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INLEIDING
Ten geleide
Een BSD is het instrument voor de selectie van de archieven van de organen van de
Nederlandse rijksoverheid vanaf de Tweede Wereldoorlog, ontwikkeld in het kader van het
Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de RAD. Een BSD heeft tot
doel te fungeren als selectielijst zoals bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995. Een
selectielijst dient aan te geven welke (categorieën) bescheiden van een overheidsorgaan voor
blijvende bewaring en dus voor overbrenging naar een (rijks)archiefbewaarplaats in
aanmerking komen en welke voor vernietiging op termijn zijn aangewezen. Overigens dient
te worden bedacht dat het onderhavige BSD - hoewel vooruitlopend op de sinds 1 januari
1996 in werking getreden Archiefwet 1995 - nog is opgesteld onder het regime van de
Archiefwet 1962.
Een basis-selectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel
heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van een (enkele)
organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen
van het handelen van de rijksoverheid op een bepaald terrein. Een BSD betreft doorgaans dan
ook archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse
archiefwettelijke zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in
kwestie werkzaam zijn (geweest).
Voorts is het niveau waarop geselecteerd wordt niet dat van de stukken zelf, maar dat van de
handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is
derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van
overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en (indien van
toepassing) een vernietigingstermijn. Wel geldt dat een BSD met het oog op het werkterrein
van PIVOT beperkt blijft tot de handelingen van organen van de centrale overheid.
Ten slotte behoort bij een BSD een rapport institutioneel onderzoek (RIO), waarin het terrein
waarop de selectielijst betrekking heeft wordt beschreven en waarin de handelingen die in het
BSD voorkomen, in hun functionele context worden geplaatst en toegelicht, uitgaande van de
taken en bevoegdheden van de betrokken organen.
De genoemde specifieke kenmerken van een BSD staan in verband met de hieronder
gememoreerde selectiedoelstelling van de RAD en de in het kader van het selectiebeleid van
de RAD ontwikkelde zogeheten PIVOT-methode. Voor de achtergronden van een en ander
wordt verwezen naar de algemene inleiding van het RIO dat bij dit BSD behoort, het rapport
Eenheid in verscheidenheid (PIVOT-rapport nr. 29, 's-Gravenhage 1996).
Het voorliggende BSD is vervaardigd op basis van het genoemde RIO, dat betrekking heeft
op het terrein van de staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het
Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1954-1995. Het rapport geeft een overzicht van de
actoren die zich op dit terrein bewegen en beschrijft de handelingen die de organen van de
Nederlandse rijksoverheid in dat verband verrichten.
RIO en BSD zijn het resultaat van een in december 1994 gemaakte werkafspraak tussen het
Project invoering verkorting overbrengingstermijn (PIVOT) van de RAD enerzijds en het
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Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA) anderzijds. De
werkafspraak hield in dat in onderlinge samenwerking een institutioneel onderzoek zou
worden uitgevoerd op het genoemde beleidsterrein, resulterend in een RIO en een BSD.
Het institutionele onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 1995 en heeft het al
genoemde rapport opgeleverd. Aansluitend is het BSD geconcipieerd.
Het concept-BSD is in augustus/september 1995 voorwerp geweest van een zogeheten
(archiefwettelijk) driehoeksoverleg, waarbij vertegenwoordigers van RAD/PIVOT en KabNA
waren betrokken. Aan het in 1995 gevoerde driehoeksoverleg is deelgenomen door de
personen, bedoeld in artikel 2, eerste lid van het dan nog vigerende Besluit algemene
richtlijnen vaststelling vernietigingslijsten.
Als deskundigen ten aanzien van de taken en organisatie van de betrokken actoren namen
deel:
*
mw C. Lub, administratief medewerker directie Wetgeving en Staatkundige
Verhoudingen KabNA;
*
dhr B.D. Scholman, plv. directeur en beleidsmedewerker directie Bestuurlijke
Ontwikkeling KabNA
*
dhr drs. J. Huizinga, plv. directeur en beleidsmedewerker directie Sociaal
Economische Ontwikkeling KabNA.
Als deskundigen ten aanzien van het beheer van de nog niet overgebrachte archiefbescheiden
namen deel:
*
dhr S. van der Meulen, interim hoofd ARDOC KabNA;
*
dhr J.R. Breed, documentair informatieverzorger KabNA.
Namens de algemene rijksarchivaris nam de rijksarchivaris PIVOT deel, voor deze:
*
drs. R.J.B. Hageman, medewerker PIVOT en begeleider institutioneel onderzoek
PIVOT/KabNA.
De vermelde functies betreffen de situatie ten tijde van het over het concept van het BSD
gevoerde driehoeksoverleg bij KabNA in 1995. Van het driehoeksoverleg is door de
genoemde vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris een verslag opgesteld (d.d. 19
januari 1996), dat mede ter kennis is gebracht van de Raad voor Cultuur.
Het driehoeksoverleg beperkte zich uiteraard tot de in het concept-BSD voorgestelde
waarderingen die betrekking hebben op de administratieve neerslag ten aanzien waarvan de
Minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken als de archiefwettelijke zorgdrager
fungeert (c.q. die door KabNA wordt beheerd).
Van de actoren waarop dit BSD betrekking heeft, zijn er evenwel slechts twee - te weten de
Minister van Financiën en die van Binnenlandse Zaken - met betrekking tot wier
archiefbescheiden de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in het
geheel geen zorg draagt. Over de waardering van de desbetreffende handelingen zal te zijner
tijd nog driehoeksoverleg dienen plaats te vinden.
Hoofdlijnen van het overheidshandelen op het beleidsterrein
De hoofdlijnen van het handelen van de Nederlandse rijksoverheid op het beleidsterrein in
kwestie zijn goed zichtbaar in de taken van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken (KabNA), het 'departement' van de verantwoordelijke minister.
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Een eerste taak betreft de coördinatie (aan Nederlandse zijde) van de aangelegenheden die de
Nederlandse Antillen en Aruba betreffen. Het gaat hier zowel om
koninkrijksaangelegenheden (buitenlandse betrekkingen, defensie, het Nederlanderschap en
het waarborgen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en
de deugdelijkheid van bestuur) die de Nederlandse Antillen en Aruba raken, als om andere,
niet-koninkrijksaangelegenheden die de beide rijksdelen aangaan. De tweede taak van
KabNA betreft de bevordering van de staatkundige verhoudingen tussen de landen van het
Koninkrijk. Ten derde is KabNA belast met de verlening van hulp en bijstand aan de Nederlandse Antillen en Aruba.
De taken van KabNA vloeien direct voort uit het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
(1954), de hoogste regeling binnen het koninkrijk. Dit Statuut regelt de rechtsorde van het
koninkrijk, dat achtereenvolgens bestaat uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
(1954-1975); Nederland en de Nederlandse Antillen (1975-1986); en Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba (sinds 1986).
Actoren
PIVOT definieert een actor als 'een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en de
bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of
delegatie'.
De voornaamste (categorieën) actoren op het beleidsterrein zijn:
1
de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en diens
taakvoorgangers;
2
interdepartementale en externe advies- en overlegorganen waarvan voorzitterschap
en/of secretariaat bij ambtenaren van KabNA berusten;
3
gemengde commissies (dat wil zeggen bestaande uit een Nederlandse, Surinaamse,
Nederlands-Antilliaanse en/of Arubaanse sectie) waarvan het algemeen secretariaat
en/of het secretariaat van de Nederlandse sectie gevoerd worden door ambtenaren van
KabNA;
4
andere Nederlandse vakministers die zich bezighouden met het beleid ten aanzien van
koninkrijksaangelegenheden, m.n. de Ministers van Defensie, Justitie, Buitenlandse
Zaken en Financiën;
5
interdepartementale advies- en overlegorganen waarin KabNA vertegenwoordigd is,
maar waarvan het secretariaat bij een ander ministerie berust;
6
Surinaamse, Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse actoren, zoals de gevolmachtigde
Ministers, de vakministers en de gouverneurs als landsorgaan.
Dit BSD heeft betrekking op de handelingen van de eerste drie (categorieën) actoren en geldt
deels voor de vierde categorie, namelijk voor zover de betrokken Ministers (van Financiën en
van Binnenlandse Zaken) specifiek handelen binnen de in het rapport aangegeven kaders van
het beleidsterrein. Dit is alleen het geval bij een aantal handelingen die samen met de
primaire actor, de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, worden
verricht. De (overige) handelingen van de actoren uit de vierde en vijfde categorie behoren
wegens de aard van de daaraan ten grondslag liggende taken tot andere beleidsterreinen.
De actoren van categorie 6 vallen niet onder de Nederlandse archiefwetgeving. De
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Nederlandse Antillen hebben een eigen archiefwet (Publicatieblad 1989, nr. 64), die thans
echter nog niet in werking is getreden. Aruba heeft vooralsnog geen eigen
archieflandsverordening.
Doelstelling van de selectie
Het doel van de selectie is een onderscheid aan te brengen tussen archiefbescheiden die in
aanmerking komen voor overbrenging (door het overheidsorgaan dat deze gegevens beheert)
naar het Algemeen Rijksarchief en archiefbescheiden die op termijn door de zorgdrager
vernietigd kunnen worden. Het BSD is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van RAD/PIVOT: het mogelijk maken van een reconstructie van het
overheidshandelen op hoofdlijnen. Deze doelstelling is verwoord door de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij de behandeling van de nieuwe Archiefwet (1995) in
de Tweede Kamer op 13 april 1994. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de
doelstelling vertaald als het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de
kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring.
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Criteria voor de selectie
Op basis van de weergegeven selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1994 een set algemene
selectiecriteria opgesteld. De selectiecriteria zijn positief geformuleerd: ze dienen ertoe te
bepalen van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het Algemeen
Rijksarchief (waardering: B). De neerslag van handelingen die niet aan de hieronder
weergegeven selectiecriteria voldoen en waarvan de neerslag ook anderszins niet
noodzakelijk is voor het bereiken van de selectiedoelstelling, wordt dus in beginsel niet
overgebracht en komt daarmee voor vernietiging in aanmerking (waardering: V).
Het kan evenwel voorkomen dat een bepaalde fractie van de neerslag van een handeling die
gewaardeerd is met een V, alsnog voor overbrenging, c.q. permanente bewaring, in
aanmerking komt, namelijk indien en voor zover op (een deel van) die neerslag de
onderstaande criteria, 6, 7, 8 of 9 van toepassing blijkt te zijn, bijvoorbeeld als (bij de
bewerking van het desbetreffende materiaal) naar voren komt dat van bepaalde bescheiden
een precedentwerking is uitgegaan (vgl. criterium 6).
Op basis van de volgende criteria zijn handelingen gewaardeerd met B (te bewaren):
1.

Handelingen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding, -bepaling en -evaluatie.
Toelichting: betreft handelingen gericht op politieke besluitvorming of belangenafweging
en/of handelingen gericht op het sluiten van (internationale) verdragen, bijv. het opstellen
van een beleidsnota.

2.

Handelingen gericht op externe verantwoording en/of verslaglegging.
Toelichting: betreft verslaglegging naar andere actoren over het gevoerde beleid, bijvoorbeeld
door middel van jaarverslagen, bestedingsverslagen.

3.

Handelingen gericht op het adviseren over hoofdlijnen van het beleid.
Toelichting: betreft advisering, bijvoorbeeld door externe commissies en overlegorganen, die
naar hun strekking gebruikt kunnen worden bij beleidsvoorbereiding, -bepaling, of evaluatie.

4.

Handelingen gericht op het stellen van regels direct gerelateerd aan de hoofdlijnen van
het beleid.
Toelichting: betreft bijv. het opstellen van ministeriële regelingen, waarbij binnen een
wettelijk kader nadere regels worden gesteld.

5.

Handelingen gericht op de (her)inrichting van de beleidsorganisatie, belast met de
primaire bedrijfsprocessen.

6.

Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen.
Toelichting: het gaat hierbij om handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop de
uitvoering plaatsvindt en die direct zijn gerelateerd aan de hoofdlijnen van het
overheidshandelen. Precedenten of producten die tot stand zijn gekomen in afwijking van de
gereglementeerde en voorgeschreven criteria of in bepaalde mate voorbeeldgevend zijn voor
de uitvoering van de handelingen vallen eveneens in deze categorie.
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7.

Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk
maken.
Toelichting: hierbij wordt gedoeld op handelingen ten opzichte van Hoge Colleges van Staat,
zoals het beantwoorden van kamervragen, het informeren van de Algemene Rekenkamer, etc.

8.

Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn aan democratische controle en direct
gerelateerd zijn aan hoofdlijnen van beleid.
Toelichting: betreft bijv. handelingen waarop de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet
van toepassing is.

9.

Uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd aan en/of direct voortvloeien uit
voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.
Toelichting: betreft handelingen verricht in het kader van rampen, oorlogen, gewelddadige
politieke acties e.d.

De selectiecriteria zijn geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein staatkundige
verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat
betekent dat de handelingen van de verschillende (rijks)overheidsorganen zijn gewaardeerd
op grond van de bijdrage die zij leveren aan de hoofdlijnen van het overheidshandelen op het
desbetreffende beleidsterrein.
In het verslag (d.d. 19 januari 1996) van het in 1995 gevoerde driehoeksoverleg met KaBNA
wordt nader ingegaan op het selectieproces, met name op de wijze waarop bij het toekennen
van waarderingen aan de handelingen rekening is gehouden met de verschillende wettelijke
vereisten.
Vaststelling van de selectielijst
Conform de beperking van het in 1995 gevoerde driehoeksoverleg dient het voorliggende
BSD (voorlopig) slechts als selectielijst voor archiefbescheiden ten aanzien waarvan de
Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken als de archiefwettelijke
zorgdrager fungeert. Die zorg beperkt zich echter niet tot de administratieve neerslag van het
handelen van de genoemde actor. Tot de sfeer van diens archiefwettelijke zorg behoort ook de
administratieve neerslag van de werkzaamheden van tal van commissies en werkgroepen die,
in de periode waarop het BSD betrekking heeft, als actoren op het beleidsterrein optreden of
hebben opgetreden.
Het op grond van het driehoeksoverleg aangevulde en gewijzigde BSD is als
ontwerp-selectielijst bij brief van 29 november 1995 van de Minister voor NederlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken, voor deze het hoofd van de hoofdafdeling Intern Beleid van
KabNA, kenmerk 954371 ARDOC/SvdM/AB aan de staatssecretaris van OCenW verzonden,
met het verzoek te willen medewerken aan de vaststelling.
Van het in 1995 gevoerde driehoeksoverleg is door de vertegenwoordiger van de algemene
rijksarchivaris een verslag gemaakt (gedateerd 19 januari 1996). Door toedoen van de RAD
lag het BSD, vergezeld van het rapport Eenheid in verscheidenheid, het bedoelde verslag en
de bovengenoemde brief vanaf 17 juni 1996 gedurende acht weken ter publieke inzage in
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onder meer de bibliotheken van het Algemeen Rijksarchief en de rijksarchieven in de
provincie, alsmede bij het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, welke
terinzagelegging was aangekondigd in de Staatscourant van 13 juni 1996, nr. 111 en in
Nieuws van Archieven. De terinzagelegging heeft niet geresulteerd in reacties.
Bij brief van 28 augustus 1996, kenmerk 96.651.RWS/EIB, heeft de staatssecretaris van
OCenW de ontwerp-selectielijst met de overige reeds genoemde stukken aan de Raad voor
Cultuur verzonden, met het verzoek hem daarover te adviseren. De Raad heeft de lijst in
eerste instantie aan procedurele en vervolgens aan inhoudelijke aspecten getoetst. Bij zijn
advies van 3 juni 1997, kenmerk arc-97.932/2 heeft de Raad de staatssecretaris positief
geadviseerd over de ontwerp-selectielijst. In concreto adviseerde de Raad de staatssecretaris
om van zijn kant mede te werken aan de vaststelling van de onderhavige selectielijst, mits
met zijn aanbevelingen rekening werd gehouden.
De bedoelde aanbevelingen behelsden enerzijds het wijzigen van een beperkt aantal
selectiewaarderingen (i.c. het alsnog voor blijvende bewaring bestemmen van de neerslag van
de desbetreffende handelingen) en anderzijds het heroverwegen van enige
selectiewaarderingen, mede in verband met het 'transatlantisch bewaringsaspect'.
Dit laatste betreft de met name in het reeds genoemde driehoeksverslag uitgewerkte
overweging dat bewaring van de neerslag van bepaalde aangelegenheden was geboden daar
deze anders 'alleen transatlantisch en onder een afwijkende archiefwetgeving zou zijn
gedocumenteerd'.
Naar aanleiding van genoemd advies is in het najaar van 1997 door de vertegenwoordiger van
de algemene rijksarchivaris in het in 1995 gevoerde driehoeksoverleg weer contact
opgenomen met KabNA. Als gevolg van dat nadere contact tussen RAD en zorgdrager is een
aantal selectiewaarderingen in de ontwerp-selectielijst herzien. In concreto zijn de
handelingen met de nrs. 18, 26, 34 en 69, aanvankelijk met een 'V' gewaardeerd, alsnog met
een 'B' gewaardeerd. Voorts is - om voor zover nodig recht te kunnen doen aan het
'transatlantische bewaringsaspect' - handeling nr. 2 gesplitst in een drietal deelhandelingen (2a
t/m 2c), waarvan er één (2c) met een 'B' is gewaardeerd. Ten slotte is een omissie hersteld,
ertoe leidende dat van de neerslag van de 'V-handeling' nr. 50 bepaalde met name genoemde
stukken wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen.
Voorts zijn ten opzichte van het ontwerp de nodige verdere aanpassingen en toevoegingen
aangebracht. Wat het document in zijn algemeenheid betreft zijn diverse wijzigingen ter zake
van schrijfwijze, redactie en opmaak doorgevoerd. In de inleiding is het ten geleide
herschreven en uitgebreid. Verder werd de onderhavige paragraaf (Vaststelling van de
selectielijst) toegevoegd. Wat de selectielijst zelf aangaat is de algemene toelichting
uitgebreid. Ook zijn de waarderingen van de handelingen van actoren ten aanzien van wier
archiefbescheiden de Minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken niet als
archiefwettelijke zorgdrager fungeert, duidelijk aangemerkt als zijnde van voorlopige aard.
Ten slotte is door middel van een rubriek Toelichting de nodige aanvullende informatie
verschaft met betrekking tot bepaalde waarderingen.
Uiteindelijk is het BSD, voor wat betreft de administratieve neerslag ten aanzien waarvan de
Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken als de archiefwettelijke
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zorgdrager fungeert, vastgesteld als selectielijst door de algemene rijksarchivaris, namens de
staatssecretaris van Cultuur, en door de directeur Organisatie en Informatievoorziening,
namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij gezamenlijk besluit
van 20 november 1998, kenmerk 98.812 RD (OCenW) en kenmerk DMO 98/U 63.046
(BZK).
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SELECTIELIJST
Toelichting
De navolgende selectielijst bestaat uit een opsomming van handelingen. Een handeling is een
complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor
verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de lijst zijn alle
handelingen opgenomen die zijn geformuleerd in het begeleidende rapport institutioneel
onderzoek. Een enkele handeling (2) uit het RIO is in het BSD gesplitst (in 2a, 2b en 2c).
In de selectielijst zijn de handelingen die worden beschreven in het rapport Eenheid in
verscheidenheid ingedeeld naar actor. Voor wat betreft de context van de handelingen en
informatie omtrent de actoren wordt hier naar het genoemde rapport verwezen. Naar het
rapport wordt bij deze ook verwezen voor wat betreft de (wettelijke) grondslag of de
(informatieve) bron voor een handeling en voor wat betreft de voorkomende 'producten', de
resulterende neerslag.
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat de lijst geen handelingen van actoren uit de private
sector betreft en zich voorts tot organen van de Nederlandse rijksoverheid beperkt.
De handelingen van de actoren Minister van Financiën de Minister van Binnenlandse Zaken
zijn voorlopig gewaardeerd, daar de voorgestelde selectiebeslissingen thans (1998) nog niet in
een archiefwettelijk driehoeksoverleg aan de orde zijn geweest.
Voor wat betreft de context van de handelingen alsmede voor specifieke nadere informatie
omtrent de actoren wordt uitdrukkelijk naar het RIO verwezen. De schets van het terrein en
het actorenoverzicht in de toelichting van het voorliggende BSD dienen slechts ter oriëntatie.
Nummer
De handelingen zijn genummerd overeenkomstig het rapport, zodat eenduidigheid is
gewaarborgd en het gewenste naast elkaar gebruiken van rapport en BSD wordt
vergemakkelijkt. Handelingen die door twee actoren samen worden verricht en als zodanig
slechts eenmaal in het rapport zijn vermeld, komen in het BSD uiteraard twee keer voor,
onder ieder van de twee actoren. Om verwarring te voorkomen is bij dergelijke dubbele
vermeldingen in het BSD aan het nummer de aanduiding (a) aan de primaire, resp. (b) aan de
secundaire actor toegevoegd.
Handeling
De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een
handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de
neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle
archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht. Zo betreft bijvoorbeeld de
handeling van de actor Minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Het regelen van het verlof van de gouverneurs van Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba om hun ambtsgebieden te mogen verlaten
niet slechts de desbetreffende ministeriële regelingen, maar alle stukken (i.c. dossiers) die
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betrekking hebben op de totstandkoming daarvan.
Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het in beginsel mogelijk
dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer is uitgevoerd en daarvan geen
administratieve neerslag bestaat. Dit maakt gelet op de structurele functie van een BSD
evenwel niets uit. Het is immers altijd mogelijk dat een 'lege' handeling in de toekomst wel
zal plaatsvinden.
Periode
Deze rubriek betreft in beginsel het tijdvak waarbinnen de handeling (ongeacht de frequentie)
is of kan zijn uitgevoerd, gelet op de wettelijke grondslag daarvoor of gezien de gebruikte
bronnen. Bij slechts eenmaal uitgevoerde handelingen kan in voorkomende gevallen uit de
periode-aanduiding de duur van de handeling worden afgeleid.
Sluit een periode-aanduiding af met "-" dan werd de handeling nog verricht, of was zij nog
mogelijk, op het moment dat het institutionele onderzoek is afgesloten (medio 1995).
Waardering
De afkorting 'B' staat voor 'te bewaren', dat wil zeggen het na afloop van de wettelijke
overbrengingstermijn (van 20 jaar) overdragen aan het Algemeen Rijksarchief van de
administratieve neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de desbetreffende handeling, in
overeenstemming met de geldende archiefwettelijke bepalingen en conform de normen voor
de goede en geordende staat van de Rijksarchiefdienst/PIVOT.
Zie voor deze normen de brochure Om de kwaliteit van het behoud: normen goede en
geordende staat, RAD/PIVOT, ministerie van WVC, 's-Gravenhage 1993. Bij een Bhandeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk selectiecriterium is toegepast.
De afkorting 'V' staat voor 'te vernietigen (op termijn)' oftewel niet overbrengen. Bij de
desbetreffende handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. De termijnen betreffen
(tenzij anders vermeld) telkens het aantal volle jaren dat dient te zijn verlopen sinds het einde
van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier) dat de neerslag van de handeling bevat, is
afgesloten, voordat tot vernietiging van dat bestanddeel wordt overgegaan.
Voorstellen voor vernietigingstermijnen zijn gedaan met gebruikmaking van informatie uit de
voorgaande vernietigingslijst van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
zaken. Voorts is te rade gegaan bij de bewaarlijst documentcategorieën P & O van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Inzake de termijnen is uitvoerig van
gedachten gewisseld in het in 1995 gevoerde driehoeksoverleg.
De termijnen gelden voor de neerslag van een handeling in zijn algemeenheid. Dat wil zeggen
dat in het (voorgenomen) structuurplan voor de documentaire informatievoorziening van
KabNA op microniveau, dus voor bepaalde soorten stukken, in voorkomende gevallen een
nadere, kortere termijn zal kunnen worden toegepast.
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Toelichting
Deze rubriek is benut in die gevallen waarin (de reikwijdte van) een selectiebeslissing of
-voorstel een nadere uitleg behoefde.
De in het RIO benutte rubriek Product is in het BSD alleen gebruikt om in bijzondere
gevallen een kenmerkend (type) eindproduct te vermelden, wat van nut kan zijn bij het
koppelen van administratieve neerslag aan een handeling.
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Actor: Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Algemeen

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling
Periode
Waardering
Toelichting

1
Het deelnemen aan gemengde, interdepartementale of externe advies- en
overlegcommissies en werkgroepen waarvan voorzitterschap of secretariaat
berusten bij KabNA, of die door de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken zijn ingesteld.
1954 B1

2a
Het deelnemen aan interdepartementale of externe advies- en
overlegcommissies en werkgroepen die niet door de Minister voor NederlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken zijn ingesteld en waarvan voorzitterschap of
secretariaat niet bij KabNA berusten.
1954 V
Termijn: 5 jaar
Bewaarpunt is het ministerie waarbij het secretariaat berust.

2b
Het deelnemen aan gemengde advies- en overlegcommissies en werkgroepen
die niet door de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
zijn ingesteld en waarvan voorzitterschap of secretariaat wel in Nederland
doch niet bij KabNA berusten.
1954 V
Termijn: 5 jaar
Bewaarpunt is het ministerie waarbij het secretariaat berust.

2c
Het deelnemen aan gemengde advies- en overlegcommissies en werkgroepen
waarvan voorzitterschap of secretariaat niet aan Nederlandse zijde berusten.
1954 B1
Bewaring in afwijking van 2b daar de neerslag van de Nederlandse inbreng
anders alleen 'transatlantisch' zal zijn gedocumenteerd.
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Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

3
Het adviseren aan vakministers over het beleid en de activiteiten die zij ten
aanzien van Suriname, de Nederlandse Antillen en/of Aruba ontwikkelen.
1954 B3

4
Het coördineren van de uitvoering van de door de vakministers genomen
beleidsbeslissingen ten aanzien van Suriname, de Nederlandse Antillen en/of
Aruba.
1954 B1

5
Het voorbereiden van het overleg met en het informeren van de
Staten-Generaal inzake (koninkrijks)aangelegenheden betreffende Suriname,
de Nederlandse Antillen en/of Aruba.
1954 B7
Wetgeving en staatkundige verhoudingen

Nummer
Handeling
Periode
Product
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

6
Het voorbereiden en bepalen van het Nederlandse beleid ten aanzien van de
staatkundige ontwikkelingen in de verhouding tussen de rijksdelen.
1954 Beleidsnota's zoals Schets van een Gemenebestconstitutie voor het Koninkrijk
der Nederlanden, 1990.
B1

7
Het interdepartementaal coördineren van het Nederlandse beleid ten aanzien
van de staatkundige ontwikkelingen in de verhouding tussen de rijksdelen.
1954 B1

8
Het mede voorbereiden van en deelnemen aan conferenties en besprekingen
tussen de regeringen van de delen van het koninkrijk.
1954 B1
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

16
Het al dan niet met de betrokken vakministers voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van
rijksbestuur aangaande het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname, de
Nederlandse Antillen en/of Aruba, waarvoor de Minister voor NederlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken (mede)verantwoordelijk is.
1954 B1

18
Het beoordelen van de bij andere departementen totstandgekomen (rijks)weten regelgeving aangaande het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname, de
Nederlandse Antillen en/of Aruba, ter bewaking van de belangen van de
andere rijksdelen en ter voorkoming van strijdigheden met bepalingen in het
Statuut.
1954 B3

20
Het voorbereiden van de KB's tot instemming met de Surinaamse, NederlandsAntilliaanse en Arubaanse landsverordeningen tot wijziging van de
Staatsregelingen van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba
voor wat betreft:
a. de artikelen betrekking hebbende op de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden;
b. de bepalingen betrekking hebbende op de bevoegdheden van de gouverneur;
c. de artikelen betrekking hebbende op de bevoegdheden van de
vertegenwoordigende lichamen van de landen;
d. de artikelen betrekking hebbende op de rechtspraak;
e. de verdeling van de zetels van het vertegenwoordigende lichaam van de
Nederlandse Antillen over de verschillende eilandgebieden, alsmede van de
regeling van de eilandgebieden.
1954 B1

21
Het voorbereiden van de KB's tot instemming met de Nederlands-Antilliaanse
landsverordeningen tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse
Antillen (ERNA).
1955 B1
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

22
Het voorbereiden van het KB tot instemming met de ontwerpSamenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba en de NederlandsAntilliaanse en Arubaanse landsverordeningen tot wijziging van deze Samenwerkingsregeling.
1985 B1

26
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming en ontslag van de gouverneurs en
tot aanwijzing van de waarnemend gouverneurs van Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba.
1954 B6

27
Het regelen van het verlof van de gouverneurs van Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba om hun ambtsgebieden te mogen verlaten.
1955 V
Termijn: 5 jaar nadat de getroffen voorziening is uitgewerkt.

28
Het voorbereiden van de KB's tot het treffen van bijzondere voorzieningen in
gevallen dat de positiebesluiten van de gouverneurs van de Nederlandse
Antillen en Aruba niet of niet voldoende voorzien.
1984 V
Termijn: 5 jaar nadat de getroffen voorziening is uitgewerkt.

29
Het voorbereiden van de KB's tot wijziging van de wedde van de gouverneurs
van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, de beloning van de waarnemende gouverneurs en de bedragen van de vergoedingen (o.m. representatiekosten) die worden toegekend aan de gouverneurs.
1954 V
Termijn: 5 jaar na uitwerking besluit.
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

30
Het al dan niet toekennen van een pensioen of uitkering aan de (gewezen)
gouverneurs van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba en hun
nabestaanden.
1954 V
Termijn: 10 jaar na overlijden betrokkenen.

31
Het stellen van nadere regels ten aanzien van de uitvoering van de toekenning
van een pensioen of uitkering aan de (gewezen) gouverneurs van de
Nederlandse Antillen en Aruba en hun nabestaanden.
1983 V
Termijn: 10 jaar na beëindiging van uitbetaling.

32
Het voorbereiden van de KB's ter aanpassing van de berekeningsgrondslag
voor de uitkering of het pensioen van de gouverneurs.
1954 V
Termijn: 5 jaar na uitwerking besluit.

33
Het voorbereiden van de KB's tot vaststelling van de onderscheidingsvlaggen
van de gouverneurs van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.
1954 V
Termijn: 5 jaar na totstandkoming nieuw besluit.

34
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming, schorsing en ontslag van de
gezaghebber van de eilandgebieden.
1954 B6

35
Het overeenstemmen met de regering van de Nederlandse Antillen en/of de
regering van Aruba over de benoeming van een Antilliaans en/of Arubaans lid
van de Raad van State.
1954 V
Termijn: 5 jaar na beëindiging ambtstermijn.
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Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

36 (a)
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming en ontslag van het Antilliaanse
en/of het Arubaans lid van de Raad van State.
1954 V
Termijn: 5 jaar na beëindiging ambtstermijn.

37
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming en ontslag van de president en de
(overige) leden van het Hof van Justitie van Suriname en het Hof van Justitie
van de Nederlandse Antillen, vanaf 1986 het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
1955 V
Termijn: 75 jaar na geboorte.

38
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming en ontslag van de
procureur-generaal van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Justitie van
Suriname, het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen, vanaf 1986 het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
1955 V
Termijn: 75 jaar na geboorte.

39
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming en ontslag van de
plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de
Nederlandse Antillen en Aruba.
1986 V
Termijn: 75 jaar na geboorte.

40
Het adviseren aan de rijksministerraad over benoeming en ontslag van de
advocaten-generaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de
Nederlandse Antillen en Aruba door de gouverneur.
1986 V
Termijn: 5 jaar na beëindiging ambtstermijn.
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Samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden

Nummer
Handeling
Periode
Product

Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Product

Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Product
Waardering

41
Het voorbereiden en bepalen van het Nederlandse beleid ten aanzien van de
samenwerking tussen de rijksdelen.
1954 Beleidsnota's zoals Evaluatienota ontwikkelingshulp aan de Nederlandse
Antillen (TK 1979-1980, 15 800 hoofdstuk IV, nr. 10) en De Nederlandse hulp
en bijstand aan de Nederlandse Antillen en Aruba in toekomstperspectief
(1990).
B1

42
Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van onderlinge regelingen met de
overheden van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba in het kader van
de in de artikelen 36 en 37 van het Statuut geregelde samenwerking.
1954 Bijvoorbeeld:
* Beheers- en bestuursregelen van het Vijfjarenplan Suriname voor de periode
1967 tot en met 1971 (30 september 1967);
* Protocol van afspraken tussen de minister voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken en de minister voor ontwikkelingssamenwerking van de
Nederlandse Antillen betreffende de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen (2 oktober 1987);
* Culturele overeenkomst tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland
(15 oktober 1987).
B4

47 (a)
Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van wetten betreffende de
Nederlandse bijdrage in de financiering van de ontwikkelingsplannen van
Suriname en de Nederlandse Antillen en het door de Nederlandse regering
beschikbaar stellen van schenkingen en leningen.
1954 - 1968
Met name de zogeheten Machtigingswetten (MW).
B1

48 (a)
Het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de door Suriname en de
Nederlandse Antillen opgestelde ontwikkelingsplannen.
1962 - 1968
Beheers- en bestuursregelen.
B4
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering

49 (a)
Het opstellen van voorwaarden waaronder de Staat der Nederlanden deelneemt
in de financiering van de door Suriname en de Nederlandse Antillen
opgestelde ontwikkelingsplannen.
1955 - 1968
B4

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

50 (a)
Het beoordelen en goedkeuren van te financieren samenwerkingsactiviteiten.
1955 V - met uitzondering van de rapportage(s) van de interne deskundige en van de
externe accountant ten aanzien van de onderscheiden projecten, welke voor
blijvende bewaring in aanmerking komen.
Termijn: 10 jaar na algehele beëindiging van een project of zoveel later
als op dat tijdstip door de zorgdrager opportuun wordt geacht.

Nummer
Handeling

51 (a)
Het opstellen van voorwaarden waaronder garanties worden verleend voor de
aflossing van de door Suriname en de Nederlandse Antillen ten laste van de
Staat aan te gane geldleningen en kredieten en de wegens deze leningen en
kredieten te betalen rente.
1955 - 1968
B4

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

52 (a)
Het verlenen van garanties voor de aflossing van de door Suriname en de
Nederlandse Antillen ten laste van de Staat aan te gane geldleningen en
kredieten en de wegens deze leningen en kredieten te betalen rente en
rentesubsidie.
1955 - 1991
Bijvoorbeeld garantie- en rentesubsidie-overeenkomsten.
V
Termijn: 10 jaar na aflossing leningen en kredieten.

53
Het verlenen van niet-projectgebonden subsidies aan particuliere organisaties
in Nederland in het kader van de ontwikkeling van Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba.
1954 V
Termijn: 10 jaar na verstrekking laatste termijn.
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

54
Het vaststellen van en het ter beschikking stellen van gelden aan de
Nederlandse Participatie Maatschappij voor Suriname N.V. en de Nederlandse
Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen N.V. ten behoeve van
het stimuleren van investeringen in resp. Suriname en de Nederlandse
Antillen.
1966 V
Termijn: 10 jaar na aflossing lening/deelneming.

55 (a)
Het instellen van een missie te Paramaribo, welke tot taak heeft de Nederlandse Regering te adviseren over de jaarlijkse werkplannen en toezicht uit te
oefenen op de nakoming van de voor Nederlandse financiële deelneming
gestelde voorwaarden.
1955
B5

56 (a)
Het jaarlijks opstellen van een verslag omtrent de besteding van de
beschikbaar gestelde gelden in het kader van de door Suriname en de Nederlandse Antillen opgestelde ontwikkelingsplannen.
NB. Deze verslagen worden aan de Staten-Generaal overgelegd.
1955 - 1968 (of later)
B2

58
Het samen met de betrokken Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse bewindslieden bepalen van de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de besteding
van de ontwikkelingsgelden (politiek overleg of beleidsoverleg).
1982 B1

59
Het samen met de betrokken Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
bewindslieden bepalen van de verdeling van de voor de Nederlandse Antillen
beschikbare ontwikkelingsgelden over de daarvoor bestemde begrotingsartikelen van hoofdstuk IV van de Nederlandse rijksbegroting (ambtelijk bestedingsoverleg).
1982 B1
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

60
Het (jaarlijks) voeren van overleg met de betrokken overheden van de Nederlandse Antillen en Aruba over de voortgang van de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen enerzijds en Nederland en
Aruba anderzijds.
1987 B1

61
Het samen met de betrokken Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse bewindslieden (vast)stellen van procedureregels betreffende de voorbereiding,
indiening, beoordeling en goedkeuring van samenwerkingsvoorstellen en de
uitvoering van samenwerkingsactiviteiten.
1987 Bijvoorbeeld de Procedureregels van oktober 1987 en van april 1992.
B4

62
Het samen met de betrokken Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse bewindslieden stellen van nadere regels voor de medefinanciering van overige
activiteiten van het particuliere initiatief in de sociaal-educatieve en culturele
sector.
1987 Bijvoorbeeld het Statuut voor medefinanciering van projecten van
niet-gouvernementele organisaties (NGO-Statuut) van 5 oktober 1988.
B4

63
Het samen met de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van de
Nederlandse Antillen en Aruba stellen van nadere regels omtrent de personele
hulp.
1987 B4

64
Het samen met de regering van de Nederlandse Antillen vierjaarlijks evalueren
van de werking van het protocol en het zo nodig doen van voorstellen tot
aanpassing van de bepalingen van het protocol.
1987 B1

23

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling
Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

Nummer
Handeling

Periode
Waardering

65
Het samen met de regering van Aruba evalueren van de werking van de
procedureregels en het zo nodig doen van voorstellen tot aanpassing van de
bepalingen van de procedureregels.
1992 B1

67
Het samen met de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de
Minister van Financiën van Aruba vaststellen van de som van de bijdragen aan
het Solidariteitsfonds.
1986 V
Termijn: 10 jaar na afloop subsidie.

68
Het voorbereiden en vaststellen van nadere regels ter uitvoering van de
Rijkswet Solidariteitsfonds.
- (1995 nog niet van toepassing)
V
Termijn: 5 jaar na uitwerking regeling.

69
Het samen met de minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de
minister van Financiën van Aruba toetsen, beoordelen en al dan niet bij
algemene maatregel van rijksbestuur vaststellen van eilandsbegrotingen die
een tekort vertonen.
- (1995 nog niet van toepassing)
B 6.

75
Het op voordracht van de Surinaamse, resp. Nederlands-Antilliaanse regering
toekennen van kabinetsbeurzen aan in Nederland studerende studenten afkomstig uit deze rijksdelen.
1954 - 1986
V
Termijn: in geval van schenking 10 jaar na afronding studie; in geval
van lening 10 jaar na aflossing daarvan.
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Actor: Minister van Financiën

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling
Periode
Product
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling

47 (b)
Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van wetten betreffende de
Nederlandse bijdrage in de financiering van de ontwikkelingsplannen van
Suriname en de Nederlandse Antillen en het door de Nederlandse regering
beschikbaar stellen van schenkingen en leningen.
1954 - 1968
Met name de zogeheten Machtigingswetten (MW).
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 47 (a).

48 b
Het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de door Suriname en de
Nederlandse Antillen opgestelde ontwikkelingsplannen.
1962 - 1968
Beheers- en bestuursregelen.
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 48 (a).

Periode
Waardering
Toelichting

49 b
Het opstellen van voorwaarden waaronder de Staat der Nederlanden deelneemt
in de financiering van de door Suriname en de Nederlandse Antillen
opgestelde ontwikkelingsplannen.
1955 - 1968
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 49 (a).

Nummer
Handeling
Periode
Waardering
Toelichting

50 b
Het beoordelen en goedkeuren van te financieren samenwerkingsactiviteiten.
1955 Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 50 (a).

Nummer
Handeling

51 b
Het opstellen van voorwaarden waaronder garanties worden verleend voor de
aflossing van de door Suriname en de Nederlandse Antillen ten laste van de
Staat aan te gane geldleningen en kredieten en de wegens deze leningen en
kredieten te betalen rente.
1955 - 1968
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 51 (a).

Periode
Waardering
Toelichting
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Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

52 b
Het verlenen van garanties voor de aflossing van de door Suriname en de
Nederlandse Antillen ten laste van de Staat aan te gane geldleningen en
kredieten en de wegens deze leningen en kredieten te betalen rente en
rentesubsidie.
1955 - 1991
Bijvoorbeeld garantie- en rentesubsidie-overeenkomsten.
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 52 (a).

55 b
Het instellen van een missie te Paramaribo, welke tot taak heeft de
Nederlandse Regering te adviseren over de jaarlijkse werkplannen en toezicht
uit te oefenen op de nakoming van de voor Nederlandse financiële deelneming
gestelde voorwaarden.
1955
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 55 (a).

56 b
Het jaarlijks opstellen van een verslag omtrent de besteding van de
beschikbaar gestelde gelden in het kader van de door Suriname en de Nederlandse Antillen opgestelde ontwikkelingsplannen.
NB. Deze verslagen worden aan de Staten-Generaal overgelegd.
1955 - 1968 (of later)
Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 56 (a).

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken

Nummer
Handeling
Periode
Waardering
Toelichting

36 b
Het voorbereiden van de KB's tot benoeming en ontslag van het Antilliaanse
en/of het Arubaans lid van de Raad van State.
1954 Voorstel V
Bewaarpunt is KabNA: zie handeling 36 (a).
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Actor: Coördinatiecommissie R.T.C.-besluiten

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

9
Het begeleiden van de uitvoering van de besluiten genomen op de van 7 tot en
met 12 maart 1983 gehouden conferentie van de Nederlandse Antillen, de
eilanden van de Nederlandse Antillen en Nederland.
1983 - 1986
B6
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het algemene en
van het Nederlandse secretariaat, beide berustend bij KabNA.

Actor: Koninkrijkscommissie

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering
Toelichting

10
Het adviseren aan de regeringen van Nederland, Suriname en de Nederlandse
Antillen inzake de alternatieven voor de rechtsorde tussen de drie rijksdelen en
de volkenrechtelijke consequenties daarvan, met als uitgangspunt het streven
van de regering van Suriname naar onafhankelijkheid.
1972 - 1974
Rapport ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Suriname, oktober
1974.
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat
aan Nederlandse zijde, berustend bij KabNA.

Actor: Ministeriële Commissie onafhankelijkheid Suriname (MiCoS)

Nummer
Handeling:

Periode
Waardering
Toelichting

11
Het voorbereiden van de beslissingen van de ministerraad betreffende de door
de Nederlandse delegatie in te nemen standpunten bij het regeringsoverleg
over de onafhankelijkheid van Suriname.
1974 - 1975
B1
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het
adjunct-secretariaat, berustend bij KabNA.
Het (formele) secretariaat lag bij het ministerie van Algemene Zaken.
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Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

12
Het voorbereiden van de beslissingen van de ministerraad betreffende het
Nederlandse regeringsbeleid t.a.v. de opvang en begeleiding in Nederland van
Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse rijksgenoten.
1974 - 1975 (of later)
B1
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het
adjunct-secretariaat, berustend bij KabNA.
Het (formele) secretariaat lag bij het ministerie van Algemene Zaken.

Actor: Koninkrijkswerkgroep

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering
Toelichting

13
Het adviseren aan de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen en
de eilandsraden over de voorstellen voor wettelijke regelingen in het kader van
de toekomstige staatkundige structuur.
1978 - 1983
Bijvoorbeeld het rapport Naar nieuwe vormen van samenwerking, 1980.
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat,
berustend bij KabNA.

Actor: Gemengde Commissie toekomst Antillen (Commissie van zeven)

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

14
Het adviseren aan de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen,
alsmede van de eilandsraden van de eilandgebieden Aruba, Bonaire en
Curaçao, alsook van de afdelingen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten van de
eilandsraad van het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden, over de vraag
welke gevolgen de onafhankelijkheid van Aruba kan hebben voor de Nederlandse Antillen, voor Aruba zelf, voor de andere eilanden van de Nederlandse
Antillen en voor de verhouding met Nederland.
1982 - 1983
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat
aan Nederlandse zijde, berustend bij KabNA.
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Actor: Gemengde ambtelijke werkgroep kustwacht Nederlandse Antillen

Nummer
Handeling
Periode
Waardering
Toelichting

15
Het adviseren aan de Raad van Ministers van het koninkrijk over de vorming
van een kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.
1994 B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat
aan Nederlandse zijde, voor zover berustend bij KabNA.
Het secretariaat aan Nederlandse zijde wordt mede gevoerd bij het ministerie
van Defensie.

Actor: Gemengde werkgroep modernisering Statuut

Nummer
Handeling
Periode
Product
Waardering
Toelichting

19
Het voorbereiden van voorstellen voor vereenvoudiging en modernisering van
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
1991 - 1993
Met name de Proeve van een vernieuwd Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, juni 1993.
B1
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat
aan Nederlandse zijde, berustend bij KabNA.

Actor: Stuurgroep rechtshandhaving

Nummer
Handeling
Periode
Waardering
Toelichting

23
Het coördineren van de Nederlandse ondersteuning op het gebied van de
rechtshandhaving in de Nederlandse Antillen en Aruba.
1991 B1
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat,
voor zover berustend bij KabNA.
Het secretariaat wordt mede gevoerd bij het ministerie van Justitie.
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Actor: Onderzoekscommissie besluitvorming Sint Maarten (Commissie Pourier)

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

24
Het adviseren aan de regering van de Nederlandse Antillen, de minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en het bestuurscollege van het
eilandgebied Sint Maarten over de verbetering van de besluitvorming door de
bestuursorganen van Sint Maarten.
1991 - 1992
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van de Nederlandse
inbreng, berustend bij KabNA.

Actor: Commissie evaluatie hoger toezicht Sint Maarten

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

25
Het evalueren van de werking van de algemene maatregel van rijksbestuur van
2 februari 1993 betreffende enkele tijdelijke voorzieningen in het bestuur van
het eilandgebied Sint Maarten van de Nederlandse Antillen, en het zo nodig
adviseren aan de koninkrijksministerraad over een nieuwe maatregel.
1993 - 1994
B1
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat
aan Nederlandse zijde, berustend bij KabNA.

Actor: Coördinatie-college Nederland-Suriname

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

43
Het coördineren van de behandeling van economische en financiële vraagstukken door de Nederlandse en de Surinaamse ministers, die zowel Nederland
als Suriname raken.
ca. 1950 - 1961 (of later)
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van
KabNA/Overzeese Rijksdelen. Het voorzitterschap van het college berustte bij
de Minister van Economische Zaken, dan wel - naar gelang de aard van de
aangelegenheid - Financiën.
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Actor: Coördinatie-college Nederland-Nederlandse Antillen

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

44
Het coördineren van de behandeling van economische en financiële
vraagstukken door de Nederlandse en Nederlands-Antilliaanse ministers, die
zowel Nederland als de Nederlandse Antillen raken.
ca. 1950 - 1961 (of later)
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van
KabNA/Overzeese Rijksdelen. Het voorzitterschap van het college berustte bij
de Minister van Economische Zaken, dan wel - naar gelang de aard van de
aangelegenheid - Financiën.

Actor: Interdepartementale Commissie voor het Tienjarenplan voor Suriname

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

45
Het adviseren aan de minister van Zaken Overzee en de minister van
Financiën over de deelneming in de financiering van de door Suriname vastgestelde deelplannen van het Tienjarenplan.
1954 - 1969
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat,
berustend bij KabNA/Overzeese Rijksdelen.

Actor: Interdepartementale Commissie van advies nopens de welvaartsplannen van de
Nederlandse Antillen

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

46
Het adviseren aan de Nederlandse regering over de plannen van de
Nederlandse Antillen tot verbreding van de welvaartsbasis en over de medewerking die van Nederlandse zijde kan worden verleend bij de uitvoering van
die plannen.
1956 - 1970
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat,
berustend bij KabNA/Overzeese Rijksdelen.
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Actor: Gemengde Nederlands-Antilliaanse/Nederlandse commissie voor het opstellen
van een integraal sociaal-economisch en cultureel ontwikkelingsplan voor
de Nederlandse Antillen

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering
Toelichting

57
Het adviseren aan de regeringen van de Nederlandse Antillen en van
Nederland over het raamwerk voor de ontwikkeling op lange termijn van de
Nederlandse Antillen op economisch, financieel, sociaal en cultureel terrein,
alsmede over een concrete uitwerking daarvan voor de jaren 1977 tot en met
1981.
1976 - 1979
Aanzet tot een integraal beleidskader voor de Nederlandse Antillen in de jaren
tachtig, 's-Gravenhage 1979.
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat
aan Nederlandse zijde, berustend bij KabNA.

Actor: Onderzoekscommissie besluitvorming garantieproblematiek Aruba

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

66
Het adviseren aan de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken en de regering van Aruba over de wijze van besluitvorming door Aruba
over het aangaan en garanderen van geldleningen in het buitenland ten name of
ten laste van het land Aruba.
1993
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat,
berustend bij KabNA.

Actor: Commissie schuldenproblematiek

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

70
Het adviseren aan de regeringen van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland over de externe en interne schulden van de Nederlandse Antillen,
Aruba en de afzonderlijke eilandgebieden van de Nederlandse Antillen.
1995 B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag van het secretariaat,
berustend bij KabNA.
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Actor: Adviesraad voor culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

71
Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de regeringen van Nederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen over de onderlinge culturele
samenwerking.
1961 - 1986
B3
De selectiebeslissing betreft de administratieve neerslag voor zover deze is
komen te berusten bij KabNA. De adviesraad ressorteerde formeel onder de
Minister van OenW. Het secretariaat werd verzorgd door STICUSA.

Actor: Gemengde Commissie culturele samenwerking Nederlandse Antillen, Aruba en
Nederland

Nummer
Handeling

Periode
Product
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling

Periode
Waardering
Toelichting

Nummer
Handeling
Periode
Waardering
Toelichting

72
Het adviseren aan de regeringen van Nederland, de Nederlandse Antillen en
Aruba over het te voeren beleid van deze overheden ten aanzien van de culturele samenwerking tussen de drie rijksdelen.
1987 Samenwerkingsprogramma's, zoals voor de jaren 1989-1990 (november 1988)
en voor het jaar 1994 (mei 1994).
B3
De selectiebeslissing betreft het secretariaat aan Nederlandse zijde, berustend
bij KabNA.

73
Het coördineren van de uitvoering van het beleid van de Nederlandse, de
Nederlands-Antilliaanse en de Arubaanse overheid ten aanzien van de culturele samenwerking tussen de drie rijksdelen.
1987 V
Termijn: 5 jaar na besluit op aanvraag.
De selectiebeslissing betreft het secretariaat aan Nederlandse zijde, berustend
bij KabNA.

74
Het beoordelen en goedkeuren van samenwerkingsvoorstellen in het kader van
de culturele samenwerking tussen de drie rijksdelen.
1987 V
Termijn: 5 jaar na financiële afwikkeling project.
De selectiebeslissing betreft het secretariaat aan Nederlandse zijde, berustend
bij KabNA.
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