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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 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 Ar-
chiefbesluit 1995, van archiefbescheiden op het beleidsterrein Wonen over de periode 
vanaf 2009 
Den Haag, september 2009 
Y. Querelle 

 
Beleidsterrein 
In het concept-BSD Wonen over de periode vanaf 2009- 
voor de  genoemde zorgdragers en de onder hun zorg ressorterende actoren 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.  
 
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, 
worden zes selectiecriteria toegepast. Deze zijn terug te vinden in het BSD. 
 
Driehoeksoverleg 
Het driehoeksoverleg over het concept-BSD Wonen over de peiorde vanaf 2009 vond schriftelijk 
plaats in de periode april - augustus 2009. 
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) 
deelgenomen: 
 
De inhoud van deze geactualiseerde selectielijst alsmede de voorgestelde waardering is 
opgesteld door de volgende personen: R.P. Matthey van der Hoeven en P. Sierdsma (Semi-
Statisch Archief van het ministerie van VROM).  
 
Zij hebben bij de totstandkoming van het BSD met verschillende beleids- en archiefdeskundigen 
overleg gevoerd. 
 
Als archief- en beleidsdeskundige namens de zorgdragers: 
 
Dhr.J.van der Voet, p.l.v. directeur Concernstaf, VROM Algemeen 
Dhr. drs. A.F. van de. Klundert, algemeen secretaris VROM Raad 
 
Mw. M.E. Bongenaar, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Beleidsontwikkeling, senior 
medewerker 
Dhr.J.G. Dobbelaere, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Stad en Regio, accountmanager. 
Mw drs S.R. van Embricqs, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Inburgering en Integratie, 
directie secretaris. 
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Dhr. H. Ferwerda, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Beleidsontwikkeling, senior 
beleidsadviseur 
Dhr. G.A de Graaf, Gemeenschappelijke Dienst, Directie Informatievoorziening, documentair 
informatieverzorger. 
Mw. Tj. De Haas, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Beleidsontwikkeling, Cluster Bouwen en 
Veiligheid 
Dhr. drs. J. Hamond, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Inburgering en Integratie, financieel 
medewerker 
Dhr. drs.W. Hofman, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Stad en Regio, accountmanager 
Dhr. J. M. Huiszoon, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Stad en Regio, senior account-
manager 
Dhr. J.C.R. Kok, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Stad en Regio, Cluster Noord-West, 
senior beleidsadviseur 
Dhr. E. Maenhout, Directoraat-Generaal Wonen, Directie Informatie, Beheer en Subsidie-
regelingen 
Dhr. ir. C. Schut, Directoraat-Generaal Wonen, Stad en Regio, senior beleidsadviseur 
Dhr. S van Wijk, Directoraat-Generaal Wonen, hoofd Directiebureau Beleids Ontwikkeling  
 
Mw. R. Bordewijk, documentair informatieverzorger, VROM Inspectie, Hoofdzetel 
Dhr. J. Broods, senior inspectie medewerker, VROM Inspectie, Zuid 
Dhr. mr. A. de Cock, adjunct inspecteur, VROM Inspectie, Oost 
Dhr. L. van Dobbelsteen, documentair informatieverzorger, VROM Inspectie, Zuid-West 
Dhr. N. Jonker, documentair informatieverzorger, informatieanalist, VROM Inspectie, Noordwest 
Dhr. G. Langenbarg, senior Inspectiemedewerker, VROM Inspectie, Hoofdzetel 
Mw. M.van Ostayen, documentair informatieverzorger, informatieanalist, VROM Inspectie, Noord 
Dhr. R. Smouter, adjunct inspecteur, coördinator, VROM Inspectie, Zuid-West 
 
Met de overige zorgdragers werd in april 2009 overlegd. Allen, met uitzondering van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, besloten geen nieuwe handelingen 
in te dienen. Het ministerie van LNV dient handeling 3030 mee in, vanwege de niet afgesloten 
oude nummers 666 en 667. 
 
Het overleg met de vertegenwoordigers van de zorgdragers betrof: 
 
mw. G. Veenstra, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, adviseur,  
projectleider, Directie Informatiebeleid en Facilitaire zaken. 
 
dhr. L. B. Humbert, ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, adviseur Directie  
Bedrijfsvoering, Team Informatiehuishouding. 
 
dhr. P. Lamboo, ministerie van Financiën, medewerker Centrale Directie Bedrijfsvoering, 
Documentatie en Informatie. 
 
dhr. J. Langezaal  ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, medewerker DCB,  
C&I,PB. 
 
dhr. M. Zonneveld, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, adviseur, Directie  
Informatievoorziening, Team 2. 
 
Als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris: 
mw. Y. Querelle 
dhr. dr. A. Poelwijk 
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Inhoudelijk verslag  
 
Algemeen 
 
De selectielijst Volkshuisvesting van het ministerie van VROM 1945-1996, vastgesteld 9 juni 
2005, Stcrt.4 augustus 2005, nr. 149 blijft toepasbaar voor archiefbescheiden gevormd voor 
2009.  
 
De actoren VROM-raad en Scetariaat van de Huurcommissie zijn niet opgenomen in de 
selectielijst Volkshuisvesting uit 2005. Omdat deze actoren voor 2009 zijn opgericht stelt de 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris voor deze actoren in een addendum bij de 
nieuwe selectielijst op te nemen. 
Allen gaan hiermee akkoord. 
 
Handelingen 
 
Handeling 3004 “Het (mede) instellen en aanwijzen van adviesorganen, diploma’s, fondsen, 
stuurgroepen en organisaties inzake wonen.”  
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor deze handeling te splitsen en 
voor de diploma’s en fondsen een nieuwe handeling te formuleren. Tevens stelt zij voor het 
wijzigen en intrekken van adviesorganen, stuurgroepen en organisaties inzake wonen aan de 
handeling toe te voegen. allen gaan hier mee akkoord hetgeen resulteert in de volgende 
handelingen: 
 
 
3004  

 

Handeling: Het (mede) instellen en aanwijzen en intrekken van adviesorganen, stuurgroepen 
fondsen en organisaties inzake wonen. 

Periode: 2009- 
Product: Aanwijzing, Afspraak, Beschikking, Erkenning, Installatie,Koninklijk Besluit, 

Meerjarenplan, Statuut.  
Waardering: B (4+5) 
 
 
3030 

 

Handeling: Het (mede) instellen en aanwijzen en intrekken van diploma’s en opleidings- 
organisaties inzake wonen. 

Periode: 2009- 
Product: Aanwijzing, Afspraak, Beschikking, Erkenning, Installatie, Koninklijk Besluit, 

Meerjarenplan, Statuut.  
Opmerking: Het betreft ook diploma’s voor landschap- en tuinarchitecten. 
Waardering: B (4+5) 
 
Handeling 3006 “Het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s en het verrichten van onderzoek 
inzake wonen”. 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat het verzamelen (en 
bewerken) van onderzoeksgegevens en het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek niet 
in deze handeling zijn opgenomen. Dit wordt toegevoegd aan de handeling: 
 
 
3006 

 

Handeling: Het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s en het verrichten van onderzoek inzake 
wonen. 

 2009- 
Product: Jaarprogramma, Onderzoekopdracht, Onderzoeksrapport,Onderzoeksmethode, Plan 

van Aanpak, Meerjarenplan, Opiniepeiling, Progose, Rapportage.  
Waardering: B (1) 
   V 10 jaar : Het verzamelen (en bewerken) van onderzoeksgegevens 

                    Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek 
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Handeling 3015 “Het vaststellen van administratieve en uitvoeringsmaatregelen inzake wonen”. 
Als product van deze handeling wordt “het instellen van een prijsvraag”genoemd. De 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor hier een aparte handeling voor te 
formuleren omdat “het instellen van een prijsvraag” iets anders is dan het vaststellen van 
administratieve en uitvoeringsmaatregelen inzake wonen.  
Allen gaan hiermee akkoord en de handeling wordt toegevoegd: 
 

 
3027 

 

 Handeling: Het instellen van een prijsvraag inzake wonen. 
 Periode: 2009- 
 Waardering: B (5) 
 
Handeling 3029 “Het door communicatie met burgers mede laten ontwikkelen van het beleid 
wonen”. De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris stelt voor om deze handeling te 
splitsen in twee nieuwe handelingen omdat het enerzijds gaat om het betrekken van burgers bij 
de vorming van het beleid en anderzijds om het wijzigen van beleid n.a.v. protesten van burgers.  
De handelingen worden als volgt opgenomen: 
 
 
3025 

 

Handeling: Het door communicatie met burgers mede laten ontwikkelen van het beleid wonen. 
Periode: 2009- 
Product: Beleidsplan, Uitslag enquête, Resultaat Burgerplatform. 
Opmerking: Het ministerie betrekt burgers bij het ontwikkelen van het beleid door middel van 

enquêtes en burgerplatforms. De onderwerpen staan op de ‘VROM-Publieksagenda’. 
Een voorbeeld is het project Herijking VROM-regelgeving in 2003. 

Waardering: B (1) 
 
 
3026 

 

Handeling: Het wijzigen van beleid naar aanleiding van burgerprotesten. 
Periode: 2009- 
Product: Bezwaarschriften , Incidenteel overleg, Handtekeninglijsten van comités of 

individuen, Ingekomen brieven, Juridische processtukken wanneer deze geleid  
hebben tot een (aanvullende) maatregel of beleidswijziging, Verslag protestacties,. 

Opmerking: Belanghebbenden, bijvoorbeeld wijkbewoners, huurders, kunnen bezwaar  
maken tegen regelgeving van het ministerie. 

Waardering: B (1) 
 
Op verzoek van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wordt de volgende 
handeling toegevoegd: 
 
 
3029 

 

Handeling Het stellen van regels en voorschriften inzake organisatie, samenstelling en 
functioneren van woningcorporaties en gemeentelijke woningbouwdiensten.   

Periode 2009- 
Waardering B (5) 
 
 
Over de formulering en waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het 
eens. 

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