
11. Landbouwadviescommissie
milieukritische stoffen (LAC)
12. Landbouw-Economisch Instituut
(LEI-DLO)
13. Projectgroep Communicatie Mest-
en Ammoniakbeleid (Comma)
14. Projectorganisatie
Mineralenemissies uit de Landbouw
(POM)
15. Regionale Beleidsdirecties
(RBD’s)
16. Stuurgroep Mestproblematiek

Daarnaast gaat het om handelingen
van de onderstaande actoren die
onder de archiefzorg van LNV vallen
of vielen. De handelingen van deze
directies, diensten of commissies zijn
onder een afzonderlijke rubriek opge-
nomen in deel 2. Ze vallen of vielen
binnen de archiefzorg van de minister
van Landbouw. Sommige van deze
actoren verrichten ook handelingen
van de actor Minister van Landbouw.
(Deze handelingen staan dan in het
eerste deel.) 
1. Adviescommissie mestverwerking
2. Algemene Inspectiedienst (AID)
3. Bureau Heffingen
4. Centrum voor Onderzoek en
Voorlichting voor de
Pluimveehouderij ‘t Spelderholt
(COVP-DLO)
5. Commissie van Deskundigen inza-
ke het Meststoffenbesluit
6. Commissies van deskundigen van
LNV t.a.v. milieubeleid
7. Commissie Realisatie
Mestverwerking
8. Coördinatie-commissie Onderzoek
Landbouwkundige Aspecten
Afvalverwerking (COLA)
9. Dienst der
Rijkslandbouwproefstations 
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10. Instituut voor Mechanisatie,
Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
11. Instituut voor
Veevoedingsonderzoek (IVVO-DLO)
12. Landelijke Raad voor de
Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw
13. Nationale Raad van
Landbouwkundig Onderzoek
(NRLO)
14. Natuurbeschermingsraad
15. Rijks-Kwaliteitsinstituut voor
Land- en Tuinbouwproducten
(RIKILT-DLO)
16. (Stichting) Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw 
17. Stichting Landelijke Mestbank

Deze selectielijst geldt eveneens voor
de volgende actoren buiten de
archiefzorg van LNV
Minister van Verkeer en Waterstaat
• Productschap voor Pluimvee en
Eieren (PPE)
• Productschap voor Vee en Vlees
(PVV)
• Productschap voor Zuivel

Intrekking van bestaande vernietigings-
lijsten
1. Algemene Vernietigingslijst van
LNV (Stcrt. 1999, 22) categorie 1.87
(justitie) vervalt met betrekking tot
het mestbeleid.
2. Vernietigingslijst van LNV voor
Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten
vervalt voor wat betreft het taakge-
deelte onder categorie -1.823 (land-
bouw, akkerbouw, tuinbouw en vee-
teelt) met betrekking tot het
mestbeleid.

Indeling van deze selectielijst 
De handelingen van de voornaamste
actor op dit beleidsterrein, de minis-
ter van Landbouw (inclusief taak-
voorgangers) zijn samengebracht in
deel 1 van deze lijst. Ze zijn onderver-
deeld volgens dezelfde indeling als het
rapport Mestbeleid en met dezelfde
nummering.
Deel 2 beschrijft de handelingen van
andere actoren onder de archiefzorg
van LNV. 
Deel 3 behandelt de vastgestelde han-
delingen van actoren en zorgdragers
waarvoor deze selectielijst eveneens
geldt. (Dus niet vallend onder de
archiefzorg van LNV.)

In de bijlage zijn ten slotte de han-
delingen opgenomen van de overige
actoren buiten de archiefzorg van
LNV. Deze handelingen zijn nog niet
vastgesteld en kunnen dus nog niet

dienen als grondslag voor vernietiging
dan wel overbrenging naar de
Rijksarchiefdienst. De reden om ze
toch op te nemen in deze lijst is dat
ze wel beschreven zijn in het gelijkna-
mige rapport van institutioneel onder-
zoek. 

Informatie over de actoren en de con-
text van de beschreven handelingen
De actoren waarvan in deze lijst han-
delingen zijn opgenomen, worden
beschreven in het bijbehorende onder-
zoeksrapport. Daarin is tevens een
beschrijving opgenomen van de con-
text van het beleidsterrein.

Gebruikte afkortingen in de handelin-
genblokken:
BH = Bureau Heffingen
DL = Directie Landbouw
Laser = Laser
IZ = Directie Internationale Zaken 
JZ = Directie Juridische Zaken
VVM = Directie Veterinaire zaken
Voedselveiligheid en Milieu
De minister van LNV = minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
en / of zijn taakvoorgangers

Pivot bij LNV
De voorliggende selectielijst en het
bijbehorende onderzoeksrapport zijn
producten van het projectteam
Pivot/LNV. 

Het project
Vooruitlopend op de nieuwe
Archiefwet stelde de
Rijksarchiefdienst in 1991 Pivot in:
Project Invoering Verkorting
Overbrengingstermijn. Het project is
gericht op de selectie van overheidsar-
chieven vanaf 1945, en gaat uit van
institutioneel onderzoek op alle
beleidsterreinen waarbij het rijk
betrokken is. Pivot is een interdepar-
tementaal project op basis van conve-
nanten tussen de Rijksarchiefdienst
en alle ministeries en Hoge Colleges
van Staat. Het convenant voor LNV
werd op 9 december 1992 gesloten

tussen de secretaris-generaal van
LNV en de algemene rijksarchivaris.

Hoofdpunten van de gehanteerde
methodiek van institutioneel onder-
zoek:
• Een onderzoek richt zich niet op
een organisatie, maar op de volle
breedte van een beleidsterrein;
• De wet- en regelgeving die samen-
hangt met het beleidsterrein staat in
principe centraal als bron, aangevuld
met literatuur en interviews met
beleidsambtenaren;
• De zelfstandig handelende partijen
worden aangeduid als ’actoren’;
• Daden die gebaseerd zijn op een
zelfstandige bevoegdheid van een
actor worden aangeduid als ’hande-
lingen’;
• De periode van onderzoek strekt
zich in principe uit van 1945 tot
heden, hoewel ook relevante ontwik-
kelingen of wetgeving van voor 1945
beschreven worden.

De beleidsterreinen
De LNV-beleidsterreinen zijn in het
Pivot-project als volgt gedefinieerd:

Landbouw: Agrarische handelspoli-
tiek en exportbevordering, Agrarisch
markt- en prijsbeleid en voedselvoor-
ziening, Diergezondheid en dierenwel-
zijn, Gewasbescherming,
Grondprijsbeleid,
Landbouwkwaliteitsbeleid,
Landbouwstructuurbeleid,
Landinrichting, Meststoffenbeleid,
Pachtbeleid 
Natuurbeheer: Flora en fauna,
Natuur- en landschapsbeheer,
Relatienotabeleid
Visserij: Binnenvisserij, Zee- en kust-
visserij
Overige LNV-beleidsterreinen:
Agrarisch onderwijs, Algemeen LNV-
beleid, Bosbouwbeleid,
Openluchtrecreatie

Voor deze beleidsterreinen is LNV
primair verantwoordelijk, en daarom
is afgesproken dat LNV de desbe-
treffende selectielijsten opstelt (en dan
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Opbouw handelingenblokken: 

Nummer handeling B / V Afkorting organisatieonderdeel 
LNV

Periode Jaartal criterium/ Product
Grondslag Wettelijke grondslag vernietigings-

of andere bron termijn
Opmerking Aanvullende informatie



ook voor de actoren buiten de eigen
archiefzorg). De meeste van deze
selectielijsten zijn inmiddels afgerond
(al dan niet formeel vastgesteld). 

Staftaken zijn onderdeel van rijks-
brede beleidsterreinen. Hiervoor wor-
den selectielijsten opgesteld door het
ministerie dat het desbetreffende
rijksbeleid coördineert.
Rijksbrede beleidsterreinen:
Financiën, Huisvesting,
Informatievoorziening,
Overheidspersoneel, Organisatie,
Voorlichting

Relevant zijn ook nog bepaalde
selectielijsten voor beleidsterreinen
buiten de primaire verantwoordelijk-
heid van LNV. Het gaat om terreinen
waarop een of meer LNV-actoren een
inbreng leveren. Voor de neerslag van
die inbreng geldt de desbetreffende
selectielijst. Voorbeelden: 
Overige relevante beleidsterreinen:
Buitenlands beleid, Sociale voorzie-
ningen, Staatsdeelnemingen,
Politiebeleid, Waterstaat,
Invoerrechten en accijnzen,
Arbeidsomstandigheden

Inbreng van LNV-directies en diensten
bij de totstandkoming van de lijsten
Het team van Pivot/LNV onderzoekt
alle LNV-beleidsterreinen in nauwe
samenwerking met de betrokken
directies en diensten. De inbreng van
de organisatieonderdelen bestaat uit
het geven van interviews, het toetsen
van concepten en het deelnemen aan
overleg met de Rijksarchiefdienst.
Deze inbreng wordt geleverd door
deskundigen inzake het beleidsterrein
en inzake de archiefvorming.

Producten van Pivot
1. Rapport van institutioneel onder-
zoek (RIO) 
Dit rapport bevat alle handelingen
van de overheidsactoren binnen het
beschreven beleidsterrein, binnen de
grenzen van de onderzochte periode.
Daarnaast bevat het relevante contex-
tinformatie over deze handelingen,
zoals een schets van de historische
ontwikkelingen, een karakterisering
van de opgevoerde actoren, een aan-
duiding van de organisatorische ont-
wikkelingen binnen het voornaamste
betrokken ministerie en een opsom-
ming van de geraadpleegde wet- en
regelgeving die geldt binnen het
beleidsterrein. Na vaststelling wordt
het rapport gedrukt.

2. Basisselectiedocument (BSD) 
Een basisselectiedocument (BSD)
bevat dezelfde handelingen van
dezelfde actoren als het bijbehorende
rapport, maar dan gegroepeerd per
actor. ’BSD’ is overigens een informe-
le term, in tegenstelling tot het offi-
ciële begrip ’selectielijst’ uit het
Archiefbesluit.
3. Selectielijst 
Een selectielijst is het formeel vastge-
stelde gedeelte van een BSD. De lijst
geeft aan iedere handeling een ‘waar-
dering’: een keuze voor al dan niet
bewaren van de neerslag, met bij de
V-handelingen een vernietigingster-
mijn. Selectielijsten van LNV noemen
bij iedere handeling tevens de direc-
ties die daarbij betrokken zijn. De
reikwijdte van een selectielijst hangt
samen met de zorgdragers die hem
indienen. Wanneer alle zorgdragers
die voorkomen in een BSD tegelijk de
selectielijst zouden indienen, dan val-
len BSD en selectielijst dus samen.

Toepassing van de selectielijsten
1. Bewerking en overbrenging van de
archieven tot 1985 
Met de vastgestelde selectielijst vindt
de selectie en bewerking van de
archiefbestanden plaats. De bestan-
den met cultuurhistorische waarde
worden overgebracht naar de
Rijksarchiefdienst en de rest is vernie-
tigbaar. Het ministerie van LNV
heeft met de Centrale Archief
Selectiedienst (CAS) een raamconve-
nant afgesloten, op basis waarvan
LNV archieven aan kan bieden ter
selectie en bewerking. Bij de bewer-
king en overbrenging voert de
Facilitaire Dienst de coördinatie
namens LNV, maar de desbetreffende
directies en diensten zijn opdrachtge-
ver voor de bewerkingen, vanwege
hun archiefverantwoordelijkheid.
2. Voorkoming van het ontstaan van
nieuwe achterstanden in overbrenging 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
bij de directies en diensten. Een
essentieel element bij het voorkomen
van nieuwe achterstanden is de invoe-
ring van de selectielijsten in het infor-
matiebeheer, zowel voor de papieren
documenten als voor elektronische
bestanden en audiovisuele materialen.
De inbreng van de FD bestaat uit de
ontwikkeling van een methodiek voor
invoering en de advisering over toe-
passing daarvan.

Toepassing van de onderzoeksrappor-
ten
1. Achtergrondinformatie voor beter
beheer en selectie van archief
De selectiebeslissingen worden geba-
seerd op de contextbeschrijving in het
bijbehorende rapport. Die beschrij-
ving kan verder dienen als input voor
een archiefstructuur die aansluit op
de beleidsprocessen. 
2. Informatiebron voor beleidsmede-
werkers
Voor beleidsmedewerkers kunnen de
rapporten dienen als naslagwerk. Per
beleidsterrein geven ze een compact
overzicht van de geldende wet- en
regelgeving, de organisatie, de maat-
schappelijke context en de actoren
binnen en buiten LNV, en dat over
een periode van ongeveer vijftig jaar.
Uniek is de specifieke combinatie van
een brede invalshoek, een grote hoe-
veelheid feitelijke gegevens en een
objectieve analyse vanuit het perspec-
tief van de overheid. De nauwe
samenwerking met materiedeskundi-
gen van binnen en buiten het ministe-
rie verzekert de betrouwbaarheid van
de rapporten.

Toelichting op het nieuwe archiefselec-
tiebeleid van de rijksoverheid
Het selectiebeleid van de rijksover-
heid en dus ook van LNV is enkele
jaren geleden drastisch veranderd.
Voorheen vond selectie plaats op
documentniveau aan de hand van
vernietigingslijsten, en daarnaast kon
toestemming gevraagd worden voor
incidentele vernietiging.
Cultuurhistorisch waardevolle gedeel-
ten van archieven moesten binnen 50
jaar overgebracht worden naar de
Rijksarchiefdienst.

Na invoering van de nieuwe
Archiefwet (1996) is de selectieprak-
tijk als volgt veranderd:
• De termijn van overbrenging is ver-
kort tot 20 jaar.
• Ieder overheidsorgaan moet selectie-
lijsten opstellen.
• Een selectielijst beschrijft geen docu-
menten, maar handelingen.
• Een selectielijst geldt voor alle vor-
men van neerslag die resulteren uit de
beschreven handelingen: papieren
documenten, elektronische bestanden
en audiovisuele materialen.
• Een selectielijst beperkt zich niet
langer tot wat vernietigd moet wor-
den, maar noemt eveneens wat
bewaard moet worden.
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• Een selectielijst beschrijft het com-
plete overheidshandelen binnen een
heel beleidsterrein.
• Incidentele vernietiging is niet meer
mogelijk.

Handelingen en hun cultuurhistorische
waarde
Tot voor kort bestonden er voor de
archiefselectie alleen negatieve crite-
ria, want vernietigingslijsten gaven
per overheidsinstelling slechts aan
welke bestanden niet in aanmerking
kwamen voor overbrenging naar een
Rijksarchief. Deze criteria werden
toegepast op documentniveau.
Afgezien van de bewerkelijkheid van
deze microselectie bestonden de voor-
naamste nadelen van deze werkwijze
uit de onoverzichtelijkheid van datge-
ne dat wel overgebracht zou moeten
worden, het gebrek aan inzicht in de
grondslagen van het handelen waaruit
die bestanden resulteren, en het
gebrek aan inzicht in de samenhang
tussen de taken van actoren die op
eenzelfde beleidsterrein actief zijn.
Om deze bezwaren te ondervangen
werd de methode institutioneel onder-
zoek ontwikkeld, waarmee de beleids-
ontwikkelingen en het handelen van
alle relevante actoren over de hele
bandbreedte van een beleidsterrein
beschreven worden. Op deze basis
kan een effectievere (macro)selectie
plaatsvinden aan de hand van positie-
ve criteria.

Een selectielijst beschrijft het han-
delen van overheidsactoren op een
bepaald beleidsterrein. De handelin-
gen worden vervolgens beoordeeld op
de mate waarin ze cultuurhistorische
waarden weerspiegelen. Zodoende
kan de Rijksarchiefdienst de gege-
vensbestanden overnemen die een
reconstructie mogelijk maken van het
overheidshandelen op hoofdlijnen in
relatie tot haar omgeving.

De cultuurhistorische waarde van
een handeling wordt bepaald aan de
hand van zes algemene criteria, die in
het volgende schema genoemd wor-
den. Een handeling die voldoet aan
een van de criteria wordt aangemerkt
met B (bewaren). De neerslag van die
handeling wordt dan volgens de
archiefwettelijke normen van goede,

geordende en toegankelijke staat
overgebracht naar de
Rijksarchiefdienst. Daar blijven de
archieven onder klimatologisch ver-
antwoorde condities voor onbepaalde
tijd bewaard als onderdeel van het
nationale culturele erfgoed, openbaar
voor raadpleging en historisch onder-
zoek.
De handelingen die niet voldoen aan
een van de selectiecriteria worden
aangemerkt met V, wat staat voor
vernietigen. De neerslag van ieder van
deze handelingen krijgt een vernieti-
gingstermijn. De archiefvormende
organisatie bepaalt daarvan zelf de
duur, die afhankelijk van de belangen
van verantwoording en bedrijfsvoe-
ring doorgaans uiteenloopt van 1 tot
20 jaar.

Wanneer een handeling geselecteerd
wordt voor overbrenging naar de
Rijksarchiefdienst, dan wordt in prin-
cipe de complete neerslag van die
handeling bewaard. Een reconstructie
van het overheidshandelen zou
immers niet lukken wanneer alleen de
eindproducten bewaard werden. Zo is
van bv. regelingen en beleidsnota’s
juist de totstandkomingsfase interes-
sant, vanwege de aanvankelijke
bedoelingen, de discussies en de afge-
keurde versies.
In bepaalde gevallen is overigens wel
gekozen om een gedeelte van de neer-
slag over te brengen. 

Algemene selectiecriteria
De cultuurhistorische waarde van
handelingen wordt getoetst aan de
onderstaande algemene selectiecrite-
ria. Wanneer een handeling aan een
van de onderstaande criteria voldoet,
dan komt de neerslag ervan in aan-
merking voor overbrenging naar de
Rijksarchiefdienst (B).

Algemene selectiecriteria 
1. Handelingen die betrekking hebben
op de voorbereiding en bepaling van
het beleid op hoofdlijnen. 
Toelichting:: Agendavorming, analyse
van informatie, beleidsadvisering,
beleidsvoorbereiding of -planning,
besluitvorming over de inhoud van
beleid, terugkoppeling van beleid.

Zowel de keuze als de specificatie van
de doeleinden en instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben
op de evaluatie van het beleid op
hoofdlijnen 
Toelichting: Beschrijving en beoorde-
ling van de inhoud, het proces of de
effecten van beleid, toetsing van en
toezicht op beleid. Niet perse leidend
tot consequenties zoals bij  terugkop-
peling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
op de verantwoording aan andere
actoren van de hoofdlijnen van het
beleid.
Toelichting: Ook verslaglegging ten
aanzien van de beleidsmatige hoofd-
lijnen.
4. Handelingen die betrekking hebben
op de (her)inrichting van organisaties
belast met het beleid op hoofdlijnen.
Toelichting: Instelling, wijziging,
opheffing en werkwijze van organen,
organisaties of onderdelen daarvan.
5. Handelingen die bepalend zijn voor
de wijze waarop beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt
Toelichting: Onder beleidsuitvoering
wordt de toepassing verstaan van ins-
trumenten om de gekozen doeleinden
te bereiken.
6. Handelingen die betrekking hebben
op beleidsuitvoering op hoofdlijnen,
voor zover die in direct verband
staan met voor Nederland bijzondere
tijdsomstandigheden en incidenten.
Toelichting: Zoals wanneer de minis-
teriële verantwoordelijkheid is opge-
heven en / of in noodsituaties.

Uitzondering op de algemene selectie-
criteria
De neerslag van handelingen die als
vernietigbaar zijn aangemerkt kan
soms worden uitgezonderd van ver-
nietiging. Deze mogelijkheid gaat
terug op artikel 5, onder e, van het
Archiefbesluit 1995. Het gaat om
bestanden die samenhangen met per-
sonen en / of gebeurtenissen van bij-
zonder cultureel of maatschappelijk
belang. De toepassing van dit uitzon-
deringscriterium vindt plaats geduren-
de de bewerking voor overbrenging
en in overleg tussen de zorgdrager,
het Algemeen Rijksarchief en de
bewerkers.
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