
Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Algemene Zaken beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid,
1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1160

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Alge-
mene Zaken,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Algemene Zaken en
de onder hem ressorterende actoren op
het beleidsterrein Voorlichting van de
rijksoverheid, over de periode 1945–’ en
de daarbij behorende toelichting worden
vastgesteld.

Artikel 2
a) De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Algemene Zaken en de
onder hem ressorterende actoren op het

beleidsterrein voorlichting van de rijks-
overheid over de periode 1931–1996’
(vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Algemene Zaken en de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, nr. R&B/
OSA/2001/2013 d.d. 5 juli 2001
(gepubliceerd in de Staatscourant nr.
155 d.d. 14 augustus 2001)) wordt inge-
trokken.

De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Algemene Zaken beleids-
terrein Organisatie van de Rijksoverheid
over de periode 1945–1999’ (vastge-
steld bij beschikking van de Minister
van Algemene Zaken en de staatssecreta-
ris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, nr. C/S&A/05/1196 d.d. 5 juli
2005 (gepubliceerd in de Staatscourant
nr. 245 d.d. 16 december 2005)) wordt
ingetrokken, uitsluitend voor handeling
312 Het behandelen van aangelegenhe-
den met beroep op grond van de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

b) 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Algemene Zaken,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, AZ

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Buitenlandse Zaken beleidsterrein Voorlichting van de
rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1161

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Buiten-
landse Zaken,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Buitenlandse Zaken
en de onder hem ressorterende actoren
op het beleidsterrein Voorlichting van
de rijksoverheid, over de periode 1945–’
en de daarbij behorende toelichting wor-
den vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Buitenlandse Zaken
beleidsterrein Organisatie van de Rijks-

overheid over de periode 1945–1999’
(vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Buitenlandse Zaken en de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, nr. C/S&A/05/1197 d.d.
5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staats-
courant nr. 245 d.d. 16 december 2005))
wordt ingetrokken, uitsluitend voor han-
deling 312 Het behandelen van aangele-
genheden met beroep op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, BUZ

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsterrein
Voorlichting van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1162

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de
onder hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein Voorlichting van de rijks-
overheid, over de periode 1945–’ en de
daarbij behorende toelichting worden
vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties beleidsterrein Orga-

nisatie van de Rijksoverheid over de
periode 1945–1999’ (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap, nr. C/
S&A/05/1361 d.d. 5 juli 2005 (gepubli-
ceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, BZK

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Defensie beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1163

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Defen-
sie,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Defensie en de
onder hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein Voorlichting van de rijks-
overheid, over de periode 1945–’ en de
daarbij behorende toelichting worden
vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Defensie beleidsterrein
Organisatie van de Rijksoverheid over

de periode 1945–1999’ (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Defen-
sie en de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, nr. C/
S&A/05/1362 d.d. 5 juli 2005 (gepubli-
ceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Defensie,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, DEF

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Economische Zaken beleidsterrein Voorlichting van de
rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1164

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Econo-
mische Zaken,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Economische
Zaken en de onder hem ressorterende
actoren op het beleidsterrein Voorlich-
ting van de rijksoverheid, over de perio-
de 1945–’ en de daarbij behorende
toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Economische Zaken
beleidsterrein Organisatie van de Rijks-

overheid over de periode 1945–1999’
(vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Economische Zaken en de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, nr. C/S&A/05/1199 d.d.
5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staats-
courant nr. 245 d.d. 16 december 2005))
wordt ingetrokken, uitsluitend voor han-
deling 312 Het behandelen van aangele-
genheden met beroep op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, EZ

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Financiën beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1165

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van
Financiën,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Financiën en de
onder hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein Voorlichting van de rijks-
overheid, over de periode 1945–’ en de
daarbij behorende toelichting worden
vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Financiën beleidsterrein
Organisatie van de Rijksoverheid over

de periode 1945–1999’ (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Finan-
ciën en de staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/
S&A/05/1198 d.d. 5 juli 2005 (gepubli-
ceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Financiën,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, FI

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie
beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1166

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Justitie,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Justitie en de onder
hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein Voorlichting van de rijks-
overheid, over de periode 1945–’ en de
daarbij behorende toelichting worden
vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Justitie beleidsterrein
Organisatie van de Rijksoverheid over

de periode 1945–1999’ (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Justitie
en de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, nr. C/
S&A/05/1365 d.d. 5 juli 2005 (gepubli-
ceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Justitie,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, JU

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein
Voorlichting van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1167

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en de onder hem
ressorterende actoren op het beleidster-
rein Voorlichting van de rijksoverheid,
over de periode 1945–’ en de daarbij
behorende toelichting worden vastge-
steld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit beleidsterrein Organi-

satie van de Rijksoverheid over de
periode 1945–1999’ (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, nr. C/S&A/05/1364 d.d.
5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staats-
courant nr. 245 d.d. 16 december 2005))
wordt ingetrokken, uitsluitend voor han-
deling 312 Het behandelen van aangele-
genheden met beroep op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
namens deze:
de Directeur Informatiemanagement &
Facilitaire Zaken,
D.J. Langendoen.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, LNV

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beleidsterrein Voorlichting
van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1168

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluit:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap en de onder hem ressor-
terende actoren op het beleidsterrein
Voorlichting van de rijksoverheid, over
de periode 1945–’ en de daarbij beho-
rende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap beleidsterrein Organisatie
van de Rijksoverheid over de periode
1945–1999’ (vastgesteld bij beschikking
van de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, nr. C/
S&A/05/1357 d.d. 5 juli 2005 (gepubli-
ceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid beleidsterrein Voorlichting van de
rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1169

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de onder hem res-
sorterende actoren op het beleidsterrein
Voorlichting van de rijksoverheid, over
de periode 1945–’ en de daarbij beho-
rende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid beleidsterrein Organisatie van

de Rijksoverheid over de periode 1945–
1999’ (vastgesteld bij beschikking van
de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid en de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr.
C/S&A/05/1358 d.d. 5 juli 2005 (gepu-
bliceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, SZW

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1170

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en de onder hem ressorterende actoren
op het beleidsterrein Voorlichting van
de rijksoverheid, over de periode 1945–’
en de daarbij behorende toelichting wor-
den vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer beleids-
terrein Organisatie van de Rijksoverheid
over de periode 1945–1999’ (vastge-
steld bij beschikking van de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en de staats-
secretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, nr. C/S&A/05/1359 d.d.
5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staats-
courant nr. 245 d.d. 16 december 2005))
wordt ingetrokken, uitsluitend voor han-
deling 312 Het behandelen van aangele-
genheden met beroep op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, VROM

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1



Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Voorlichting van de
rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1171

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Ver-
keer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Verkeer en Water-
staat en de onder hem ressorterende
actoren op het beleidsterrein Voorlich-
ting van de rijksoverheid, over de perio-
de 1945–’ en de daarbij behorende
toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Verkeer en Waterstaat
beleidsterrein Organisatie van de Rijks-
overheid over de periode 1945–1999’
(vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Verkeer en Waterstaat en
de staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap, nr. C/
S&A/05/1360 d.d. 5 juli 2005 (gepubli-
ceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.
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De Minister van Algemene Zaken,
   en de daaronder ressorterende actoren,
   De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
   De Minister van Buitenlandse Zaken,
   De Minister van Defensie,
   De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
   De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
   De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
   De Minister van Verkeer en Waterstaat,
   De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
   De Minister van Justitie,
   De Minister van Economische Zaken,
   De Minister van Financiën, en
   De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

op het beleidsterrein
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Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport beleidsterrein Voorlichting
van de rijksoverheid, 1945–

3 mei 2007/Nr. C/S&A/07/1159

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007, nr. arc-2007.03707/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de onder hem res-
sorterende actoren op het beleidsterrein
Voorlichting van de rijksoverheid, over
de periode 1945–’ en de daarbij beho-
rende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
De ‘selectielijst neerslag handelingen
Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport beleidsterrein Organisatie van

de Rijksoverheid over de periode 1945–
1999’ (vastgesteld bij beschikking van
de Minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport en de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr.
C/S&A/05/1365 d.d. 5 juli 2005 (gepu-
bliceerd in de Staatscourant nr. 245 d.d.
16 december 2005)) wordt ingetrokken,
uitsluitend voor handeling 312 Het
behandelen van aangelegenheden met
beroep op grond van de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB).

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze:
de projectdirecteur Project Wegwerken
Archief Achterstanden,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

OCW, VWS

Uit: Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112 / pag. 10 1
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