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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen het Project Wegwerken Archief Achterstanden (PWAA) namens de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden  op het beleidsterrein 
Verslavingsbeleid over de periode vanaf 1945 
 
Den Haag, 11-8-2008 
drs. R.P. Yap 
Beleidsterrein 

In het concept -BSD  versie 1 juli 2008 voor de zorgdrager(s) de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een beschrijving 
van het beleidsterrein opgenomen en een overzicht van de actoren waarvan de handelingen in 
het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. 
  
Selectiedoelstelling en –criteria en 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 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.  
 
Driehoeksoverleg 

Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst  vond schriftelijk plaats in juli 2008. 
 
Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
als beleidsdeskundigen en deskundigen archiefbeheer:  

 mw. G. Veenstra, adviseur Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken namens het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 drs. L.B. Humbert, adviseur Directie Informatiehuishouding, Beheer Informatie en 
Archief namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 mw. C.A.M. Kruyff, adviseur DIV namens het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Voedsel en Waren Autoriteit 

 dhr. H. Berende, BSD medewerker namens het PWAA 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:  
drs. R.P. Yap , medewerker Selectie&Acquisitie bij het Nationaal Archief.  
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Inhoudelijk verslag  

 
Algemeen 
De selectielijst betreft een actualisatie van het BSD Verslavingsbeleid (Stcrt. 2007/40) voor de 
primaire zorgdrager de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt voor de eerste 
maal vastgesteld voor de secundaire zorgdrager de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. 
 
Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek op het beleidsterrein Verslavingsbeleid, 
gepubliceerd in Rapport Institutioneel Onderzoek nr. 123 en op de concept-selectielijst die voor 
de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) was opgesteld. Deze actualisatie van de selectielijst 
bestaat uit twee delen: 

• het opnemen van reeds opgestelde handelingen uit het Rapport Institutioneel 
Onderzoek Verslavingsbeleid. 

• Het opnemen van nieuwe handelingen voor de VWA en rechtsvoorgangers (vanaf 
handeling 91).  

 
In deze actualisatie zijn de handelingen van de VWA en zijn rechtsvoorgangers opgenomen. 
Voor de minister van LNV waren geen handelingen vastgesteld op het terrein Verslavingsbeleid. 
Deze zijn in dit BSD opgenomen.  
 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris zag geen reden om, bij gelijke 
handelingen, af te wijken van de waarderingen van het BSD Verslavingsbeleid (Stcrt. 2007/40). 
 
Met betrekking tot de nieuwe handelingen 91 t/m 96 zijn er enkele aanpassingen gemaakt op het 
concept: 

 productbeschrijving is aangepast om aan te sluiten op taakuitvoering van de Voedsel en 
Waren Autoriteit en taakvoorgangers in het kader van Verslavingsbeleid; 

 opmerkingen zijn aangepast om aan te sluiten op taakuitvoering van de Voedsel en 
Waren Autoriteit en taakvoorgangers in het kader van Verslavingsbeleid. 

 
Met betrekking tot handeling 95 en 96 heeft de vertegenwoordiger van de algemene 
rijksarchivaris waarderingsvoorstellen gedaan die verder in dit verslag behandeld worden. 
 
Verder waren er geen discussiepunten met betrekking tot het concept-BSD. 
 
Handelingen 
 
Handeling 95 en 96 

 95: Het (namens de minister van VWS) adviseren aan de gemeente m.b.t. de 
(plaatselijke) verordeningen op het gebied van de handhaving van de Drank- en 
Horecawet en de Tabakswet. 

 96: Het (namens de minister van VWS) adviseren van de provincie m.b.t. vergunningen 
op het gebied van de handhaving van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet, 
verstrekt door een gemeente 

 
De neerslag van beide handelingen lijkt volgens de vertegenwoordiger van de algemeen 
rijksarchivaris betrekking te hebben op de voorbereiding van beleid op hoofdlijnen. Het zou een 
inzicht kunnen geven in de interpretatie van de Drank Horeca en Tabak wetgeving (DHT) door de 
handhavingeenheden van het rijk en de interactie tussen rijk en lagere overheid. Hij vraagt om 
nadere uitleg. 
 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers ontkracht dat de neerslag van de handeling een 
dergelijk inzicht geeft. De handelingen hebben betrekking op de advisering over individuele 
vergunningen en niet op de voorbereiding van beleid op hoofdlijnen. Het zijn 
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uitvoeringshandelingen. Daarnaast wordt in de gemeentelijke en provinciale selectielijsten de 
neerslag ook voor vernietiging aangemerkt. Wanneer er bij de gemeente een 
vergunningaanvraag is gedaan op grond van de Drank- en Horecawet wordt de VWA om advies 
gevraagd door de gemeente over het wel of niet verlenen van de individuele vergunning. Deze 
vergunningen worden bij de gemeente beheerd en kunnen op grond van de gemeentelijke 
selectielijst 1 jaar na vervallen van de vergunning worden vernietigd. En daarbij hoort dan ook 
het advies van de VWA.  
 
 
De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris ziet op basis van deze informatie geen 
reden om de waardering van de handeling te veranderen naar B(ewaren). 

 

Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun 
goedkeuring aan dit verslag gegeven.  
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