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Afkortingen 
 
AT  Agentschap Telecom 
AZ  (minister/ ministerie van) Algemene Zaken 
B  Bewaren 
BSD  Basis Selectie Document 
BZK  (minister/ ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
CRM  (minister/ ministerie van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 
DGET  Directoraat-Generaal Energie en Telecom 
DGTP  Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post 
EZ  (minister/ ministerie van) Economische Zaken 
GSM  Global System for Mobile Communications 
HDTV  High-Definition Television 
ITU-T  International Telecommunication Union - Telecommunications sector 
IVWT  Divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
OPTA  Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
PTT  Posterijen, Telegrafie, Telefonie 
RDR  Rijksdienst voor Radiocommunicatie 
RIO  Rapport Institutioneel Onderzoek 
UMTS  Universal Mobile Telecommunications Systems 
V  Vernietigen 
V&W  (minister/ ministerie van) Verkeer en Waterstaat 
VWA  Voedsel en Waren Autoriteit 
VWS  (minister/ ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Verantwoording 
 
Doel en werking van het BSD 

Definitie van het BSD 

 
Een Basis Selectiedocument (BSD) is de vorm waarin een of meerdere selectielijst(en), 
bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995 (Stb. 277), worden vastgesteld. Een selectielijst 
biedt de grondslag voor het vernietigen dan wel het ter blijvende bewaring overbrengen van 
de neerslag van handelingen van een zorgdrager en de onder hem ressorterende actoren. 
Een BSD kan bestaan uit één of meer selectielijsten. Een BSD is gebaseerd op een 
vastgesteld Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) en bestrijkt dezelfde periode als dit 
rapport. Eventuele afwijkingen hiervan worden in het verslag van het driehoeksoverleg 
verantwoord. Dit BSD is gebaseerd op “Aanvulling RIO Telecommunicatie en Post 1993-
2002. Een aanvulling op het RIO Telecommunicatie en Post 1940-1992” (17 februari 2003). 
De auteur van deze aanvulling is onbekend. Dit BSD vervangt geen enkele andere lijst op 
dit beleidsterrein. 
 
Een BSD bevat in principe dezelfde handelingen als het RIO dat aan het BSD ten grondslag 
ligt. Eventuele afwijkingen hierop worden in het verslag van het gevoerde driehoeksoverleg 
verantwoord. Indien het RIO een begin- en eindperiode zijn vermeld, wordt de eindperiode 
niet overgenomen in het BSD, omdat dit ten onrechte zou suggereren dat alle handelingen 
afgesloten zijn. Een dergelijke wijziging heeft een praktisch nut en betekent geen nader 
institutioneel onderzoek. 
 
Het handelingenblok wijkt in zoverre af van dat van het RIO dat een veld voor de 
waardering wordt toegevoegd. In het veld "waardering" wordt aangegeven of de 
administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden, en welk 
bewaarcriterium of vernietigingstermijn gehanteerd wordt. De waardering B (= bewaren) 
betekent dat de neerslag voor permanente bewaring wordt overgebracht naar de 
Rijksarchiefbewaarplaatsen. De waardering V (= vernietiging) betekent dat de neerslag 
wordt vernietigd. Op welke termijn dat gebeurt, wordt bij de waardering vermeld. Bij 
voorkeur wordt ook het ingangsmoment vastgelegd (bijv. 3 jaar na vaststelling nieuwe 
regeling). Zonder nadere aanduiding gaat de vernietigingstermijn in direct na afsluiting van 
de zaak waarop een dossier betrekking heeft. 
 
Anders dan in het RIO worden in het BSD de handelingen per actor geordend. Indien een 
BSD bestaat uit lijsten voor actoren onder verschillende zorgdragers, worden deze per 
zorgdrager geordend. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het uitgangspunt dat een 
selectielijst een eenheid is, bevattende handelingen van een zorgdrager en de onder hem 
ressorterende actoren. Anders gezegd: een selectielijst kan opgebouwd zijn uit (deel)lijsten 
voor verschillende actoren die onder dezelfde zorgdrager ressorteren. 
 

Functies van het BSD 

 
Het BSD heeft de volgende functies: 

• de selectielijsten in het BSD bieden de grondslag voor de vernietiging en 
overbrenging van archiefbescheiden waarvoor een zorgdrager verantwoordelijk is 
(Archiefwet 1995, art. 5, eerste lid); 

• voor de zorgdrager is het BSD bovendien van belang voor de bedrijfsvoering en 
als mogelijke basis voor archiefordening volgens bedrijfsprocessen; 

• voor de zorgdrager dient het BSD als verantwoording tegenover de recht- en 
bewijszoekende burger, die de mogelijkheid heeft tijdens de terinzagelegging 

  5 



invloed uit te oefenen op het bewaar- en vernietigingsbeleid (Archiefbesluit 1995, 
art. 2, eerste lid, onder d); 

• voor de minister belast met het cultuurbeleid (vertegenwoordigd door de 
Algemeen Rijksarchivaris) is het BSD de verantwoording inzake het bewaar- en 
vernietigingsbeleid vanuit cultureel-historisch belang (Archiefbesluit 1995, art. 2, 
eerste lid, onder c); 

• voor het Nationaal Archief is het BSD (tezamen met het RIO) het uitgangspunt 
voor de Institutionele Toegangen. 

 
 
Korte omschrijving van het beleidsterrein 
 
Definitie en afbakening van het beleidsterrein 
 
Toen het beleidsterrein Post en Telecommunicatie werd gedefinieerd en het RIO in 1993 
uit werd gegeven, waren de ontwikkelingen op dit gebied van een andere orde dan 
tegenwoordig. Het RIO is gericht op de oude media: televisie en radio. De infrastructuur 
van de nieuwe media (zoals digitale televisie en hdtv) is niet meegenomen in het RIO. 
Tegenwoordig wordt bij het ministerie van Economische Zaken niet meer gesproken over 
telecommunicatie, maar over elektronische communicatie.  
 
Onder telecommunicatie wordt iedere overdracht, uitzending of ontvangst van gegevens 
van welke aard dan ook door middel van kabels, langs radio-elektrische weg of door 
middel van optische of andere elektro-magnetische systemen verstaan.1 Hier vallen ook 
de ‘nieuwe’ vormen van communicatiemiddelen onder, zoals breedband, umts, gsm-
netwerken. Het onderscheid zoals het ministerie van Economische Zaken maakt in 
‘elektronische’ communicatie en telecommunicatie wordt hier niet overgenomen. Onder 
telecommunicatie worden in dit BSD dus ook de nieuwe communicatiemiddelen verstaan. 
 
Er zijn al een aantal BSD’s op het gebied van Telecommunicatie en Post vastgesteld. In 
Stcrt. 1994/241 is het BSD Telecommunicatie en Post voor de minister van V&W 
vastgesteld. Tot 1988 was de PTT een belangrijke actor op dit beleidsterrein. Door de 
privatisering van de PTT per 1 januari 1989 is de archiefzorg voor de PTT vanaf dat 
moment niet meer in handen van het ministerie van V&W. De selectielijst voor de PTT is 
vastgesteld in Stcrt. 1998/51. Tenslotte is in Stcrt. 2006/171 de selectielijst voor de 
OPTA vastgesteld. De OPTA is een ZBO en de archiefzorg valt niet onder een minister.  
 
In dit BSD komen alleen de technische randvoorwaarden aan bod die nodig zijn om het 
telecommunicatieverkeer, in het algemeen belang, mogelijk te maken. Voor de meer 
inhoudelijke kant van de telecommunicatie, daar waar de programmering door de 
publieke en commerciële omroepen in het geding is, en de toewijzing van zendtijd, is de 
minister van Cultuur verantwoordelijk. Deze ontwerpen vallen onder het beleidsterrein 
Media, Letteren en Bibliotheken. Dit BSD is gepubliceerd in Stcrt. 2008/61. 
 
Naast het eerder genoemde Media, Letteren en Bibliotheken, heeft het beleidsterrein 
Telecommunicatie en Post raakvlakken met informatietechnologie. Dit beleidsterrein 
wordt beschreven in Industrie- en Technologiebeleid (Stcrt. 2006/202). In het BSD 
Ruimtelijk Ordening (Stcrt. 2002/215) komen de vraagstukken met betrekking tot 
ruimtelijke ordening naar voren (hieronder valt o.a. het plaatsen van antennes).  
 
 

                                    
1 J. Boogaarts en L. Hovy, Telecommunicatie en Post in Nederland. Een institutioneel 
onderzoek op het beleidsterrein telecommunicatie en post, 1945-1990 (Den Haag 1993), 
3. 
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Hoofdlijnen van het beleidsterrein 
 
De handelingen van de overheid op het beleidsterrein telecommunicatie en post zijn de 
voorbereiding en de ontwikkeling van het algemene beleid voor telecommunicatie, 
telematica en post. De doelstellingen daarbij zijn: 

1. de versterking van de concurrentiepositie van Nederland door bevordering van de 
aanwezigheid en de toepassing van eersteklas voorzieningen op het gebied van 
telecommunicatie, telematica en post; 

2. de bewaking van de maatschappelijke belangen bij de toegang tot en het gebruik 
van telecommunicatie, telematica, informatie- en communicatietechnologie en 
post; 

3. de bevordering van de internationale positie van de bedrijven die in en vanuit 
Nederland opereren in de sectoren telecommunicatie, telematica en post. 

 
De overheid ontwikkelt beleid voor uiteenlopende zaken als frequenties, standaardisatie, 
nummering, technologische ontwikkelingen, interceptie van telecommunicatie en de 
behandeling van aangelegenheden van telecommunicatie, telematica en post in 
internationale organisaties. 
 
Ook richt de overheid zich op de instandhouding en het gebruik van openbare 
telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten, huurlijnen, 
omroepnetwerken, radiozendapparaten, frequentieruimte en postdiensten en op het 
toezicht op de naleving en de handhaving van de regelgeving op deze gebieden in 
bijzondere omstandigheden. 
 
Het beleidsterrein telecommunicatie en post valt sinds 22 juli 2002 onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Voor die datum was de 
minister van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk.  
 
De meeste handelingen op het beleidsterrein worden uitgevoerd door het ministerie van 
Economische Zaken. Andere actoren zijn onder meer het Agentschap Telecom en de 
OPTA. Het DG is wel politiek verantwoordelijk voor een aantal taken van OPTA, maar 
heeft geen directe zeggenschap over de besluiten die het onafhankelijke OPTA-college 
neemt.  
 
Beleid en uitvoering 
 
DGTP kende van 1989 tot 1996 een beleidsvoorbereidend onderdeel (Beleidszaken) en 
een uitvoerend onderdeel (Operationele Zaken). Op 1 januari 1996 zijn alle uitvoerende 
taken overgedragen aan de pas opgerichte Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR). 
DGTP is sindsdien een beleidsdirectoraat. 
 
Op 1 juli 2001 is het agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) ingesteld. De 
RDR werd toegevoegd aan IVW als onderdeel Telecom (IVWT). IVWT was 
verantwoordelijk voor de “de verlening van vergunningen voor het gebruik van 
frequentieruimte en voor het voor handen hebben van radiozendapparaten en de 
erkenning van instellingen die belast zijn met de certificatie, en waar nodig de 
goedkeuring, van radiozendapparaten, randapparaten en andere apparaten en het geven 
van aanwijzingen voor het gebruik van deze apparaten.” 
Tegelijk met de overgang naar EZ op 22 juli 2002 veranderde IVWT haar naam in 
Agentschap Telecom (AT). Een uitgebreide beschrijving van het AT is terug te vinden in 
het actorenoverzicht, onder de minister van Economische Zaken.  
 

Op 1 januari 2006 is DGTP samengevoegd met het Directoraat- Generaal Energie tot het 
Directoraat- Generaal Energie en Telecom. Het Directoraat- Generaal voor Energie en 
Telecom (DGET) stimuleert een doelmatige en duurzame energiehuishouding en de 
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beschikbaarheid en slimme benutting van hoogwaardige elektronische 
communicatienetwerken. 

Het Directoraat- Generaal voor Energie en Telecom zet daarbij onder andere in op: 

• bevorderen van een optimale ordening en werking van de markten voor energie, 
elektronische communicatie en post, inclusief een goede positie van de 
consument;  

• garanderen van een veilig en betrouwbaar elektronisch- en postnetwerk en 
energievoorzieningszekerheid op korte en lange termijn;  

• waar nodig stimuleren dat de markt voorzieningen, producten en diensten voor 
elektronische communicatie ontwikkelt en dat deze worden benut. 2 

 
 
 
Totstandkoming BSD 
 
Achtergrond 
Omdat in 2002 het beleidsterrein Post en Telecom van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is overgegaan naar het ministerie van Economische Zaken, ligt de archiefzorg 
van de archieven met betrekking tot het beleidsterrein vanaf 22 juli 2002 bij het 
ministerie van Economische Zaken. Voor het ministerie van Economische Zaken is nog 
geen selectielijst vastgesteld. Deze lijst wordt in dit BSD voor het eerst vastgesteld. 
Daarnaast zullen er een aantal handelingen voor de minister van Verkeer en Waterstaat 
worden vastgesteld, die niet in eerdere BSD’s zijn vastgesteld. De handelingen komen 
voort uit andere taken en/of vernieuwde wetgeving. Hierover is in onderhavig BSD enige 
context opgenomen. Ook zijn bestaande handelingen verbreed. Tenslotte zijn een aantal 
handelingen geformuleerd, omdat er geen handelingen waren voor bestaande neerslag. 
 
Actualisatie 
In deze actualisatie komen handelingen aan bod van de minister van Economische Zaken 
en van ministeries die hun handelingen met betrekking tot Telecom en Post nog niet 
hadden laten vaststellen: de minister van Algemene Zaken, de minster van Binnenlandse 
Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van 
Justitie, de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast zijn een aantal nieuwe handelingen voor 
de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Twee handelingen uit het BSD 
Telecom en Post (Stcrt. 1994/241) van de minister van V&W worden met de vaststelling 
van deze lijst ingetrokken, te weten: 190, 193. Deze twee handelingen worden in dit BSD 
opnieuw vastgesteld.  
 
Nummering 
Voor zover de handelingen overeenkomen met handelingen uit het RIO hebben deze 
dezelfde nummers gekregen. De nummering uit het RIO uit 1992 liep tot 211; de 
nummering van de overige handelingen sluiten hierop aan. 
 
Wijzigingen  
De OPTA wordt als actor niet meegenomen in dit BSD, omdat deze organisatie te zijner 
tijd zijn eigen lijst zal actualiseren. De handelingen bij deze actor zijn om die reden 
komen te vervallen. Van de handelingen 190, 193, 223-229, 239-241, 243-249, 251-

                                    
2 
http://www.ez.nl/Organisatie/Organisatiestructuur/Directoraat_generaal_voor_Energie_e
n_Telecom
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263, 265-271, 273 van de actor V&W is de periodisering verruimd. De handelingen van 
de actor V&W zijn afgesloten in 2002, omdat het beleidsterrein vanaf dat moment naar 
het ministerie van Economische Zaken is verschoven.  
 
Handeling 223 van de actor de Minister van Buitenlandse Zaken is komen te vervallen. 
De handelingen van deze minister sluiten bovendien in 1990, omdat deze handelingen al 
in een het BSD Het Nederlands Buitenlands Beleid vanaf 1990 (Stcrt. 2007/190) staan 
beschreven.  
 
Handeling 274 is voor verschillende actoren toegevoegd op basis van taakuitvoering, die 
is beschreven in het oude RIO, maar geen handeling voor was opgenomen. Handeling 
275 is voor de minister van Buitenlandse Zaken toegevoegd op basis een handeling uit 
het BSD uit 1994, maar die toen niet is vastgesteld. Ditzelfde geldt voor handeling 276 
van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en voorgangers. Handeling 
277-279 zijn toegevoegd aan de minister van Economische Zaken, omdat deze taken nog 
niet in handelingen waren gevat. Handeling 280 is toegevoegd aan de minister van 
Justitie. 
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Selectiedoelstelling 
 
De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is 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 zover deze zijn te reconstrueren uit 
overheidsarchieven. 
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Selectiecriteria 
 
Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd 
aan de hand van de onderstaande algemene selectiecriteria. Deze criteria zijn in 1997 
door het Convent van Rijksarchivarissen vastgesteld en geaccordeerd door PC DIN en 
KNHG. 
 
 
Selectiecriteria 
 
Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) 
 
Algemeen selectiecriterium 

 
Toelichting 

 
1. Handelingen die 
betrekking hebben op 
voorbereiding en bepaling 
van beleid op hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het 
analyseren van informatie, het formuleren van 
adviezen met het oog op toekomstig beleid, het 
ontwerpen van beleid of het plannen van dat 
beleid, alsmede het nemen van beslissingen over 
de inhoud van beleid en terugkoppeling van 
beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van 
de doeleinden en de instrumenten. 

 
2. Handelingen die 
betrekking hebben op 
evaluatie van beleid op 
hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en 
beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieruit worden niet per se 
consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling 
van beleid. 

 
3. Handelingen die 
betrekking hebben op 
verantwoording van beleid op 
hoofdlijnen aan andere actoren 

 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag 
over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of 
ter publicatie. 

 
4.  Handelingen die 
betrekking hebben op 
(her)inrichting van 
organisaties belast met beleid 
op hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen 
of opheffen van organen, organisaties of 
onderdelen daarvan. 

 
5. Handelingen die 
bepalend zijn voor de wijze 
waarop beleidsuitvoering op 
hoofdlijnen plaatsvindt 

 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het 
toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 

 
6. Handelingen die 
betrekking hebben op 
beleidsuitvoering op 
hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct 
voortvloeien uit voor het 
Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden 
en incidenten 

 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele 
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer 
er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg 
of toepassing van noodwetgeving. 
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Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 
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Verslag vaststellingsprocedure 
 
In juni 2008 is het ontwerp-BSD aangeboden namens de ministers van Algemene Zaken, 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie, Buitenlandse Zaken, 
Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Economische Zaken aan de 
minister van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de 
Raad voor Cultuur (RvC).  
Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een 
verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.  
Vanaf 1 november 2008 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage op 
de website van het Nationaal Archief; op de website van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap; bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief.  
Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.  
 
Op 5 februari 2009 bracht de RvC advies uit (kenmerk bca-2008.05120/6), hetwelk 
behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de 
ontwerp-selectielijst. 
 
Daarop werd het BSD op 12 februari 2009 door de algemene rijksarchivaris, namens de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Project Directeur Project 
Wegwerken Archiefachterstanden namens de ministers vastgesteld. 
 
Daarop werd het BSD op 18 september 2008 door de algemene rijksarchivaris, namens 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Project Directeur Project 
Wegwerken Archiefachterstanden namens de minister van van Algemene Zaken, 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie, Buitenlandse Zaken, 
Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Economische Zaken 
vastgesteld.   
   
   
De beschikkingen behorende bij deze selectielijsten zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant.  
Stcnt. 2009, nr. 43, d.d. 4 maart: 
minister van Algemene Zaken [C/S&A/09/197]  
 
Stcrt. 2009, nr. 43, d.d. 4 maart: 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [C/S&A/09/204]   
 
Stcrt. 2009, nr. 48, d.d. 11 maart: 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [C/S&A/09/198] 
 
Stcrt. 2009, nr. 48, d.d. 11 maart: 
minister van Defensie [C/S&A/09/200] 
 
Stcrt. 2009, nr. 48, d.d. 11 maart: 
minister van Economische Zaken [C/S&A/09/201] 
 
Stcrt. 2009, nr. 48, d.d. 11 maart: 
minister van Justitie [C/S&A/09/202] 
 
Stcrt. 2009, nr. 48, d.d. 11 maart: 
minister van Verkeer en Waterstaat [C/S&A/09/203] 
 
Stcrt. 2009, nr. 48, d.d. 11 maart: 
minister van Buitenlandse Zaken [C/S&A/09/199] 
   
   

  13 



 

Leeswijzer handelingenblok 
 

(X):  Dit is het volgnummer van de handeling.  
Dit nummer is overgenomen uit het RIO. Als het volgnummer van 
één of meerdere  handelingen in het BSD afwijkt van het 
oorspronkelijke RIO-nummer, dan wordt deze vermeld in een 
concordans.  

Handeling Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter 
vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.  
In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een 
procedure of een werkproces. 
Bijvoorbeeld:  
Het voorbereiden, coördineren en bepalen van het beleid inzake 
geluidshinder. 

Periode Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is 
verricht. Is geen specifiek beginjaar bekend dan wordt een beginjaar 
geschat, of 1945- genoemd. Wanneer er geen eindjaar staat 
vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd. 

Grondslag Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling 
verricht, indien bekend,. 
kan op twee manieren worden vermeld. 
(1) 
• de naam (citeertitel) van de wet, de Algemene Maatregel van 

Bestuur, het Koninklijk Besluit of de ministeriële regeling;  
• het betreffende artikel en lid daarvan; 
• de vindplaats of bron; 
• wijzigingen in de grondslag en het vervallen hiervan. 
Bijvoorbeeld:  
Reclasseringsregeling 1947, art. 9, lid 2 (Stb. 1947, H 423), 
Reclasseringsregeling 1970, art. 8, lid, lid 3 (Stb. 1969, 598), 
gewijzigd 1978 (Stb. 1978, 254), vervallen in 1986 (Stb. 1986, 1) 
 
(2) 

• naam van de wet, de algemene Maatregel van bestuur, het 
Koninklijk Besluit of ministeriële regeling; 

• het betreffende artikel en het lid daarvan. 
De overige gegevens (vindplaats, wijzigingen of vervallen kunnen 
worden vermeld in een overzicht van geraadpleegde wetten) 
Bijvoorbeeld:  
Reclasseringsregeling 1947, art. 9, lid 2, Reclasseringsregeling 1970, 
art. 8, lid 3 
 
NB: Met vindplaats wordt de vermelding in het staatsblad of 
staatscourant bedoeld. Het verdient de voorkeur de vindplaats van 
de grondslag op te nemen in het handelingenblok. Een andere 
mogelijkheid is de vindplaats in het overzicht van wet- en 
regelgeving te vermelden. Duidelijk moet zijn op welke versie van 
een wet- of regeling een handeling gebaseerd is.  
Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, 
kan de bron (interne regelgeving, beleidsnota’s) worden genoemd 
waarin de betreffende handeling staat vermeld.  

Product Hier achter staat het product vermeld waarin de handeling resulteert 
of zou moeten resulteren. 
Opsommingen geven een indicatie van de producten en zijn niet 
altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen 
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omschreven eindproduct Toepassing is afhankelijk van de 
zorgdrager. 

Opmerking Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer (een 
onderdeel van) het handelingenblok  toelichting behoeft. 

Waardering Waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen).  
 
Indien vernietigen, dan vermelding van de vernietigingstermijn, 
zonodig aangevuld met een bewerkingsinstructie, bijvoorbeeld:  “v 5 
jaar na voltooiing project”. 
Indien bewaren, dan vermelding van het gehanteerde 
selectiecriterium. 
Eventueel een nadere toelichting op de waardering. 
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Overzicht van actoren 
 
Zorgdragers 
 
De zorgdrager is verantwoordelijk voor het laten vaststellen van de handelingen van die 
actoren die onder zijn zorg vallen. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Economische Zaken valt, is: 
- Minister van Economische Zaken.  
 
Actor die onder de zorg van de minister van Algemene Zaken valt, is: 
- Minister van Algemene Zaken/ Minister-President. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Binnenlandse Zaken valt, is: 
- Minister van Binnenlandse Zaken. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Buitenlandse Zaken valt, is: 
- Minister van Buitenlandse Zaken. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Defensie valt, is: 
- Minister van Defensie. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Justitie valt, is: 
- Minister van Justitie. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt, is: 
- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorgangers  
 
Actor die onder de zorg van de minister van Verkeer en Waterstaat valt, is: 
- Minister van Verkeer en Waterstaat. 
 
Actor die onder de zorg van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, is: 
- Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en voorgangers  
 

Actorenbeschrijving 
 
Minister van Economische Zaken 
Sinds 22 juli 2002 valt het beleidsterrein Post en Telecom onder de minister van 
Economische Zaken. De minister van EZ richt zich op: 
 

• het scheppen van randvoorwaarden voor een efficiënt werkende 
communicatiemarkt, zodat consumenten en bedrijven een zo groot mogelijke 
keuzevrijheid krijgen; 

• het garanderen van een veilig en betrouwbaar elektronisch communicatienetwerk, 
om publieke belangen te waarborgen (veiligheid, betrouwbaarheid, 
toegankelijkheid en transparantie) en het vertrouwen in elektronische 
communicatienetwerken en -toepassingen te bevorderen; 

• het - waar nodig - stimuleren van de markt om zelf voorzieningen, producten en 
diensten voor elektronische communicatie te ontwikkelen die worden benut, zodat 
er meer economisch en maatschappelijk rendement wordt behaald. 

De minister van Economische Zaken heeft een aantal keer de Telecommunicatiewet uit 
1998 (in werking gesteld onder de minister van V&W) aangepast, maar er is geen sprake 
geweest van een nieuwe telecomwet. 
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Binnen het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt het Directoraat-Generaal 
Energie en Telecom (DGET) onder meer het telecommunicatiebeleid. Agentschap 
Telecom (AT) voert een onderdelen hiervan uit. 

 
Agentschap Telecom 
ingesteld bij Instellingsbesluit van 8 juni 2001/CDJZ/BBI/2001-757 

Het dagelijkse werk van Agentschap Telecom heeft betrekking op het gehele werkterrein 
van draadloze en draadgebonden communicatie. Agentschap Telecom is de 
toezichthouder, uitvoerder en expert voor het gehele elektronische communicatiedomein. 
De drie hoofdtaken van Agentschap zijn het verwerven, uitgeven en beschermen van 
frequentieruimte. 

AT beheert het frequentiespectrum en wijst frequenties toe. Naast het uitvoeren van het 
frequentiebeleid, verleent het Agentschap Telecom vergunningen. Vergunningen hebben 
vaak betrekking op de bediening van apparatuur en op de 'verkeersregels' in de ether. 
Daarom moet aanvragers soms eerst een examen afleggen. Omdat elektronische 
communicatie niet aan landgrenzen is gebonden, maakt AT op internationaal niveau 
afspraken over het beheer en gebruik van frequenties.3 Ook geeft AT voorlichting over en 
zet klachten door op het gebied van de Algemene Product Veiligheid (betreffende 
telecomapparatuur). Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de Voedsel en Waren 
Autoriteit. De VWA valt onder het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Daarnaast ziet AT toe op de naleving van de ‘Grondroerdersregeling’, waarbij gekeken 
wordt of de partijen die gaan graven, rekening houden met de ligging van kabels en 
leidingen in de grond. Ook houdt AT toezicht op partijen die gebruik maken van de 
kosmische ruimte, zowel in financieel opzicht als in het kader van veiligheid van 
personen, goederen en bescherming van milieu en kosmische ruimte. 
 
Tenslotte beheert Antennebureau het Antenneregister waarin alle locaties en 
antennegegevens in Nederland staan vermeld. Ook verstrekt zij informatie over 
antennes. 
 
 
Minister van Verkeer en Waterstaat  
De minister van V&W is tot 2002 primair verantwoordelijk geweest op het beleidsterrein 
Telecommunicatie en Post. Daarom komen veel handelingen overeen met de minister 
van Economische Zaken. De belangrijkste wijzigingen in de tussen 1990 en 2002 zijn de 
invoering van de Telecommunicatiewet uit 1998 en de wet OPTA uit 1997. De nieuwe 
Telecommunicatiewet regelde o.a. telecommunicatie in een nieuwe, elektronische 
omgeving en beschermt persoonsgevens. De minister van V&W heeft de OPTA ingesteld 
als toezichthoudende instantie op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied 
van post en elektronische communicatiediensten. Deze wet- en regelgeving is erop 
gericht concurrentie op de post- en telecommarkten te bevorderen, waardoor er meer 
keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor consumenten ontstaan. OPTA kan 
handhavend optreden tegen een aanbieder, als blijkt dat deze een te grote machtspositie 
heeft.  
Een uitgebreide beschrijving van de actor de minister van V&W tot 1990 is terug te 
vinden in het RIO ‘Telecommunicatie en Post’. 
 
Minister van Algemene Zaken/ de Minister-President 
De minister van AZ/ minister-president heeft alleen bemoeienis met het uitwerkingstellen 
van de Telecommunicatiewet. 
 

                                    
3 http://www.agentschap-telecom.nl/Over%20Agentschap/Pages/Beleid.aspx 
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Minister van Binnenlandse Zaken 
De minister van BZK houdt zich onder andere bezig met frequentieruimten en met de 
deelname aan internationale overleggen op gebied van telecommunicatie en post. 
 
Minister van Buitenlandse Zaken 
De minister van Buitenlandse Zaken bepaalt mede standpunten op het gebied van 
telecommunicatie en post. Handelingen vanaf 1990 zijn terug te vinden in het BSD 
Nederlands Buitenlands Beleid. 
 
Minister van Defensie 
De minister van Defensie bepaalt mede standpunten op het gebied van telecommunicatie 
en post. 
 
Minister van Justitie 
De minister van Justitie voert met name handelingen uit op het gebied de 
frequentieruimte. 
 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voorgangers  
1945-1965: de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen  
1965-1982: Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
1982-2003: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 
De minister stemde met de minister van V&W in over de wijze van uitoefening van het 
aandeelhouderschap van de Staat der Nederlanden met betrekking tot de Radio Omroep 
Zender-wet. 
 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en voorgangers 
1965- 1982: de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
De minister van CRM stemde met de minister van V&W in over de wijze van uitoefening 
van het aandeelhouderschap van de Staat der Nederlanden met betrekking tot de Radio 
Omroep Zender-wet. 
 
1982 tot 1990 (1994): de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
De minister van WVC stemde met de minister van V&W in over de wijze van uitoefening 
van het aandeelhouderschap van de Staat der Nederlanden met betrekking tot de Radio 
Omroep Zender-wet. 
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Selectielijsten 
 

  19 



Actoren onder de zorg van de minister van 
Economische Zaken 
 
Actor: Minister van Economische Zaken  
(primair verantwoordelijk vanaf 22 juli 2002) 
 
 
Algemene handelingen 
 
(190) 
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving 

van de Telecommunicatiewet en de Postwet. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 15.1 lid 1, Postwet art. 14a 
Waardering: V 2 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(193) 
Handeling: Het opleggen van zendverboden, het intrekken van machtigingen en het 

opleggen van boetes bij het niet naleven van de bepalingen in de 
Telecommunicatiewet en de Postwet. 

Periode: 1998 - 
Product: Proces-verbaal, beschikking last onder dwangsom (met bedrag van de 

boete) 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 15.3 en 15.4, Postwet art 15.b 
Waardering: B 5 
 
(212) 
Handeling: Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van het 

beleid op het gebied van telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen en evaluaties 
Opmerking: 1. De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de 

ministerraad. 
2. Onder deze handeling valt ook: 
• het bevorderen van de implementatie van internationale richtlijnen in 

de Nederlandse wetgeving 
• het voeren van overleg met andere ministers en vertegenwoordigers 

van uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende 
telecommunicatie en post 

• het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de 
Ministerraadsvergaderingen 

• het leveren van bijdragen aan het overleg en het voeren van overleg 
met het Staatshoofd. 

• het voorbereiden van de Memorie van Toelichting op de 
Rijksbegroting 

• het leveren van commentaar op de rechts- en 
doelmatigheidscontroles van de Algemene Rekenkamer 

• het aan een externe adviescommissie verzoeken om advies 
• het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen 
• het voeren van overleg met marktpartijen ter voorbereiding van het 

beleid 
Waardering: B 1 
 
(213) 
Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen op het gebied van 
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telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen 
Opmerking: Het betreft hier de verslaglegging waarvoor geen grondslag kan worden 

aangewezen in de voor het beleidsterrein specifieke wet- en regelgeving. 
 

Waardering: Verslagen op het hoogste niveau: B2; 
verslagen op lager niveau: V 5 jaar. 
N.B. Voorbeelden: a. indien jaarverslagen aanwezig zijn, worden deze 
bewaard en kwartaalverslagen en maandverslagen vernietigd; b. als er 
géén jaarverslagen aanwezig zijn, maar wel kwartaalverslagen en 
maandverslagen, dan worden de kwartaalverslagen bewaard en de 
maandverslagen vernietigd.  
  

 
(214) 
Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins informeren van 

de Kamers der Staten Generaal over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: brieven, notities 
Waardering: B 3 
 
(215) 
Handeling: Het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de 

Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan overige kamercommissies 
en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van 
burgers over telecommunicatie en post. 

Periode: 1945- 
Product: brieven, notities 
Opmerking: Zie tevens het PIVOT-rapport betreffende de Nationale Ombudsman 
Waardering: B 3  
 
(216) 
Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen over 

telecommunicatie en post en het voeren van verweer in 
bezwaarschriftprocedures voor de Raad van State en/of kantonrechter. 

Periode: 1945- 
Product: beschikkingen, verweerschriften 
Opmerking: Zie tevens het PIVOT-rapport nr. 17 ‘Driemaal ‘s Raads recht’ 

betreffende de Raad van State. 
Waardering: V 5 jaar na vervallen beslissing 
 
(278)  
Handeling: Het registeren, doorzetten en afhandelen van klachten met betrekking 

tot het beleidsterrein telecommunicatie en post. 
Periode: 2006- 
Opmerking Het AT zet o.a. klachten intern door van burgers, bedrijven en de VWA 

met betrekking tot Algemene Product Veiligheid.  
Het doorzetten is het intern doorboeken van de registraties en het 
doorsturen van de stukken van Registratuur naar de hoofdafdeling 
Toezicht. 

Waardering: V 2 jaar na vervallen klachtafhandeling 
 
(217) 
Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en 

instellingen over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
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Product: brieven, notities 
Waardering: V 2 jaar 
 
(218) 
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten 

op het terrein van telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: voorlichtingsplannen, voorlichtingsmateriaal (brochures, voorschriften, 

voorlichtingsproducten van het Antennebureau)  
Waardering: B 3 (1 exemplaar opdracht en 1 exemplaar eindrapport), V 5 jaar 

overige neerslag  
 
(219) 
Handeling: Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 

vaststellen van onderzoeksrapporten over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: nota’s, notities, onderzoeksrapporten 
Waardering: B 2 (1 exemplaar opdracht en 1 exemplaar eindrapport), V 5 jaar 

overige neerslag 
 
(220) 
Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) 

onderzoek over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: nota’s, notities 
Waardering: B 3 (1 exemplaar opdracht en 1 exemplaar eindrapport), V 5 jaar 

overige neerslag 
 
(221) 
Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen 

die actief zijn op het terrein telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 
Product: beschikkingen 
Waardering: V 10 jaar  
 
 
Internationale organisaties 
  
(222) 
Handeling: Het (mede)bepalen van het Nederlandse standpunt over onderwerpen 

op het gebied van telecommunicatie en post in internationale 
overlegorganen. 

Periode: 2002 - 
Product: instructies 
Waardering: B 1 
 
(274) 
Handeling: Het meewerken aan de totstandbrenging, de ratificatie, de wijziging, de 

verlenging, de uitvoering en de intrekking van bilaterale en multilaterale 
verdragen en overeenkomsten op het gebied van telecommunicatie en 
post, alsmede de voorbereiding van de Nederlandse toetreding tot deze 
verdragen. 

Periode: 1945 - 
Waardering: B 5 
 
 
(223) 
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Handeling: Het deelnemen aan internationale vergaderingen op het gebied van 
telecommunicatie en post. 

Periode: 2002 - 
Product: verslagen van de internationale vergaderingen, zelfgemaakt en officieel, 

lijsten van deelnemers 
Waardering: V 5 jaar 
 
(224) 
Handeling: Het bevorderen van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op 

het gebied van telecommunicatie en post in het buitenland. 
Periode: 2002 - 
Product: verslagen van de internationale vergaderingen, zelfgemaakt en officieel, 

lijsten van deelnemers 
Opmerking Hieronder vallen onder meer: 

• overleggen met buitenlandse overheden over de toegankelijkheid 
van buitenlandse markten; 

• ontvangen van buitenlandse overheidsfunctionarissen met post 
en/of telecommunicatie in hun portefeuille; 

• overleggen met het Nederlandse bedrijfsleven over buitenlandse 
markten; 

• opzetten van specifieke projecten om de buitenlandse markt te 
openen voor Nederlandse bedrijven. 

Waardering: B 5 
 
 
Nationaal beleid 
 
(225) 
Handeling: Het voorbereiden van Algemene Maatregelen van Bestuur op het gebied 

van telecommunicatie. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3, 4.10, 6.9 lid 5, 7, 8.5 lid 4, 9, 10, 11, 13, 

16, 18, 20. 
Waardering: B 1 
 
(226) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels op het gebied van 

telecommunicatie. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet, diverse artikelen. 
Waardering: B 5 
 
(227) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels om te kunnen 

onderzoeken of bepaalde ontwikkelingen in belangrijke mate kunnen 
bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de 
Telecommunicatiewet. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 18.1 
Waardering: B 5 
 
(277)  
Handeling: Het beheren van een antenneregister 
Periode: 1998 -  
Waardering: B 5 (antenneregister), V 5 jaar voor vervallen/intrekken/wijzigen van 

gegevens 
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(279) 
Handeling: Het verlenen of inspecteren van vergunningen met betrekking tot 

ruimtevaartactiviteiten op het beleidsterrein telecommunicatie en post 
Periode: 1998 -  
Opmerking: De vergunningverlening/ inspectie kan de financiën van de 

vergunninghouder betreffen, maar ook toezicht op de veiligheid van 
personen, goederen en bescherming van milieu en kosmische ruimte. 

Waardering: V 20 jaar 
 
 
Handhaving en toezicht op de markt 
 
(228) 
Handeling: Het toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften over het 

verstrekken van opdrachten voor diensten of voorzieningen die tot de 
universele dienst behoren. 

Periode: 1998  - 
Grondslag: Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet, artikel 2 
Opmerking: Een universele dienst is een dienst waar alle burgers recht op hebben. 
Waardering: V 10 jaar na vervallen van de toezichtshandeling 
 
(229) 
Handeling: Het toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften over 

bevoegd aftappen en buitengewone omstandigheden. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet, artikel 3. 
Opmerking: Bevoegd aftappen: wettelijk geoorloofd onderscheppen van gegevens 

van derden. 
Buitengewone omstandigheden: omstandigheden die ingrijpen van de 
overheid in het vrije verkeer van gegevens noodzakelijk kunnen maken. 

Waardering: V 10 jaar na vervallen van de toezichtshandeling 
 
(232) 
Handeling: Het regulier verstrekken van inlichtingen aan de OPTA. 
Grondslag: Wet OPTA art. 18.2, Informatiestatuut Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit
Periode: 1997- 
Opmerking: Deze inlichtingen worden vaak per e-mail verstrekt en kunnen in allerlei 

zaken/ dossiers komen waar de OPTA in haar taakuitvoering mee te 
maken heeft. De aard van de inlichtingen is vastgesteld  in 
het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit.

Waardering: V 2 jaar 
 
(233) 
Handeling: Het vaststellen van een informatiestatuut met de inhoudelijke en 

procedurele voorschriften over gegevensstromen tussen de OPTA en de 
Minister. 

Grondslag: Wet OPTA art. 18.3 
Periode: 1997- 
Opmerking: Het gaat om gegevensstromen “die voor een goede uitvoering van de 

Wet OPTA noodzakelijk zijn”. 
Waardering: V 10 jaar na vervallen informatiestatuut 
 
(235) 
Handeling: Het stellen van regels over de inrichting van de begroting, het financieel 

verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole van de OPTA. 
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Grondslag: Wet OPTA art. 21 
Periode: 1997- 
Waardering: V 10 jaar na vervallen regels 
 
(236) 
Handeling: Het instemmen met het sluiten van overeenkomsten, met het doen van 

investeringen die een vast te stellen bedrag te boven gaan, en met het 
handelen in registerzaken door de OPTA. 

Grondslag: Wet OPTA art. 22 
Periode: 1997- 
Opmerking: Het gaat erom dat de minister vaststeld bij welke financieel 

risicovolle handelingen instemming gevraagd moet worden. In artikel 22 
van de Wet OPTA staat dat het volgende instemming van de minister 
behoeft: a. het sluiten van overeenkomsten die een door Onze Minister 
vast te stellen bedrag te boven gaan; b. het handelen in registerzaken; 
c. investeringen die een door Onze Minister vast te stellen bedrag te 
boven gaan. 

Waardering: V 10 jaar na vervallen overeenkomst, investering 
 
(237) 
Handeling: Het intrekken van de bevoegdheden van de OPTA. 
Grondslag: Wet OPTA art. 23 
Periode: 1997- 
Waardering: B 5 
 
(238) 
Handeling: Het evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het 

functioneren van de OPTA. 
Grondslag: Wet OPTA art. 25 
Periode: 1997- 
Opmerking: Iedere vier jaar wordt een evaluatie verslag naar de Staten-Generaal 

gezonden 
Waardering: B 3 
 
 
Crisisbeheersing 
 
(239) 
Handeling: Het (bij algemene maatregel van bestuur) stellen van regels voor 

bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 11.5 lid 3 
Opmerking: Het gaat met name om de verwijdering of anonimisering van 

verkeersgegevens na beeindiging van ‘iedere oproep’. 
Waardering: B 5 
 
(240) 
Handeling: Het geven van toestemming en het stellen van regels voor afwijkend 

gebruik van frequentieruimte noodzakelijk in het belang van de 
veiligheid van de staat. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 2 
Waardering: B 6 
 
(241) 
Handeling: Het aanwijzen van beheerders van een alarmnummer voor publieke 

diensten. 
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Periode: 1998 - 
Product: Benoeming, aanwijzing 
Grondslag: Telecommunicatiewet art.11.10 lid 1 
Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(243) 
Handeling: Het in buitengewone omstandigheden geven van aanwijzingen aan 

aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, openbare 
telecommunicatiediensten, huurlijnen en gebruikers van 
frequentieruimte. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 14 en art. 18 
Waardering: B 6 
 
 
Verdeling middelen 
 
(244) 
Handeling: Het stellen van regels voor verlening, wijziging, verlenging en kosten 

van vergunningen.  
Periode: 1998 -  
Grondslag: Telecommunicatiewet 3.2, lid 9 en 3.3a, lid 1 
Opmerking: Het betreft regels m.b.t. verschillende vergunningen, zoals die op het 

terrein van landmobiel en satelliet: UMTS, Wifi, Mobilofoon, WIMAX, 
DECT-telefoon, Satellietterminal, Reportageverbindingen. Op het terrein 
van omroep: Publieke en commerciële TV en Radio omroepen, 
straalzenderverbindingen, satellietverbindingen, Digitale TV (DVB-T) 
Digitale audio (T-DAB). Op het terrein van maritiem: Marifoon, Portofoon 
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System, een Wereldwijd 
Maritiem Nood- en Veiligheidssysteem), Satelliet scheepvaartbakens, 
Examens, Binnen- en zeevaart. Op het terrein van luchtvaart: 
Grondstations, zendapparaten aan boord van vliegtuigen, luchtvaart 
noodfrequenties. Op het terrein van vitale overheid: Defensie, politie, 
brandweer, ambulance, ziekenhuizen, het digitaal communicatienetwerk 
C2000 van de hulpdiensten. 

Waardering: B 5 
 
(245) 
Handeling: Het vaststellen van een frequentieplan. 
Periode: 1998 -  
Grondslag: 
Product: 

Telecommunicatiewet art. 3.1 
Frequentieplan, correspondentie 

Waardering: B 5 (vastgestelde frequentieplannen), V 5 jaar overige neerslag 
 
(246) 
Handeling: Het bijhouden van een frequentieregister. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: 
Product: 

Telecommunicatiewet art. 3.2 
Frequentieregister, correspondentie 

Waardering: B 5 (Frequentieregister), V 5 jaar na vervallen belang: overige neerslag  
 
(247) 
Handeling: Het verlenen van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.3, 3.5 lid 1, 3.6, 3.7 
Opmerking: Hieronder va;t ook het muteren en intrekken van vergunningen. 
Waardering: Verschillende vergunningen met verschillende bewaartermijnen: 
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• Routinematige vergunningen (voor  radiozendamateurs en 
marifoons): V 5 jaar; 
• Niet-routinematige-vergunningen voor omroepen en 
vergunningen voor nieuwe technologieën: V 10 jaar. 
Voorbeelden uit de laatste categorie zijn: 

o Wireless Local Loop (WLL) 
o Universal Mobile Telecommunications 

System (UMTS) 
o Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-

DAB) 
o Digital Video Broadcasting Terrestrial 

(DVBT) 
o Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 
o Public Access Mobile Radio (PAMR) 
o C 2000 voor de hulpdiensten 
o 2,6 GHz band voor mobiele 

communicatietoepassingen 
 

  
 
(248) 
Handeling: Het verzorgen van de organisatie van de examens frequentiegebruik. 
Periode: 1998- 
Grondslag: Examenregeling frequentiegebruik (Staatscourant 1998, nr. 230). 
Opmerking: Een examen frequentiegebruik is proeve van bekwaamheid met een 

schriftelijk examen. Indien men geslaagd is, kan er een certificaat 
aangevraagd worden en vervolgens een vergunning verkregen worden 
voor het gebruik van frequentieruimte.   
Radiozendamateurs en maritiem (marifoon op pleziervaartuigen) moeten 
een examen met goed gevolg afleggen. Daarmee wordt een certificaat 
verkregen, dat altijd geldig blijft. Daarna moest men jaarlijks een 
vergunning aanvragen of laten verlengen. In 2008 is de 
vergunningsplicht afgeschaft, maar is er wel de verplichting zich 
kosteloos te laten registreren en mutaties door te geven. 

Waardering: V 5 jaar na vervallen belang 
 
 (249) 
Handeling: Het aanwijzen van overheidsorganen die zonder vergunning gebruik 

kunnen maken van frequentieruimtes. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.4 lid 1 
Waardering: V 5 jaar na vervallen aanwijzing 
 
 (251) 
Handeling: Het aanwijzen van toepassingen waarvoor geen vergunning vereist is. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3 
Opmerking: Bijvoorbeeld vergunningen voor: afstandbesturing, alarmering, 

beveiliging (toegangspoortjes), apparatuur met zender en ontvanger als 
babyfoons, elektronisch speelgoed, elektrische vergrendeling 
autodeuren. 

Waardering: V 5 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(252) 
Handeling: Het geven van toestemming voor het overdragen van vergunningen. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.8. 
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Waardering: V 5 jaar na vervallen toestemming 
 
(253) 
Handeling: Het formuleren van voorwaarden waaronder vergunninghouders van een 

frequentieruimte mogen samenwerken. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.9. 
Waardering: B 5 
 
(254) 
Handeling: Het vaststellen van nummerplannen. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: 
Product: 

Telecommunicatiewet art. 4.1 
Nummerplan, correspondentie 

Waardering: B 5 (vastgestelde nummerplannen), V 5 jaar overige neerslag 
 
(255) 
Handeling: Het beslissen over de aanvraag tot toekenning van nummers. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 4.2 lid 2. 
Waardering: V 5 jaar na vervallen beslissing 
 
(256) 
Handeling: Het organiseren van veilingen, vergelijkende toetsen, aanbestedingen en 

dergelijke voor het verlenen van vergunningen. 
Periode: 1998 -  
Grondslag: Frequentiebesluit, art. 3.1 en art. 5 
Waardering: V 10 jaar na vervallen belang 
 
(257) 
Handeling: Het (bij ministeriële regeling) vaststellen van regels over de wijze 

waarop de veiling of de vergelijkende toets plaatsvindt. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Frequentiebesluit, art 8.1 
Waardering: B 5 
 
(258) 
Handeling: Het voeren van overleg met marktpartijen om tot een goede 

marktwerking te komen. 
Periode: 1998 - 
Waardering: V 10 jaar na vervallen belang 
 
 
Regelen toegang 
 
(259) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor interconnectie 

en bijzondere toegang. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 6 
Waardering: B 5 
 
(260) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor universele 

diensten. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 9.1 
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Waardering: B 5 
 
(261) 
Handeling: Het bij onvoldoende marktwerking opstellen van een besluit de 

verzorging van openbare telecommunicatiediensten in een 
verzorgingsgebied voor ten hoogste vijf jaar op te dragen aan een 
aanbieder. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 6.9 lid 4 
Waardering: V 10 jaar na vervallen besluit 
 
 
Apparatuur 
 
(262) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor de toelating en 

de werking van (rand)apparaten. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet 10.1 en 10.2 
Opmerking: (Rand)apparaten zijn bijvoorbeeld: muizen, toetsenborden, monitoren, 

adapters, hoofdtelefoons/headsets, faxen, (mobiele) telefoons, 
speakers, notebooks, scanners, printers. 

Waardering: B 5 
 
(263) 
Handeling: Het aanwijzen van instanties die apparaten mogen certificeren. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 10.3, lid 1 en 3. 
Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(264) 
Handeling: Het afgeven van EG-verklaringen van type-overeenstemming met 

betrekking tot randapparatuur 
Periode: 1993 – 1998 
Grondslag: Richtlijn 91/263 EG 
Product: Verklaringen 
Opmerking: Richtlijn 91/263 EG is in 1998 ingetrokken door Richtlijn 98/13 EG 
Waardering: V 5 jaar na vervallen verklaring 
 
 
(265) 
Handeling: Het actief optreden als het gebruik of de ingebruikname van apparaten 

(mogelijk) leidt tot problemen met de elektromagnetische comptabiliteit. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 10.8 lid 2 
Opmerking: Activiteiten: 

- het geven van aanwijzingen 
- het verbinden van voorschriften aan vergunningen 
- het verbieden van ingebruikname 
- het behandelen van klachten over storingen 

Waardering: V 5 jaar na vervallen belang 
 
 (266) 
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor de aanleg of aanwezigheid van 

een radiozendapparaat waarvan de houder geen vergunning heeft voor 
het gebruik van een frequentieruimte. 

Periode: 1998 - 
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Grondslag: Telecommunicatiewet art. 10.17 
Waardering: V 5 jaar na vervallen vergunning 
 
 
Aftapbeleid 
 
(267) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor de 

aftapbaarheid. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 13.1 lid 2 
Opmerking: Aftapbaarheid is aftapbaarheid in de zin van de Telecommunicatiewet. 
Waardering: B 5 
 
(268) 
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de voorschriften inzage bevoegd 

aftappen (hoofdstuk 13) uit de Telecommunicatiewet. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet, art. 13.8 
Waardering: V 10 jaar na vervallen ontheffing 
 
(269) 
Handeling: Het toestemming geven tot een afwijkend gebruik van de 

frequentieruimte, wanneer dit noodzakelijk is voor de beëindiging van 
strafbaar gedrag tegen een persoon. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 1 
Waardering: V 10 jaar na vervallen toestemming 
 
(270) 
Handeling: Het (bij ministeriële regeling) verlenen van vrijstelling van de 

voorschriften voor een afwijkend gebruik van de frequentieruimte, 
wanneer dit noodzakelijk is voor de beëindiging van strafbaar gedrag 
tegen een persoon. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 3 
Waardering: V 10 jaar na vervallen vrijstelling 
 
 
Elektronische handtekening 
 
(271) 
Handeling: Het aanwijzen van organisaties die certificatiedienstverleners toetsen op 

de eisen gesteld in de Telecommunicatiewet. 
Periode: 2002 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 18.16. 
Waardering: V 20 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(272) 
Handeling: Het aanwijzen van instellingen belast met het toetsen van veilige 

middelen voor het aanmaken van elektronische handtekeningen aan de 
eisen, gesteld in algemene maatregelen van bestuur. 

Periode: 2002 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 18.17 lid 2 en 6 
Opmerking: Ook het intrekken van de aanwijzing valt onder deze handeling. 
Waardering: V 20 jaar na vervallen aanwijzing 
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Overlegorganen 
 
(273) 
Handeling: Het aanwijzen van organisaties die kunnen deelnemen aan het 

overlegorgaan telecommunicatie en post. 
Periode: 1996 - 
Grondslag: Wet advies en overleg Verkeer en Waterstaat art. 7 
Opmerking: Het overleg over beleidsvoornemens voor de beleidsterreinen post en 

telecommunicatie van het ministerie van Economische Zaken vindt 
plaats in het Overlegplatform Post en Telecom (OPT). Dit overleg vindt 
zo veel mogelijk plaats op brancheniveau. Deelnemers zijn: de 
(vertegenwoordiger van de) minister, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, aanbieders van post- en telecomdiensten, 
consumenten- en gebruikersorganisaties, diverse belangenorganisaties, 
gemeenten en andere departementen. 

Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 
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Actor onder de zorg van de minister van Verkeer 
en Waterstaat 
 
Actor: Minister van Verkeer en Waterstaat  
(primair verantwoordelijk tot 22 juli 2002) 
 
 
Algemene handelingen 
 
(190) 
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving 

van de Telecommunicatiewet en de Postwet. 
Periode: 1945 - 2002 
Waardering: V 2 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(193) 
Handeling: Het opleggen van zendverboden, het intrekken van machtigingen en het 

opleggen van boetes bij het niet naleven van de bepalingen in de 
Telecommunicatiewet en de Postwet. 

Periode: 1945 – 2002 
Product: Proces-verbaal, beschikking last onder dwangsom (met bedrag van de 

boete) 
Waardering: B 5 
 
(212) 
Handeling: Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van het 

beleid op het gebied van telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen en evaluaties 
Opmerking: • De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de 

ministerraad. 
• Onder deze handeling valt ook: 
• het bevorderen van de implementatie van internationale richtlijnen in 

de Nederlandse wetgeving 
• het voeren van overleg met andere ministers en vertegenwoordigers 

van uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende 
telecommunicatie en post 

• het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de 
Ministerraadsvergaderingen 

• het leveren van bijdragen aan het overleg en het voeren van overleg 
met het Staatshoofd. 

• het voorbereiden van de Memorie van Toelichting op de 
Rijksbegroting 

• het leveren van commentaar op de rechts- en 
doelmatigheidscontroles van de Algemene Rekenkamer 

• het aan een externe adviescommissie verzoeken om advies 
• het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen 
• het voeren van overleg met marktpartijen ter voorbereiding van het 

beleid 
Waardering: B 1 
 
(213) 
Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen op het gebied van 

telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 

  32 



Product: series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen 
Opmerking: Het betreft hier de verslaglegging waarvoor geen grondslag kan worden 

aangewezen in de voor het beleidsterrein specifieke wet- en regelgeving. 
 
Bewaar verslagen op het hoogste niveau (indien kwartaal verslagen 
aanwezig zijn, dan maandverslagen V; indien jaarverslagen aanwezig 
zijn, dan kwartaalverslagen V): V 5 jaar. 

Waardering: B 2  
 
(214) 
Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins informeren van 

de Kamers der Staten Generaal over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: brieven, notities 
Waardering: B 3 
 
(215) 
Handeling: Het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de 

Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan overige kamercommissies 
en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van 
burgers over telecommunicatie en post. 

Periode: 1945- 2002 
Product: brieven, notities 
Opmerking: Zie tevens het PIVOT-rapport betreffende de Nationale Ombudsman 
Waardering: B 3 
 
(216) 
Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen over 

telecommunicatie en post en het voeren van verweer in 
bezwaarschriftprocedures voor de Raad van State en/of kantonrechter. 

Periode: 1945- 2002 
Product: beschikkingen, verweerschriften 
Opmerking: Zie tevens het PIVOT-rapport nr. 17 ‘Driemaal ‘s Raads recht’ 

betreffende de Raad van State. 
Waardering: V 5 jaar na vervallen beslissing 
 
(217) 
Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en 

instellingen over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: brieven, notities 
Waardering: V 2 jaar 
 
(218) 
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten 

op het terrein van telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: voorlichtingsplannen, voorlichtingsmateriaal 
Waardering: B 3 (1 exemplaar opdracht en 1 exemplaar eindrapport), V 5 jaar 

overige neerslag 
 
(219) 
Handeling: Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het 

vaststellen van onderzoeksrapporten over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: nota’s, notities, onderzoeksrapporten 
Waardering: B 2 (1 exemplaar opdracht en 1 exemplaar eindrapport), V 5 jaar 
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overige neerslag 
 
(220) 
Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) 

onderzoek over telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: nota’s, notities 
Waardering: B 3 (1 exemplaar opdracht en 1 exemplaar eindrapport), V 5 jaar 

overige neerslag 
 
(221) 
Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen 

die actief zijn op het terrein telecommunicatie en post. 
Periode: 1945- 2002 
Product: beschikkingen 
Waardering: V 10 jaar  
 
 
Internationale organisaties 
 
(222) 
Handeling: Het (mede)bepalen van het Nederlandse standpunt over onderwerpen 

op het gebied van telecommunicatie en post in internationale 
overlegorganen. 

Periode: 1945- 2002 
Waardering: B 1 
 
(274) 
Handeling: Het meewerken aan de totstandbrenging, de ratificatie, de wijziging, de 

verlenging, de uitvoering en de intrekking van bilaterale en multilaterale 
verdragen en overeenkomsten op het gebied van telecommunicatie en 
post, alsmede de voorbereiding van de Nederlandse toetreding tot deze 
verdragen 

Periode: 1945 - 2002 
Waardering: B 5 
 
 
(223) 
Handeling: Het deelnemen aan internationale vergaderingen op het gebied van 

telecommunicatie en post. 
Periode: 1945 - 2002 
Product: verslagen van de internationale vergaderingen, zelfgemaakt en officieel, 

lijsten van deelnemers 
Waardering: V 5 jaar 
 
(224) 
Handeling: Het bevorderen van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op 

het gebied van telecommunicatie en post in het buitenland. 
Periode: 1945 - 2002 
Product: verslagen van de internationale vergaderingen, zelfgemaakt en officieel, 

lijsten van deelnemers 
Opmerking Hieronder vallen onder meer: 

• overleggen met buitenlandse overheden over de toegankelijkheid 
van buitenlandse markten; 

• ontvangen van buitenlandse overheidsfunctionarissen met post 
en/of telecommunicatie in hun portefeuille; 

• overleggen met het Nederlandse bedrijfsleven over buitenlandse 
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markten; 
• opzetten van specifieke projecten om de buitenlandse markt te 

openen voor Nederlandse bedrijven. 
Waardering: B 5 
 
 
Nationaal beleid 
 
(225) 
Handeling: Het voorbereiden van Algemene Maatregelen van Bestuur op het gebied 

van telecommunicatie. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3, 4.10, 6.9 lid 5, 7, 8.5 lid 4, 9, 10, 11, 13, 

16, 18, 20. 
Waardering: B 1 
 
(226) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels op het gebied van 

telecommunicatie. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet, diverse artikelen. 
Waardering: B 5 
 
(227) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels om te kunnen 

onderzoeken of bepaalde ontwikkelingen in belangrijke mate kunnen 
bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de 
Telecommunicatiewet. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 18.1 
Waardering: B 5 
 
 
Handhaving en toezicht op de markt 
 
(228) 
Handeling: Het toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften over het 

verstrekken van opdrachten voor diensten of voorzieningen die tot de 
universele dienst behoren. 

Periode: 1945  - 2002 
Grondslag: Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet, artikel 2 
Opmerking: Een universele dienst is een dienst waar alle burgers recht op hebben. 
Waardering: V 10 jaar na vervallen van de toezichtshandeling 
 
(229) 
Handeling: Het toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften over 

bevoegd aftappen en buitengewone omstandigheden. 
Periode: 1945 – 2002 
Grondslag: Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet, artikel 3. 
Opmerking: Bevoegd aftappen: wettelijk geoorloofd onderscheppen van gegevens 

van derden. 
Buitengewone omstandigheden: omstandigheden die ingrijpen van de 
overheid in het vrije verkeer van gegevens noodzakelijk kunnen maken. 

Waardering: V 10 jaar na vervallen van de toezichtshandeling 
 
(232) 
Handeling: Het regulier verstrekken van inlichtingen aan de OPTA. 

  35 



Grondslag: Wet OPTA art. 18.2, Informatiestatuut Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit

Periode: 1997- 2002 
Opmerking: Deze inlichtingen worden vaak per e-mail verstrekt en kunnen in allerlei 

zaken/ dossiers komen waar de OPTA in haar taakuitvoering mee te 
maken heeft. De aard van de inlichtingen is vastgesteld  in 
het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit.

Waardering: V 2 jaar 
 
(233) 
Handeling: Het vaststellen van een informatiestatuut met de inhoudelijke en 

procedurele voorschriften over gegevensstromen tussen de OPTA en de 
Minister. 

Grondslag: Wet OPTA art. 18.3 
Periode: 1997- 2002 
Opmerking: Het gaat om gegevensstromen “die voor een goede uitvoering van de 

Wet OPTA noodzakelijk zijn”. 
Waardering: V 10 jaar na vervallen informatiestatuut 
 
(235) 
Handeling: Het stellen van regels over de inrichting van de begroting, het financieel 

verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole van de OPTA. 
Grondslag: Wet OPTA art. 21 
Periode: 1997- 2002 
Waardering: V 10 jaar na vervallen regels 
 
(236) 
Handeling: Het instemmen met het sluiten van overeenkomsten, met het doen van 

investeringen die een vast te stellen bedrag te boven gaan, en met het 
handelen in registerzaken door de OPTA. 

Grondslag: Wet OPTA art. 22 
Periode: 1997- 2002 
Opmerking: Het gaat erom dat de minister vaststeld bij welke financieel 

risicovolle handelingen instemming gevraagd moet worden. In artikel 22 
van de Wet OPTA staat dat het volgende instemming van de minister 
behoeft: a. het sluiten van overeenkomsten die een door Onze Minister 
vast te stellen bedrag te boven gaan; b. het handelen in registerzaken; 
c. investeringen die een door Onze Minister vast te stellen bedrag te 
boven gaan. 

Waardering: V 10 jaar na vervallen overeenkomst, investering 
 
(237) 
Handeling: Het intrekken van de bevoegdheden van de OPTA. 
Grondslag: Wet OPTA art. 23 
Periode: 1997- 2002 
Waardering: B 5 
 
(238) 
Handeling: Het evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het 

functioneren van de OPTA. 
Grondslag: Wet OPTA art. 25 
Periode: 1997- 2002 
Opmerking: Iedere vier jaar wordt een evaluatie verslag naar de Staten-Generaal 

gezonden 
Waardering: B 3 
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Crisisbeheersing 
 
(239) 
Handeling: Het (bij algemene maatregel van bestuur) stellen van regels voor 

bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 11.5 lid 3 
Opmerking: Het gaat met name om de verwijdering of anonimisering van 

verkeersgegevens na beeindiging van ‘iedere oproep’. 
Waardering: B 5 
 
(240) 
Handeling: Het geven van toestemming en het stellen van regels voor afwijkend 

gebruik van frequentieruimte noodzakelijk in het belang van de 
veiligheid van de staat. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 2 
Waardering: B 6 
 
(241) 
Handeling: Het aanwijzen van beheerders van een alarmnummer voor publieke 

diensten. 
Periode: 1945 – 2002 
Product: Benoeming, aanwijzing 
Grondslag: Telecommunicatiewet art.11.10 lid 1 
Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(243) 
Handeling: Het in buitengewone omstandigheden geven van aanwijzingen aan 

aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, openbare 
telecommunicatiediensten, huurlijnen en gebruikers van 
frequentieruimte. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 14 en art. 18 
Waardering: B 6 
 
 
Verdeling middelen 
 
(244) 
Handeling: Het stellen van regels voor verlening, wijziging, verlenging en kosten 

van vergunningen.  
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet 3.2, lid 9 en 3.3a, lid 1 
Opmerking: Het betreft regels m.b.t. verschillende vergunningen, zoals die op het 

terrein van landmobiel en satelliet: UMTS, Wifi, Mobilofoon, WIMAX, 
DECT-telefoon, Satellietterminal, Reportageverbindingen. Op het terrein 
van omroep: Publieke en commerciële TV en Radio omroepen, 
straalzenderverbindingen, satellietverbindingen, Digitale TV (DVB-T) 
Digitale audio (T-DAB). Op het terrein van maritiem: Marifoon, Portofoon 
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System, een Wereldwijd 
Maritiem Nood- en Veiligheidssysteem), Satelliet scheepvaartbakens, 
Examens, Binnen- en zeevaart. Op het terrein van luchtvaart: 
Grondstations, zendapparaten aan boord van vliegtuigen, luchtvaart 
noodfrequenties. Op het terrein van vitale overheid: Defensie, politie, 
brandweer, ambulance, ziekenhuizen, het digitaal communicatienetwerk 
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C2000 van de hulpdiensten. 
Waardering: B 5 
 
(245) 
Handeling: Het vaststellen van een frequentieplan. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: 
Product: 

Telecommunicatiewet art. 3.1 
Frequentieplan, correspondentie 

Waardering: B 5 (vastgestelde frequentieplannen), V 5 jaar overige neerslag 
 
(246) 
Handeling: Het bijhouden van een frequentieregister. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: 
Product: 

Telecommunicatiewet art. 3.2 
Frequentieregister, correspondentie 

Waardering: B 5 (Frequentieregister), V 5 jaar na vervallen belang: overige neerslag 
 
(247) 
Handeling: Het verlenen van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.3, 3.5 lid 1, 3.6, 3.7 
Opmerking: Hieronder valt ook het muteren en intrekken van vergunningen. 
Waardering: Verschillende vergunningen met verschillende bewaartermijnen: 

• Routinematige vergunningen (voor radiozendamateurs en 
marifoons): 5 jaar na vervallen; 

• Niet-routinematige-vergunningen (voor omroepen): 10 jaar na 
vervallen; 

• Vergunningen voor nieuwe technologieën: 10 jaar na vervallen. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om: 

o Wireless Local Loop (WLL) 
o Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 
o Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB) 
o Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT) 
o Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 

 
(248) 
Handeling: Het verzorgen van de organisatie van de examens frequentiegebruik. 
Periode: 1945 – 2002 
Grondslag: Examenregeling frequentiegebruik (Staatscourant 1998, nr. 230). 
Opmerking: Een examen frequentiegebruik is proeve van bekwaamheid met een 

schriftelijk examen. Indien men geslaagd is, kan er een certificaat 
aangevraagd worden en vervolgens een vergunning verkregen worden 
voor het gebruik van frequentieruimte.  
Radiozendamateurs en maritiem (marifoon op pleziervaartuigen) moeten 
een examen met goed gevolg afleggen. Daarmee wordt een certificaat 
verkregen, dat altijd geldig blijft. Daarna moest men jaarlijks een 
vergunning aanvragen of laten verlengen.  

Waardering: V 5 jaar na vervallen belang 
 
 (249) 
Handeling: Het aanwijzen van overheidsorganen die zonder vergunning gebruik 

kunnen maken van frequentieruimtes. 
Periode: 1945 – 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.4 lid 1 
Waardering: V 5 jaar na vervallen aanwijzing 
 
 (251) 
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Handeling: Het aanwijzen van toepassingen waarvoor geen vergunning vereist is. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3 
Opmerking: Bijvoorbeeld vergunningen voor: afstandbesturing, alarmering, 

beveiliging (toegangspoortjes), apparatuur met zender en ontvanger als 
babyfoons, elektronisch speelgoed, elektrische vergrendeling 
autodeuren. 

Waardering: V 5 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(252) 
Handeling: Het geven van toestemming voor het overdragen van vergunningen. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.8. 
Waardering: V 5 jaar na vervallen toestemming 
 
(253) 
Handeling: Het formuleren van voorwaarden waaronder vergunninghouders van een 

frequentieruimte mogen samenwerken. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.9. 
Waardering: B 5 
 
(254) 
Handeling: Het vaststellen van nummerplannen. 
Periode: 1945 – 2002 
Grondslag: 
Product: 

Telecommunicatiewet art. 4.1 
Nummerplan, correspondentie 

Waardering: B 5 (vastgestelde nummerplannen), V 5 jaar overige neerslag 
 
(255) 
Handeling: Het beslissen over de aanvraag tot toekenning van nummers. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 4.2 lid 2. 
Waardering: V 5 jaar na vervallen beslissing 
 
(256) 
Handeling: Het organiseren van veilingen, vergelijkende toetsen, aanbestedingen en 

dergelijke voor het verlenen van vergunningen. 
Periode: 1945 – 2002 
Grondslag: Frequentiebesluit, art. 3.1 en art. 5 
Waardering: V 10 jaar na vervallen belang 
 
(257) 
Handeling: Het (bij ministeriële regeling) vaststellen van regels over de wijze 

waarop de veiling of de vergelijkende toets plaatsvindt. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Frequentiebesluit, art 8.1 
Waardering: B 5 
 
(258) 
Handeling: Het voeren van overleg met marktpartijen om tot een goede 

marktwerking te komen. 
Periode: 1945 - 2002 
Waardering: V 10 jaar na vervallen belang 
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Regelen toegang 
 
(259) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor interconnectie 

en bijzondere toegang. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 6 
Waardering: B 5 
 
(260) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor universele 

diensten. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 9.1 
Waardering: B 5 
 
(261) 
Handeling: Het bij onvoldoende marktwerking opstellen van een besluit de 

verzorging van openbare telecommunicatiediensten in een 
verzorgingsgebied voor ten hoogste vijf jaar op te dragen aan een 
aanbieder. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 6.9 lid 4 
Waardering: V 10 jaar na vervallen besluit 
 
 
Apparatuur 
 
(262) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor de toelating en 

de werking van (rand)apparaten. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet 10.1 en 10.2 
Opmerking: (Rand)apparaten zijn bijvoorbeeld: muizen, toetsenborden, monitoren, 

adapters, hoofdtelefoons/headsets, faxen, (mobiele) telefoons, 
speakers, notebooks, scanners, printers. 

Waardering: B 5 
 
(263) 
Handeling: Het aanwijzen van instanties die apparaten mogen certificeren. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 10.3, lid 1 en 3. 
Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(264) 
 
Handeling: Het afgeven van EG-verklaringen van type-overeenstemming met 

betrekking tot randapparatuur 
Periode: 1993 - 1998 
Grondslag: Richtlijn 91/263 EG 
Product: Verklaringen 
Opmerking: Richtlijn 91/263 EG is in 1998 ingetrokken door Richtlijn 98/13 EG 
Waardering: V 5 jaar na vervallen verklaring 
 
 
(265) 
Handeling: Het actief optreden als het gebruik of de ingebruikname van apparaten 
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(mogelijk) leidt tot problemen met de elektromagnetische comptabiliteit. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 10.8 lid 2 
Opmerking: Activiteiten: 

- het geven van aanwijzingen 
- het verbinden van voorschriften aan vergunningen 
- het verbieden van ingebruikname 
- het behandelen van klachten over storingen 

Waardering: V 5 jaar na vervallen belang 
 
 (266) 
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor de aanleg of aanwezigheid van 

een radiozendapparaat waarvan de houder geen vergunning heeft voor 
het gebruik van een frequentieruimte. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 10.17 
Waardering: V 5 jaar na vervallen vergunning 
 
 
Aftapbeleid 
 
(267) 
Handeling: Het (via ministeriële regelingen) stellen van regels voor de 

aftapbaarheid. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 13.1 lid 2 
Opmerking: Aftapbaarheid is aftapbaarheid in de zin van de Telecommunicatiewet. 
Waardering: B 5 
 
(268) 
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de voorschriften inzage bevoegd 

aftappen (hoofdstuk 13) uit de Telecommunicatiewet. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet, art. 13.8 
Waardering: V 10 jaar na vervallen ontheffing 
 
(269) 
Handeling: Het toestemming geven tot een afwijkend gebruik van de 

frequentieruimte, wanneer dit noodzakelijk is voor de beëindiging van 
strafbaar gedrag tegen een persoon. 

Periode: 1945 – 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 1 
Waardering: V 10 jaar na vervallen toestemming 
 
(270) 
Handeling: Het (bij ministeriële regeling) verlenen van vrijstelling van de 

voorschriften voor een afwijkend gebruik van de frequentieruimte, 
wanneer dit noodzakelijk is voor de beëindiging van strafbaar gedrag 
tegen een persoon. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 3 
Waardering: V 10 jaar na vervallen vrijstelling 
 
 
Elektronische handtekening 
 
(271) 
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Handeling: Het aanwijzen van organisaties die certificatiedienstverleners toetsen op 
de eisen gesteld in de Telecommunicatiewet. 

Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 18.16. 
Waardering: V 20 jaar na vervallen aanwijzing 
 
(272) 
Handeling: Het aanwijzen van instellingen belast met het toetsen van veilige 

middelen voor het aanmaken van elektronische handtekeningen aan de 
eisen, gesteld in algemene maatregelen van bestuur. 

Periode: 1945- 2002 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 18.17 lid 2 en 6 
Opmerking: Ook het intrekken van de aanwijzing valt onder deze handeling. 
Waardering: V 20 jaar na vervallen aanwijzing 
 
 
Overlegorganen 
 
(273) 
Handeling: Het aanwijzen van organisaties die kunnen deelnemen aan het 

overlegorgaan telecommunicatie en post. 
Periode: 1945 - 2002 
Grondslag: Wet advies en overleg Verkeer en Waterstaat art. 7 
Opmerking: Het overleg over beleidsvoornemens voor de beleidsterreinen post en 

telecommunicatie van het ministerie van Economische Zaken vindt 
plaats in het Overlegplatform Post en Telecom (OPT). Dit overleg vindt 
zo veel mogelijk plaats op brancheniveau. Deelnemers zijn: de 
(vertegenwoordiger van de) minister, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, aanbieders van post- en telecomdiensten, 
consumenten- en gebruikersorganisaties, diverse belangenorganisaties, 
gemeenten en andere departementen. 

Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 
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Actor onder de zorg van de minister van 
Algemene Zaken 
 
Actor: Minister van Algemene Zaken/ Minister- President 
 
(242) 
Handeling: Het voorbereiden van een koninklijk besluit om artikelen van de 

Telecommunicatiewet buiten werking te stellen. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 14.2 lid 1, 3 en 4 
Waardering: B 1 
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Actor onder zorg van de minister van 
Binnenlandse Zaken 
 
Actor Minister van Binnenlandse Zaken 
 
 
(222) 
Handeling: Het (mede)bepalen van het Nederlandse standpunt over onderwerpen 

op het gebied van telecommunicatie en post in internationale 
overlegorganen. 

Periode: 1945 - 
Product: instructies 
Waardering: B 1 
 
(223) 
Handeling: Het deelnemen aan internationale vergaderingen op het gebied van 

telecommunicatie en post. 
Periode: 2002 - 
Product: verslagen van de internationale vergaderingen, zelfgemaakt en officieel, 

lijsten van deelnemers 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
(240) 
Handeling: Het geven van toestemming en het stellen van regels voor afwijkend 

gebruik van frequentieruimte noodzakelijk in het belang van de 
veiligheid van de staat. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 2 
Waardering: B 6 
 
(241) 
Handeling: Het aanwijzen van beheerders van een alarmnummer voor publieke 

diensten. 
Periode: 1998 - 
Product: Benoeming, aanwijzing 
Grondslag: Telecommunicatiewet art.11.10 lid 1 
Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing  
 
(243) 
Handeling: Het in bijzondere omstandigheden geven van aanwijzingen aan 

aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, openbare 
telecommunicatiediensten, huurlijnen en gebruikers van 
frequentieruimte. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art.18.9 lid 2 en 3 
Waardering: B 6 
 
(250) 
Handeling: Het, op verzoek van de Minister van EZ (VenW), indienen van een 

frequentieonderbouwingsplan, voorafgaande aan een voorgenomen 
wijziging van het frequentieplan. 

Periode: 1998- 
Grondslag: Regeling aanwijzing overheidsorganen 1998, art. 5. 
Waardering: B 5 
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(268) 
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de voorschriften inzage bevoegd 

aftappen (hoofdstuk 13) uit de Telecommunicatiewet. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet, art. 13.8 
Waardering: V 10 jaar na vervallen ontheffing 
 
(274) 
Handeling: Het meewerken aan de totstandbrenging, de ratificatie, de wijziging, de 

verlenging, de uitvoering en de intrekking van bilaterale en multilaterale 
verdragen en overeenkomsten op het gebied van telecommunicatie en 
post, alsmede de voorbereiding van de Nederlandse toetreding tot deze 
verdragen 

Periode: 1945 - 
Waardering: B 5 
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Actor onder de zorg van de minister van 
Buitenlandse Zaken 
 
Actor: Minister van Buitenlandse Zaken 
 
(222) 
Handeling: Het (mede)bepalen van het Nederlandse standpunt over onderwerpen 

op het gebied van telecommunicatie en post in internationale 
overlegorganen. 

Periode: 1945- 1990 
Product: instructies 
Opmerking: De handeling kan zowel voor de minister als voor expertgroepen gelden. 

Zie voor handelingen vanaf 1990: BSD Nederlands Buitenlands Beleid 
Waardering: B 1 
 
(274) 
Handeling: Het meewerken aan de totstandbrenging, de ratificatie, de wijziging, de 

verlenging, de uitvoering en de intrekking van bilaterale en multilaterale 
verdragen en overeenkomsten op het gebied van telecommunicatie en 
post, alsmede de voorbereiding van de Nederlandse toetreding tot deze 
verdragen 

Periode: 1945- 1990 
Opmerking: Zie voor handelingen vanaf 1990: BSD Nederlands Buitenlands Beleid 
Waardering: B 5 
 
 
(275) 
Handeling: Het in buitengewone omstandigheden geven van aanwijzingen aan de 

concessiehouder(s) betreffende de verzorging van het 
telecommunicatie- en postverkeer met het buitenland 

Periode: 1940- 1990 
Opmerking: Zie voor handelingen vanaf 1990: BSD Nederlands Buitenlands Beleid 
Waardering: V 10 jaar na vervallen 
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Actor onder de zorg van de minister van Defensie 
 
Actor Minister van Defensie 
 
(250) 
Handeling: Het, op verzoek van de Minister van EZ (VenW), indienen van een 

frequentieonderbouwingsplan, voorafgaande aan een voorgenomen 
wijziging van het frequentieplan. 

Periode: 1998- 
Grondslag: Regeling aanwijzing overheidsorganen 1998, art. 5. 
Waardering: B 5 
 
(222) 
Handeling: Het (mede)bepalen van het Nederlandse standpunt over onderwerpen 

op het gebied van telecommunicatie en post in internationale 
overlegorganen. 

Periode: 1945 - 
Product: instructies 
Waardering: B 1 
 
(274) 
Handeling: Het meewerken aan de totstandbrenging, de ratificatie, de wijziging, de 

verlenging, de uitvoering en de intrekking van bilaterale en multilaterale 
verdragen en overeenkomsten op het gebied van telecommunicatie en 
post, alsmede de voorbereiding van de Nederlandse toetreding tot deze 
verdragen 

Periode: 1945 -  
Waardering: B 5 
 
(223) 
Handeling: Het deelnemen aan internationale vergaderingen op het gebied van 

telecommunicatie en post. 
Periode: 1945 - 
Product: verslagen van de internationale vergaderingen, zelfgemaakt en officieel, 

lijsten van deelnemers 
Waardering: V 5 jaar  
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Actor onder de zorg van de minister van Justitie 
 
Actor Minister van Justitie 
 
(250) 
Handeling: Het, op verzoek van de Minister van EZ (VenW), indienen van een 

frequentieonderbouwingsplan, voorafgaande aan een voorgenomen 
wijziging van het frequentieplan. 

Periode: 1998- 
Grondslag: Regeling aanwijzing overheidsorganen 1998, art. 5. 
Waardering: B 5 
 
(268) 
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de voorschriften inzage bevoegd 

aftappen (hoofdstuk 13) uit de Telecommunicatiewet. 
Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet, art. 13.8 
Waardering: V 10 jaar na vervallen ontheffing 
 
(269) 
Handeling: Het toestemming geven tot een afwijkend gebruik van de 

frequentieruimte, wanneer dit noodzakelijk is voor de beëindiging van 
strafbaar gedrag tegen een persoon. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 1 
Waardering: V 10 jaar na vervallen toestemming 
 
(270) 
Handeling: Het (bij ministeriële regeling) verlenen van vrijstelling van de 

voorschriften voor een afwijkend gebruik van de frequentieruimte, 
wanneer dit noodzakelijk is voor de beëindiging van strafbaar gedrag 
tegen een persoon. 

Periode: 1998 - 
Grondslag: Telecommunicatiewet art. 3.10 lid 3 
Waardering: V 10 jaar na vervallen vrijstelling 
 
(280) 
Handeling: Het aanvragen van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte. 
Periode: 1945 - 
Opmerking: Vergelijk handeling 247 
Waardering: V 5 jaar na vervallen vergunning 
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Actor onder de zorg van de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
Actor: Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en voorgangers  
 
(276) 
Handeling: Het instemmen met de minister van Verkeer en Waterstaat met de wijze 

van uitoefening van het aandeelhouderschap van de Staat der 
Nederlanden met betrekking tot de Radio Omroep Zender-wet. 

Periode: 1940-1990 
Waardering: V 10 jaar na vervallen 
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Actor onder de zorg van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
Actor: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
en voorgangers 
 
(276) 
Handeling: Het instemmen met de minister van Verkeer en Waterstaat met de wijze 

van uitoefening van het aandeelhouderschap van de Staat der 
Nederlanden met betrekking tot de Radio Omroep Zender-wet. 

Periode: 1940-1990 
Waardering: V 10 jaar na vervallen 
 
 

  50 


	Inhoudsopgave
	 Afkortingen
	 Verantwoording
	Doel en werking van het BSD
	Definitie van het BSD
	Functies van het BSD

	Korte omschrijving van het beleidsterrein
	Definitie en afbakening van het beleidsterrein
	Hoofdlijnen van het beleidsterrein

	Totstandkoming BSD
	Achtergrond
	Actualisatie
	Nummering
	Wijzigingen 


	 Selectiedoelstelling
	 Selectiecriteria
	 Verslag vaststellingsprocedure
	Leeswijzer handelingenblok
	 Overzicht van actoren
	Zorgdragers
	Actorenbeschrijving
	Minister van Economische Zaken
	Minister van Verkeer en Waterstaat 
	Minister van Algemene Zaken/ de Minister-President
	Minister van Binnenlandse Zaken
	Minister van Buitenlandse Zaken
	Minister van Defensie
	Minister van Justitie
	Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voorgangers 
	Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en voorgangers


	 Selectielijsten
	 Actoren onder de zorg van de minister van Economische Zaken
	Actor: Minister van Economische Zaken 
	Algemene handelingen
	Internationale organisaties
	Nationaal beleid
	Handhaving en toezicht op de markt
	Crisisbeheersing
	Verdeling middelen
	Regelen toegang
	Apparatuur
	Aftapbeleid
	Elektronische handtekening
	Overlegorganen


	 Actor onder de zorg van de minister van Verkeer en Waterstaat
	Actor: Minister van Verkeer en Waterstaat 
	Algemene handelingen
	Internationale organisaties
	Nationaal beleid
	Handhaving en toezicht op de markt
	Crisisbeheersing
	Verdeling middelen
	Regelen toegang
	Apparatuur
	Aftapbeleid
	Elektronische handtekening
	Overlegorganen


	Actor onder de zorg van de minister van Algemene Zaken
	Actor: Minister van Algemene Zaken/ Minister- President

	 Actor onder zorg van de minister van Binnenlandse Zaken
	Actor Minister van Binnenlandse Zaken

	 Actor onder de zorg van de minister van Buitenlandse Zaken
	Actor: Minister van Buitenlandse Zaken

	 Actor onder de zorg van de minister van Defensie
	Actor Minister van Defensie

	 Actor onder de zorg van de minister van Justitie
	Actor Minister van Justitie

	 Actor onder de zorg van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
	Actor: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voorgangers 

	 Actor onder de zorg van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
	Actor: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en voorgangers


