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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 
Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van het Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden van het Rijksmuseum Amsterdam 
 
Den Haag, augustus 2009 
Yvette Querelle  

 
Beleidsterrein 
In het concept –BSD  Rijksmuseum Amsterdam 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 Rijksmuseum Amsterdam  vond schriftelijk 
plaats in juli en augustus 2009. 
 
De betrokken zorgdrager werd vertegenwoordigd door de volgende archief- en 
beleidsdeskundigen: 
mw. drs. A.  Ettekoven, Archivaris Rijksmuseum Amsterdam 
mw. drs. M.A. Rutters, stafjurist directie Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
dhr. C. Buijs, beleidsmedewerker Roerend Erfgoed van de directie Cultureel Erfgoed, Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
mw. mr. M.C.J. Kooij, jurist Advies, Cultuur en Wetenschap van de directie Wetgeving en 
Juridische Zaken Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 
Als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris trad op: 
mw. Y. Querelle, medewerker Overheidsarchief, Sector Selectie&Bestel bij het Nationaal 
Archief.  
 
Inhoudelijk verslag  
 
Op verzoek van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris worden twee 
handelingen toegevoegd over het indienen van een begroting en het aanvragen van subsidie: 
 
Handeling 152 “Het bij de Minister van Cultuur indienen van een begroting waarop een budget 
voor meerdere jaren toegekend kan worden” 
Waardering V7 
en 
Handeling 153 “Het(eens per vier jaar) aanvragen van subsidie” 
Waardering V7 
 
Handeling 7 “Het voeren van (intern)  werkoverleg, bepalend voor het inhoudelijk beleid van het 



 
 
verslag driehoeksoverleg selectielijst Rijksmuseum 
 

 2/1 

Rijksmuseum” 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor deze handeling te splitsen: B5 
(notulen van afdelingen die het inhoudelijk beleid bepalen) en V5 jaar (overige neerslag) 
 
Handeling 59 “Het documenteren van collectieonderdelen” en handeling 96 “Het uitvoeren van 
literatuuronderzoek en -analyses". 
Deze handelingen zijn beide gewaardeerd met V100 jaar. De vertegenwoordiger van het 
Rijksmuseum geeft aan dat voor deze termijn is gekozen omdat de documentatie de basis vormt 
van alle onderzoek naar objecten binnen het Rijksmuseum. 
  
Handeling 97 “Het verwerven van collectieonderdelen” . De vertegenwoordiger van het 
rijksmuseum geeft aan dat deze handeling een waardering B5 heeft gekregen omdat de 
herkomst van een object te allen tijde tot in detail moet kunnen worden aangetoond.  
 
De voorgestelde waarderingen van de overige handelingen in de selectielijst gaven geen 
aanleiding tot discussie. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen.  
Deze hebben hun goedkeuring aan dit verslag gegeven.  
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