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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., Jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen
het ministerie van Financiën, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
de Dienst van het kadaster en de openbare registers en het Nationaal Archief met betrekking tot de
selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van
de minister van Financiën, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de
Dienst van het kadaster en de openbare registers op het beleidsterrein geo-informatie vanaf 1945.

Den Haag, 13 mei 2003
E.A.T.M. Schreuder

Totstandkoming van het basisselectiedocument
Dit ontwerp-basisselectiedocument is gebaseerd op:  E.A.T.M. Schreuder, Ruimtelijke ordening en geo-
informatie . Rapport institutioneel onderzoek naar de handelingen van de rijksoverheid op het terrein van de
ruimtelijke ordening en van geo-informatie, 1945-1999. PIVOT-rapport 120, Den Haag 2002. Op basis van dit
rapport zijn twee basisselectiedocumenten (BSD’s) gemaakt: een betreffende ruimtelijke ordening en een
betreffende geo-informatie.
Het voorliggende basisselectiedocument betreft de handelingen van de actoren onder de zorg van de
minister van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van
Financiën en de Dienst van het kadaster en de openbare registers op het terrein geo-informatie . Het
concept-BSD kwam tot stand in juli 2001.
Het  concept-BSD is voorafgaand aan het driehoeksoverleg voorgelegd en/of besproken met:
Van de zijde van de Dienst van het kadaster en de openbare registers:
mr. W. Louwman,  hoofd openbare registers en kadaster
mw. mr. G.W. Luten, beleidsmedewerkster Bureau Raad van Bestuur
J.H.C Beij, plaatsvervangend directeur financiën en control
J.W. Boks, beleidsadviseur Informatievoorziening
mr. L.G.N. Marchesini, hoofd Bureau Raad van Bestuur

Van de zijde van het ministerie van VROM:
H. Eisma, medewerker  Archief- en Informatiecentrum
Mw. ir. S.M.E.C. Knispel, beleidsmedewerster Directoraat-generaal Ruimte
Drs. P. Sierdsma, senior-medewerker Archief- en Informatiecentrum

Van de zijde van de Rijksarchiefdienst:
L. Oldersma, hoofd collectie Ryksargyf Fryslan
A.A. Mietes, medewerker Verwerven, Nationaal Archief

Het beleidsterrein
Het beleidsterrein geo-informatie betreft het vastleggen en bijhouden van gegevens die betrekking hebben
op registergoederen en het gebruik van de ruimte. Ook het beschikbaar stellen van deze gegevens in
diverse vormen (zoals uittreksels uit de registers en de kadastrale kaarten) vormt een onderdeel van deze
taak van de rijksoverheid. De minister van VROM is aangewezen als coördinerend minister op het terrein
van de geo-informatie. De gegevens van registergoederen worden bijgehouden door de Dienst van het
kadaster en de openbare registers, vanaf 1994 een Zelfstandig Bestuursorgaan.
Het ministerie zelf beschikt uit hoofde van zijn taken over zeer veel gegevens betreffende het gebruik van
de ruimte. Deze gegevens zijn van belang voor het ontwikkelen van het beleid van de ruimtelijke ordening.
Handelingen betreffende deze informatie zijn gewaardeerd in de selectielijst voor archiefbescheiden van de
minister van VROM op het beleidsterrein ruimtelijke ordening.
Het vastleggen en bijhouden van gegevens van betreffende registergoederen door het Kadaster wordt niet
alleen gedaan ten behoeve van de eigen overheidstaak, maar heeft ook tot doel derden (burgers) te voorzien
van betrouwbare informatie. Overigens betreffen registergoederen niet alleen vastgoed, maar ook schepen
en luchtvaartuigen en de rechten en beperkingen op registergoederen.

Actoren
Minister van Financiën
De minister van Financiën was tot 1973 verantwoordelijk voor de Dienst van het kadaster en de Openbare
Registers.

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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De minister van VROM is verantwoordelijk voor het beleidsterrein ruimtelijke ordening en vanaf 1974 voor
de geo-informatie. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund door de Rijksplanologische Dienst. De minister
is verantwoordelijk voor de Dienst van het kadaster en de openbare registers.

Dienst van het kadaster en de openbare registers
De Dienst van het kadaster en de Openbare Registers maakte tot 1973 deel uit van het ministerie van
Financiën.
Bij KB van 4 juni 1973 (Stb 272) kwam de dienst onder verantwoordelijkheid van de minister
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De taken van de dienst hadden nauwelijks meer een relatie met
de beleidsterreinen van het ministerie van Financiën en des te meer met de beleidsterreinen van het
ministerie van VROM. Zo wordt bij de ruimtelijke ordening gebruik gemaakt van de gegevens van het
Kadaster, bijvoorbeeld bij ruilverkavelingen.
In 1994 werd de Rijksdienst van het kadaster en de openbare registers verzelfstandigd bij Wet van 14
februari 1994 (Stb 125), houdende verzelfstandiging van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare
Registers (Organisatiewet Kadaster), art. 2.1. Vanaf die datum heet de dienst de Dienst van het kadaster en
de openbare registers.

Centrale Kaarteringsraad
Voor het vervaardigen van de grootschalige basiskaart van Nederland werd in 1976 bij KB van 9 juli de
Centrale Kaarteringsraad ingesteld. De Raad is in 1991 opgeheven, toen het samenwerkingsverband voor
de grootschalige basiskaart van Nederland werd opgericht.

Contactcommissie betreffende landmeetkundige en kartografische aangelegenheden
In 1974 werd door de minister van VROM, mede namens de ministers van Defensie, Verkeer en Waterstaat
en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Contactcommissie betreffende landmeetkundige en
kartografische aangelegenheden (CCLK) ingesteld ter bevordering van een optimale coördinatie van de
activiteiten op landmeetkundig en kartografisch gebied van het Kadaster, de Meetkundige Dienst van
Rijkswaterstaat, de Topografische Dienst (Defensie) en de Cultuurtechnische Dienst (later
Landinrichtingsdienst, daarna dienst Landelijk Gebied (Landbouw). De commissie is een
interdepartementale commissie.

Raad voor vastgoedinformatie/Stichting Ravi
In 1984 werd een voorlopige Raad voor vastgoedinformatie ingesteld door de coördinerend minister, de
minister van VROM.  Deze adviesraad werd ingesteld om de minister bij te staan bij de uitvoering van zijn
coördinerende taak. In 1991, met de inwerkingtreding van de Kadasterwet  kreeg de instelling van de Raad
een wettelijke basis. In 1994 werd de raad omgevormd in de Stichting Ravi, overlegorgaan voor
vastgoedinformatie. De adviestaak voor de coördinerend minister bleef gehandhaafd. Deze taak werd in een
convenant vormgegeven. De Stichting Ravi is geen archiefvormer in de zin van de Archiefwet 1995.

Reikwijdte basisselectiedocument
Deze selectielijsten worden thans aangeboden voor:
Actoren onder de zorg van de minister van Financiën
de minister van Financiën

Actoren onder de zorg van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
de minister van VROM,
de Contactcommissie betreffende landmeetkunde en kartografische aangelegenheden,
de Raad voor vastgoedinformatie,
de Centrale Kaarteringsraad.

Actoren onder de zorg van de Dienst van het kadaster en de openbare registers
de Dienst van het kadaster en de openbare registers.
Raad van Toezicht,
Raad van Bestuur,
Bewaarder,
Gebruikersraad.

Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg over de selectielijst vond mondeling plaats op 19 februari 2003 met
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vertegenwoordigers van het ministerie van VROM en van de Dienst van het kadaster en de openbare
registers . Met vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën is het driehoeksoverleg schriftelijk
gevoerd. Met de heer Vervloet vond het overleg plaats op 14 maart 2003.

Aan het driehoeksoverleg namen deel:
Van de zijde van het ministerie van Financiën:
L.J. van den Berg, medewerker institutioneel onderzoek en selectiebeleid van de Directie
Informatievoorziening en Algemene Zaken, als  archiefdeskundige;
P.C.A. Lamboo, stafmedewerker institutioneel onderzoek en selectiebeleid van de Directie
Informatievoorziening en Algemene Zaken, als  archiefdeskundige;
Mr. J. Nieuwendijk, senior beleidsmedewerker van het directoraat-generaal der Belastingen, Afdeling
Juridische Zaken, als beleidsdeskundige;
O.R. Verdier, MU-coördinator van de Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken, als
archiefdeskundige.

Van de zijde van het ministerie van VROM:
H. Eisma, medewerker Archief- en Informatiecentrum VROM, als  archiefdeskundige;
Ir. A.W.J. Hooyman, beleidsmedewerker Directie Informatiemanagement en Organisatie, als
beleidsdeskundige;
Mw. ir. S.M.E.C. Knispel, beleidsmedewerkster Directoraat-generaal Ruimte als beleidsdeskundige;
Mw. J. Schokkenbriek, coördinator DIV Directoraat-generaal Ruimte VROM, als archiefdeskundige; Drs. P.
Sierdsma, senior-medewerker Archief- en Informatiecentrum VROM, als  archiefdeskundige;
Mw. drs. C.C.J.A. van Sprundel, beleidsmedewerkster Directie Financiële en Economische Zaken, als
beleidsdeskundige.

Van de zijde van het Kadaster
H. Averink, als materiedeskundige;
J.W. Boks, beleidsadviseur IMG als archiefdeskundige.

Namens de algemene rijksarchivaris:
mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerkster Selectie Nationaal Archief

Voorts trad als adviseur van de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris op prof. dr. J.A.J.
Vervloet, op voordracht van het Koninklijk Nederlands Historische Genootschap (KNHG).

Belangen
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 in het kader van het PIVOT-project
geformuleerde 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.
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes
selectiecriteria toegepast.

A L G E M E N E     S E L E C T I E C R I T E R I A
HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET EEN B(ewaren)

algemeen selectiecriterium toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben op
voorbereiding en bepaling van beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agenda vorming, het
analyseren van informatie, het formuleren van
adviezen met het oog op toekomstig beleid of het
plannen van dat beleid, alsmede het nemen van
beslissingen over de inhoud beleid en
terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen
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en specificeren van de doel einden 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. Hieronder valt ook het
toetsen van en het toezien op 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 de (her)
inrichting van organisatie 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 hebben op
beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het
Koninkrijk der Nederlanden bijzondere
tijdsomstandigheden en incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat
van beleg of toepassing van noodwet-geving

Daarnaast is voor dit beleidsterrein een specifieke criterium geformuleerd.
Voor het (deel) beleidsterrein geo-informatie zijn de handelingen die de registratie van registergoederen en
het onderhouden van de driehoeksmeting en de grootschalige basiskaart van Nederland betreffen te
beschouwen als een basisregistratie. Een basisregistratie bevat gegevens die voor historisch onderzoek van
blijvend belang zijn. De gegevens op het terrein van de geo-informatie betreffen het eigendom en de
rechten van de grond en opstallen. Deze gegevens zijn cruciaal voor de reconstructie van het handelen van
de overheid en van de ingezetenen van Nederland. Daarom is aan de selectiecriteria een specifiek
selectiecriterium toegevoegd.

Specifiek selectiecriterium toelichting

7. Handelingen die betrekking hebben op de
registratie van basisgegevens betreffende
registergoederen en het vastleggen van gegevens
betreffende de ruimte van Nederland.

Bijvoorbeeld registers, kadastrale registratie,
basiskaart, driehoeksmeting.

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.

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 bewijs zoekende
burger. De beoordeling en vaststelling van de termijnen is geschied door de deskundigen van het ministerie
van Financiën, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Dienst van
het kadaster en de openbare registers. Bovendien heeft de vertegenwoordiger van de Algemene
Rijksarchivaris in het driehoeksoverleg gewezen op enkele specifieke wetten die voor het ministerie van
Financiën, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Dienst van het
kadaster en de openbare registers van belang zijn in verband met zowel de interne bedrijfsvoering als de
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externe verantwoording en de verantwoordelijkheid die het orgaan heeft ten aanzien van de burger. Dit zijn
bijvoorbeeld de Comptabiliteitswet, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet persoonsregistraties.

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 prof. dr. Vervloet, historicus en materiedeskundige op het gebied van geo-informatie.

Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg is schriftelijk en mondeling gevoerd.

Het ministerie van Financiën heeft per brief van 12 november 2002 aan het Kadaster en in afschrift met
begeleidend schrijven aan het Nationaal Archief (bijlage 1 bij dit verslag) voorgesteld een aantal
handelingen, 179, 191, 194, 197, 198, 200-207, 211, 212. 214, 215, 219 en 221 voor blijvende bewaring aan te
wijzen.  Als reden voor bewaring voert het ministerie aan dat de producten meestal aanschrijvingen,
resoluties, leidraden en instructies betreffen en dus inzicht geven over de inrichting van de organisaties en
werkwijze (regels). Deze brief is voor het mondeling overleg onder de overige deelnemers verspreid.
In het mondelinge overleg is de brief van het ministerie van Financiën besproken. Daarbij is in algemene zin
de waardering van deze handelingen besproken. De handelingen zijn niet per stuk besproken en
becommentarieerd.
Van de zijde van het Nationaal Archief wordt gesteld dat het onbetwistbaar is dat de neerslag gegevens
bevat over de inrichting van de organisatie en de werkwijze. Deze handelingen kunnen echter niet
beschouwd worden als essentieel voor een reconstructie van het handelen van de overheid op dit
beleidsterrein. Het feit dat de producten van deze handelingen bestaan uit aanschrijvingen, resoluties,
leidraden en instructies is op zichzelf geen reden deze handelingen met een B te waarderen.
Bovengenoemde handelingen zijn met een V zijn gewaardeerd omdat bij de waardering van de handelingen
vooral is gekeken naar de essentie van het overheidshandelen op dit beleidsterrein en dat is de registratie.
Bij deze handelingen is in de waardering aansluiting gezocht bij de inhoud van de bevoegdheden. De
minister belast met geo-informatie kreeg de bevoegdheid toebedeeld voorschriften te kunnen vaststellen
die aan derden verplichtingen opleggen of rechten geven, die de kwaliteit van de vervulling van de taken
regelen en die voortvloeien uit verdragen. Deze handelingen zijn in het algemeen met B gewaardeerd.
Daarnaast had de minister tot 1994 de bevoegdheid uitvoeringsvoorschriften te geven met betrekking tot de
bedrijfsvoering. Met de verzelfstandiging in 1994 kreeg het Kadaster deze bevoegdheid toebedeeld. De
handelingen 179, 191, 194, 197, 198, 200-207, 211, 212. 214, 215, 219 en 221 betreffen in het algemeen die
bevoegdheid die in 1994 aan het Kadaster is overgedragen.
Met de te bewaren handelingen betreffende de organisatie en de registratie, zoals o.a. handeling 196 van de
minister van VROM, wordt voldoende materiaal bewaard dat inzicht geeft in de organisatie en werkwijze.
De vertegenwoordigers van VROM en van het Kadaster sluiten zich hierbij aan.
Door het ministerie van Financiën is bij brief van 1 mei 2003 de waardering V voor deze handelingen
geaccepteerd.

De waardering van de handelingen 191, 200, 203 en 211 zijn door de heer Vervloet ter sprake gebracht. Het
verslag van het besprokene staat hierna per handeling beschreven..

In het overleg werd ook het voorstel van Financiën om de minister van Financiën als actor aan bepaalde
handelingen toe te voegen of van een aantal handelingen de actor te wijzigen van het Kadaster naar
Financiën behandeld.
Van de zijde van het ministerie wordt voorgesteld de handelingen 142, 186, 187, 218, 223, 224, 226, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241 en 243 voor de actor de minister van Financiën vast te
stellen.
Van de zijde van het Nationaal Archief wordt gesteld dat de neerslag van deze handelingen bij het Kadaster
berust. Zou het zo zijn dat de minister van Financiën ten aanzien van de bovenvermelde handelingen actor
is en de selectielijst voor deze handelingen tot 1973 vaststellen, dan zou te verwachten zijn dat de minister
ook zorgdrager is voor de neerslag, c.q. de archieven van het Kadaster tot 1973. Dit is echter niet het geval.
In die zin kan het Kadaster worden aangemerkt als zorgdrager voor de neerslag van deze handelingen en
niet het ministerie van Financiën.
Dat is anders wanneer het gaat  om de handelingen, die zijn overgegaan naar de minister van VROM. Daar is
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er geen sprake van dat VROM zorgdrager is geworden van de archieven van zijn voorganger. Deze
handelingen staan in het BSD beschreven met de actor minister van Financiën.
Het voorstel van het ministerie van Financiën wordt niet overgenomen.

Van de zijde van de minister van Financiën wordt voorgesteld de V-termijn van handeling 183 te stellen op
75 jaar na geboortedatum in verband met ontlening pensioenrechten.
In het mondelinge overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van VROM en van het Kadaster en
de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris worden vervolgens de onderstaande handelingen
besproken.

Handeling 139
Van de zijde van het ministerie van VROM wordt voorgesteld van handeling 139 alleen de eindproducten te
bewaren. Van de zijde van het Nationaal Archief wordt gesteld dat bij deze handelingen ook de neerslag van
totstandkoming van periodieke verslagen van belang zijn voor het inzicht in de verantwoording door de
organisatie en daarmee in de beleidsvorming en uitvoering .
De waardering van de handeling blijft gehandhaafd.

Handelingen 179 en 180
Van de zijde van VROM wordt voorgesteld de handelingen 179 en 180 met een B te waarderen. Deze
handelingen geven zicht op de organisatie van het Kadaster. Van de zijde van het Nationaal Archief wordt
betoogd dat deze handelingen uitsluitend de plaats van vestiging en de interne organisatie van de dienst
bepalen. Deze handelingen hebben geen betrekking op de vorm en inhoud van de registratie, zijnde de
kerntaak van het Kadaster. Van de zijde van VROM wordt hiermee ingestemd en de waardering van de
handelingen wordt vastgesteld op V termijn 5 jaar.

Handeling 147
Van de zijde van VROM wordt voorgesteld handeling 147 te waarderen met B. Het meerjarenbeleidsplan
geeft inzicht in de wijze waarop en de middelen waarmee het Kadaster zijn (wettelijke) taken wil uitvoeren.
De waardering van deze handeling wordt gesteld op B 1.

Handeling 166
Van de zijde van VROM wordt voorgesteld handeling 166 te waarderen met een B. VROM meent dat het hier
gaat om het toekennen van bevoegdheden. Van de zijde van het NA wordt betoogd dat het niet gaat om het
toekennen van bevoegdheden. Het gaat hier om het reglement dat de Raad van Toezicht voor zichzelf
opstelt. De bevoegdheden van de Raad worden gegeven in de wet en door de minister.
De waardering van deze handeling blijft staan op V, 5 jaar.

Handeling 167
De waardering van handeling 167 wordt door het driehoeksoverleg vastgesteld op B 4. Het betreft een
handeling waarbij wordt vastgesteld op welke wijze en op welke onderwerpen de Dienst zich laat adviseren
door de gebruikers.

Het driehoeksoverleg is vervolgd met een mondeling overleg tussen het Nationaal Archief en de heer
Vervloet.

De heer Vervloet stelt in het overleg de relatie tussen het beleidsterrein geo-informatie en het bepalen van
de waarde van onroerende goederen, ondermeer ten behoeve van de grondbelasting, aan de orde. Met
name onderzoek naar de (regionale) verschillen in waardering van onroerend goederen zou gebaat zijn met
het waarderen van neerslag op dit terrein. Op verzoek onderzoekt het Nationaal Archief welke neerslag van
belang is voor een onderzoek naar regionale verschillen in waardering van onroerend goed. Het Kadaster
had tot taak om de belastbare opbrengst in de kadastrale legger te registreren. Deze leggers worden
bewaard. Het blijkt dat het waarderen van onroerende goederen valt onder het beleidsterrein
Belastingheffing. Uit dit BSD blijkt dat de handeling van de schattingscommissie `Het vaststellen van de
belastbare opbrengsten, en het behandelen van bezwaren daartegen, van gebouwde eigendommen’ met
een V is gewaardeerd, met uitzondering van de basisregistrerende kaarten en tekeningen. Als het gaat om
de verschillen in waardering per regio zou de neerslag van de handeling van de schattingscommissie  `Het
in overleg met andere schattingscommissies opstellen van richtlijnen t.b.v. de gelijkmatigheid der
schattingen.' van meer belang kunnen zijn. Deze handeling is met een B gewaardeerd. De grondbelasting is
in de jaren 70 van de vorige eeuw afgeschaft en omgezet in de onroerend zaakbelasting. De schatting van
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deze belasting gebeurt door de gemeenten.

De heer Vervloet vraagt of het BSD ook betrekking heeft op de archieven voor 1945 en zo nee, op welke
wijze deze archiefbescheiden dan worden bewerkt. Schreuder geeft aan dat de registratie bewaard is
gebleven en dat de neerslag van andere handelingen voor een deel nog zal berusten bij het Kadaster. Het
archief van het ministerie van Financiën afdeling Hypotheken en Kadaster tot 1935 berust bij het Nationaal
Archief. De registratie, leggers en registers zijn voor een deel (tot 1974) door het Kadaster overgedragen
aan de Rijksarchieven in de provincies/Regionaal Historische Centra.

De heer Vervloet stelt dat hij bij een aantal handelingen vraagtekens heeft gezet, omdat hij zich afvraagt of
de neerslag van deze handelingen van belang kunnen zijn voor een inzicht in de uitvoering van de wet, op
welke wijze werden de regels geïnterpreteerd. Hij wijst er op dat voor een vergelijking van gegevens op
bijvoorbeeld kaarten de wijze van weergave van die gegevens (legenda) van belang kan zijn, zoals
bijvoorbeeld bij bodemkartering en topografische kaarten. Schreuder veronderstelt dat het registreren van
de gegevens door het Kadaster eenduidig bleef, aangezien het uitsluitend ging om de registratie en niet om
de interpretatie van die gegevens. Er zal dus geen sprake zijn van vrijheid om de regels en richtlijnen te
interpreteren. De gegevens van het Kadaster moeten ook aan een aantal vereisten voldoen waaronder
eenduidigheid van de kadastrale aanduiding van onroerende goederen. Dit impliceert dat de weergave
eenduidig was en is.

Vervolgens worden de handelingen waarbij de heer Vervloet vraagtekens heeft gezet besproken.

Handeling 141
Vervloet lijkt deze handeling van belang voor inzicht in de bemoeienis van derden met het beleidsterrein.
Het Nationaal Archief stelt dat als het gaat om de betrokkenheid van derden, die een belangrijke invloed
uitoefenen op het beleid en de uitvoering van het beleidsterrein is de neerslag daarvan terug te vinden
onder handeling 135, 136 en 139. In de verslagen is meestal terug te vinden aan wie subsidie werd verleend
en waarom. De waardering van de handeling blijft gehandhaafd.

Handeling 179 en 180
Vervloet vindt dat de neerslag van deze handelingen van belang kunnen zijn voor het onderzoek naar de
dienst. Hij vind de vestigingsgegevens belangrijk om te bepalen in welke kantoor gegevens werden
bijgehouden.
Van de zijde van het Nationaal Archief wordt gesteld dat het laatste vanuit de actuele situatie klopt. Om de
gegevens te kunnen raadplegen moet men eerst weten onder welke vestiging een gebied valt. Dergelijke
informatie is bijvoorbeeld te verkrijgen op de website of in foldermateriaal van het Kadaster.
De `oude’ stukken (registers tot ca. 1974) worden per provincie bewaard in een regionaal historisch
centrum/rijksarchief in de provincie. Waar men gegevens kan zoeken hangt dus alleen af van het gebied
(provincie) waarbinnen men zoekt. Het is dan vervolgens vrij eenvoudig de plaats te vinden waarin de
registers worden bewaard en geraadpleegd kunnen worden.
De neerslag van deze handelingen bevat geen essentiële, onmisbare informatie voor een onderzoek naar
het functioneren van de dienst.
Daarnaast is informatie m.b.t. het beleid ten aanzien van de vestigingsplaatsen ook te vinden in de
periodieke verslagen, het meerjarenbeleidplan, welke bewaard blijven.  De waardering van de handeling
blijft ongewijzigd.

Handeling 191
Vervloet vindt dat deze handeling inhoudelijke richtlijnen kunnen bevatten voor de bewaarder die voor de
uitvoering van de taak belangrijk kunnen zijn. Van de zijde van het ministerie van Financiën was ook
voorgesteld deze handeling met een B te waarderen. Schreuder informeert n.a.v. de opmerking van
Vervloet naar de betekenis van deze handeling bij het Kadaster.  Door het Kadaster wordt bevestigd dat het
hier gaat om inhoudelijke aanwijzingen, die de uitvoering van de taak betreffen. De handeling wordt daarom
gewaardeerd met B 4.

Handeling 200
Volgens Vervloet is dit een handeling waarmee de kaarten en tekeningen beter kunnen worden
geïnterpreteerd. Deze handeling zou met een B moeten worden gewaardeerd. Door het Nationaal Archief
wordt onderzocht wat voor soort vereisten worden gesteld. Zoals ook hierboven gesteld is het Kadaster
gehouden de gegevens eenduidig te registreren, zodat ook historisch gezien de gegevens niet voor vrije
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interpretatie vatbaar zijn. De kaarten van de kadastrale registratie bevatten het kadastrale nummer van het
perceel, de grens van het perceel en de plaats van het opstal. De tekeningen die deel uitmaken van de
stukken voor inschrijving moeten aan die drie eisen voldoen. Meer is er niet aan te beleven. Het bewaren
van de neerslag van deze handeling is daarom niet essentieel voor het historische interpretatie van
kaartmateriaal. De waardering van de handeling wordt gehandhaafd.

Handeling 203
Vervloet stelt voor te onderzoeken hoe deze rubrieken tot stand komen. Daarop is door het Nationaal
Archief onderzocht wat voor soort rubrieken het betreft.
De rubrieken zijn vastgesteld bij de maatregel teboekgestelde schepen. Deze maatregel en de
totstandkoming daarvan zijn beschreven in de handeling 196 van de actor de minister van VROM. Handeling
196 blijft bewaard. De rubricering van schepen maakt een grove onderscheid tussen schepen mogelijk ten
behoeve van de registratie . De rubrieken zijn: Nederlandse zeeschepen, zeevissersschepen  en
binnenschepen.  Iedere rubriek heeft een letter, die mede is opgenomen in het brandmerk. Gezien de aard
van de rubrieken en het aantal rubrieken is het niet zo dat de neerslag van de handeling gegevens bevat
omtrent verschillende soorten en typen schepen, bouwwijze, bouwmateriaal, aandrijving, etc. Op voorstel
van het Nationaal Archief blijft de waardering van deze handeling gehandhaafd op V, 5 jaar.

Handeling 211
Vervloet vraagt zich af of dit geen handeling is die voor de uitvoering van belang is. Het Nationaal Archief
onderzoekt daarom nader de betekenis en de neerslag van deze handeling. Artikel 85 van de Kadasterwet
somt alle gegevens op die moeten worden opgenomen bij de registratie van een schip. Daarnaast bepaalt
de wet dat op grond van andere wettelijke besluiten en een regeling van de minister andere gegevens als
gevolg van besluiten kunnen worden opgenomen. Deze gegevens worden allen opgenomen in de
registratie. Daarnaast wordt er elk jaar een overzicht gemaakt van de gegevens in de kadastrale registratie,
zie daarvoor handeling 222. Handeling 222 is gewaardeerd met een B. Door middel van deze neerslag is het
opnemen van de gegevens en de wijzigingen daarin te onderzoeken. Op grond daarvan blijft de waardering
van handeling 211 gewaardeerd met een V, 5 jaar.

Handeling 169
Vervloet stelt dat, omdat het gaat om voorschriften buiten het ARAR om, deze handeling van belang kan zijn
voor onderzoek naar het functioneren van de Dienst, mede met het oog op de werkcultuur.
Schreuder stelt dat het gaat om aanvullende voorschriften, waarin wordt geregeld hoe een aantal zaken die
in het ARAR zijn geregeld zullen worden uitgevoerd.  Uit informatie van het Kadaster blijkt dat het Kadaster
zelf de arbeidsvoorwaarden regelt, een CAO afsluit en een eigen Algemeen Kadaster Reglement kent. De
handeling heeft dus een vergaande strekking dan voorheen ingeschat. De waardering wordt gewijzigd van V
naar B 5.

Handeling 175
Vervloet meent dat deze handeling met B kan worden gewaardeerd. Hij meent dat de neerslag inzicht kan
geven in de dagelijkse cultuur, zoals bijvoorbeeld hoe en wanneer werd de automatisering binnengehaald
en met welke gevolgen. Schreuder betoogt dat deze zaken waarschijnlijk beter terug te vinden zijn in de
handelingen betreffende het beleidsplan en de verslagen. Daarin worden de investeringen en wijzigingen in
cultuur voorbereid en vastgelegd.
De waardering blijft gehandhaafd.

De bij dit driehoeksoverleg betrokkenen hebben hun goedkeuring aan dit verslag gegeven.


