
 
 

 

 

 

 
 

 

Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 

driehoeksoverleg tussen de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) 

en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de neerslag van de 

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek voor de periode vanaf 1999 

 

Den Haag, februari 2011 

drs. K. Zwart 

Beleidsterrein 

In de concept-selectielijst voor de zorgdrager Stichting Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek is een beschrijving van de taken van DLO opgenomen, voor de periode vanaf 

1999 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 de selectielijst 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 de periode 

van februari tot en met december 2010. 

  

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen: 

 

als vertegenwoordiger van de zorgdrager: 

de heer drs. M.F. Rietveld (Digital display) 

 

als archiefdeskundige: 

de heer W.E ter Beest (Hoofd Document Management & Logistics/Corcernarchivaris)DML 

Facilitair bedrijf) 

de heer T. G. Hoksbergen (Coördinator Documentaire Informatievoorziening Concernstaf) 

 

als materiedeskundige: 

mw. G. Veenstra (Adviseur DIV, Dienst Bedrijfsvoering,Ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie) 

 

als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:  

drs. K. Zwart, accountmanager programma Verwerven, sector Selectie & Bestel bij het 

Nationaal Archief.  



 

 

 

Verder zijn bij het opstellen van de selectielijst betrokken: 

dr. F. Bakema, Sectiehoofd Strategie bij de Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek 

dr. A.T.J. Bianchi, Directeur Centraal Veterinair Instituut(CVI) en Directeur RIKILT, 

Instituut voor Voedselveiligheid 

ir. H.L. Boogaard, Onderzoeker Centrum Geo-informatie, ALTERRA 

J.M.D. Doorman, Archiefmedeweker, Facility Services PSG 

mw. Dr.Ir. M.J.D. Hack-ten Broeke, Teamleider Bodemgeografie, Centrum Bodem 

ALTERRA 

G. Hannink, Adviseur Document Management & Logistics(DML) Facilitair Bedrijf 

A. de Leeuw, Archiefmedewerker Facilitaire Dienst ESG 

mr. W.F.E.M. Pingen, Senior Concernjurist, Unit Bestuur 

dr. A.J.A.M. Schuurman, Universitair Hoofddocent, Leerstoelgroep Agrarische 

Geschiedenis SSG 

ing. J.J.M. van der Steen MSc, Onderzoeker Bio-interacties en Plantgezondheid PSG  

dr.ir. L. Visser, Directeur Centrum voor Genetische Bronnen Nederland(CGN) 

Inhoudelijk verslag  

Algemene opmerkingen 

De voorliggende selectielijst is ingediend voor de handelingen van de Stichting Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek (DLO) vanaf 1999. Vanaf 1999 omdat in dat jaar DLO een 

Stichting werd. Met de vaststelling van deze lijst wil de DLO een meer praktisch en aan 

werkprocessen gerelateerde selectie-instrument hebben. Er zijn in verschillende lijsten 

handelingen vastgesteld voor de actor DLO, deze zullen bij de vaststelling van deze lijst 

afgesloten worden. De specifieke handelingen met betrekking tot praktijkonderzoek 

worden afgesloten in 2001 en de overige DLO handelingen vanaf 1999. Dit eerste omdat 

Praktijkonderzoek in 2001 onderdeel geworden is van de Stichting DLO. In mei 2001 

traden het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), het Praktijkonderzoek 

Veehouderij (PV) en het IAC (inmiddels WI) (International Agrarisch Centrum/ 

Wageningen International) en het ILRI (Institute for Landreclamation and Improvement) 

tot de Stichting DLO toe. Daarvoor vielen zij onder het ministerie van LNV  

 

Door de vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris is geconstateerd dat er met 

de vaststelling van deze lijst een groot aantal handelingen afgesloten zal worden. De 

vertegenwoordiger is van mening dat het aanbeveling verdient om een concordantielijst 

te maken met oude en nieuwe handelingen. 

De vertegenwoordiger van de zorgdrager is hiermee akkoord en heeft een 

concordantielijst opgenomen in de concept-selectielijst. 

 

Verder zijn er een aantal opmerkingen gemaakt over de indeling van de selectielijst en 

de formulering van enkele handelingen. 

Naar aanleiding hiervan is de selectielijst redactioneel aangepast. 

 

 

Opmerkingen bij afzonderlijke handelingen 

 

Handeling 8: Het leveren van bijdragen aan beleid van derden. 

De vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris geeft aan cultuurhistorisch belang 

te zien de adviezen die DLO geeft aan derden en stelt voor om de waardering van de 

handelingen te splitsen in: B5 adviezen en V10 jaar verslagen 

Allen zijn hiermee akkoord. 



 

 

 

Handeling 11: Het opstellen, vaststellen en evalueren van onderzoeksplannen, 

projectvoorstellen, onderzoeksprogramma’s en programmavoorstellen. 

De vertegenwoordiger van algemeen rijksarchivaris vraagt zich af of een gesplitste 

waardering bij deze handelingen ook niet wenselijk is. Vastgestelde onderzoeksplannen, 

begrotingen en evaluaties B5 en V5 jaar overige neerslag. De gedachte hierachter is dat 

aan de hand van vastgestelde onderzoeksplannen, begrotingen en evaluaties het 

mogelijk zou moeten zijn een reconstructie te maken van de uitvoering van beleid zoals 

gevoerd door DLO. 

De vertegenwoordigers van de zorgdrager zijn hiermee akkoord en het 

waarderingsvoorstel wordt overgenomen. 

 

Handelingen 12 en 13: 

  Het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve  

van onderzoek en documentatie. 

 

Het,  in samenwerking met derden, uitvoeren van praktijk- en  

toepassingsgericht onderzoek en programma’s. 

De voorgestelde waardering: B (V 10 jaar ruwe data) gaat in de ogen van de 

vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris voorbij aan het belang van ruwe data 

voor de controle op onderzoeksresultaten.  

De vertegenwoordigers van de zorgdrager geven aan begrip te hebben voor het belang 

van ruwe data en bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het vernietigen 

van dergelijk materiaal.  

Besloten wordt om de waardering van de handeling te splitsen op basis van langlopend 

(B) en kortlopend (<1 jaar) (V10 jaar) onderzoek. Als waarborg voor het materiaal van 

kortlopend onderzoek zal na afloop van het vernietigingstermijn door een deskundige op 

het onderzoeksgebied en een archiefdeskundige een evaluatie plaatsvinden of een 

gegevensverzameling daadwerkelijk voor vernietiging in aanmerking komt. Indien het 

betreffende onderzoek nog steeds leidend is op het onderzoekgebied kan besloten 

worden de ruwe data langer te bewaren. 

Allen zijn akkoord met deze aanpassing. 

 

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 

 


