
 

 

 

 

 
 

 

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

overleg tussen de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) 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 handelingen van de 

Bloembollenkeuringsdienst, voor de periode vanaf 1979 

 

Den Haag, maart 2014 

Dr. F.J.G. Limburg  

Beleidsterrein 

In de concept-selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de 

Bloembollenkeuringsdienst (BKD) is een beschrijving van de taken van de BKD 

opgenomen en een overzicht van de actoren waarvan de handelingen in het overleg aan 

de orde zijn gekomen.  

Selectiedoelstelling en –criteria en belangen 

Tijdens het opstellen van de selectielijst en tijdens het gevoerde overleg 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.  

Inhoudelijk overleg 

Het overleg over de concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de 

zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond schriftelijk 

plaats in de periode van december 2012 tot en met mei 2013. De concept-selectielijst 

werd vervolgens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met 

artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.  

De selectielijst wordt vastgesteld in het kader van een overgangsregeling voor de 

wijziging van het Archiefbesluit, hetgeen impliceert dat de opzet en 

vaststellingsprocedure van de selectielijst nog niet geheel aan het gewijzigde 

Archiefbesluit hoeven te voldoen. 

 

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen: 

 

als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:  

H.P. Fris, Hoofd Financiën 
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B. Arentshorst, Medewerker Algemeen Beheer 

 

als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:  

dr. F.J.G. Limburg, medewerker Acquisitie en Advies bij het Nationaal Archief  

 

als externe deskundige: prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens, hoogleraar archivistiek aan de 

universiteit Leiden en docent archiefwetenschap aan de UvA. 

 

Verslag van het inhoudelijk overleg  

 

De voorliggende selectielijst is een selectielijst voor de neerslag van de handelingen van 

de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Aangezien de BKD een privaatrechtelijk ZBO is, 

bevat de selectielijst uitsluitend die handelingen die betrekking hebben op de uitvoering 

van de wettelijke taken van de BKD. De selectielijst zal worden gebruikt voor archief 

vanaf 1979. 

 

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat de selectielijst van 

de BKD het toegestuurde voorbeeld, de selectielijst van het Kwaliteits Controle Bureau 

(KCB), nauw volgt. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris hoopt dat het 

resultaat ook voor de BKD daadwerkelijk bruikbaar is. De vertegenwoordiger van de 

zorgdrager geeft niet aan de selectielijst niet daadwerkelijk te kunnen gebruiken.  

 

Handeling 9, Het voeren van managementoverleg 

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt na wat het 

managementoverleg inhoudt (deelnemers, onderwerpen), en wat het verschil met het 

bestuursoverleg is. De vertegenwoordiger van de zorgdrager antwoordt dat het een 

directieoverleg betreft met als deelnemers de Directeur, het Hoofd Keuringsbeleid & 

Kwaliteit, het Hoofd Buitendienst, het Hoofd Laboratorium en het Hoofd Financiën. Het 

overleg is voorbereidend op en uitvoerend naar aanleiding van het bestuursoverleg. 

Gezien deze uitleg over de aard van het overleg stelt de vertegenwoordiger van de 

algemene rijksarchivaris voor om de handeling met vernietigen te waarderen. De 

vertegenwoordiger van de zorgdrager gaat hiermee akkoord. De waardering wordt 

gewijzigd in V 10.   

 

Handeling 15, Vaststellen van de risicoanalyse van BKD 

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt na wat de risicoanalyse 

inhoudt. De vertegenwoordiger van de zorgdrager antwoordt dat de risicoanalyse alle 

aspecten bevat die verband houden met de continuïteit van het uitvoeren van de 

wettelijke taken door de BKD, zoals capaciteit en kennisniveau van keurmeesters. De 

vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris gaat akkoord met de voorgestelde 

waardering: bewaren.  

Naar aanleiding van het advies van de externe deskundige is in de selectielijst verder 

verduidelijkt wat de risicoanalyse bij de BKD inhoudt. Daarnaast is gespecificeerd dat 
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alleen de definitieve versie van de risicoanalyse wordt bewaard. 

 

Handeling 17, Voeren van overleg met samenwerkende (inspectie)organisaties t.a.v. 

beleid en uitvoering van taken van BKD 

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt na, om te bepalen of deze 

handeling inderdaad met bewaren moet worden gewaardeerd, of het 

secretariaat/voorzitterschap (en daarmee de archivering) van deze overleggen bij de 

BKD ligt, en of de overleggen nader kunnen worden beschreven. De vertegenwoordiger 

van de zorgdrager geeft aan dat de archivering van de overleggen niet bij een van de 

deelnemende partijen is belegd. De dagvoorzitter maakt notulen en verspreidt deze 

onder de deelnemers. Iedere deelnemer archiveert de notulen zelf. Daarnaast beschrijft 

de vertegenwoordiger van de zorgdrager de overleggen nader; deze informatie wordt 

opgenomen in de selectielijst. Gezien de informatie over de archivering en aard van de 

overleggen gaat de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris akkoord met de 

waardering bewaren voor deze handeling bij de BKD. Wel adviseert hij de zorgdrager om 

per overleg afspraken te maken over de archivering van de uit het overleg voortkomende 

stukken; op basis van zulke afspraken kan worden besloten om de vergaderstukken 

slechts bij een van de deelnemers aan een overleg voor bewaring aan te merken.  

De externe deskundige heeft zich aangesloten bij dit advies, en zijn zorg geuit met 

betrekking tot de archivering van de stukken die voortkomen uit handeling 17. De 

zorgdrager heeft aangegeven dat de archivering vooralsnog decentraal blijft 

plaatsvinden. 

 

Handeling 20, Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties 

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris geeft aan de handeling ‘Het 

verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen dat bij of krachtens 

landbouwkwaliteitsbesluiten en –regelingen is bepaald’, die de BKD volgens het Rapport 

Institutioneel Onderzoek (RIO) Landbouwkwaliteit en Voedselveiligheid uitvoert, niet 

terug te zien in de selectielijst. De vertegenwoordiger van de zorgdrager geeft aan dat de 

BKD de handeling wel degelijk uitvoert: het is een onderdeel van de in de selectielijst 

opgenomen handeling ‘Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties’. Ter verduidelijking wordt 

‘vrijstellingen en ontheffingen’ bij het product van deze handeling vermeld. 

 

Handeling 20, Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties, Handeling 21, Het uitvoeren van 

fytosanitaire inspecties 

De externe deskundige pleit ervoor om een voorbeeld te bewaren van de verschillende 

inspectie-documenten, opdat duidelijk is hoe de praktijk van inspectie eruit zag. De 

vertegenwoordigers van de zorgdrager en de algemene rijksarchivaris nemen dit advies 

over: per type inspectie zal jaarlijks een voorbeeld bewaard worden. 

 

Over de formulering en waardering van de overige handelingen waren de betrokken 

partijen het eens. 

 

 


