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1 INLEIDING 

 

 

Het PIVOT-institutioneel onderzoeksrapport Zakelijk Gezien1 vormt de basis 

voor dit Basis Selectie Document (BSD). Het BSD bevat de uitkomsten, met 

overwegingen, van het selectieproces. 

Aan de hand van het onderzoeksrapport implementeren de Algemene Rijksarchi-

varis, voor deze de projectleider PIVOT en vertegenwoordigers van de in het 

rapport genoemde rijksoverheidsinstellingen het bepaalde in artikel C van 

het convenant 'institutioneel onderzoek' dat op 25 juni 1992 tussen de 

Algemene Rijksarchivaris en de Secretaris-Generaal van het ministerie van 

Financiën afgesloten werd. 

 

De handelingen zoals deze zijn opgenomen in dit BSD zijn handelingen die 

door de dienst Domeinen werden verricht in de periode 1945 tot 1 juli 1994. 

 

 

1.1 taken van de dienst Domeinen 

 

De dienst Domeinen, ressorterend onder het ministerie van Financiën, 

verricht de navolgende taken2: 

-de uitvoering van de rechten en de nakoming van de verplichtingen 

voortvloeiende uit burgerrechtelijke betrekkingen van de staat ten 

aanzien van onroerende zaken; 

-de zorg voor het in economisch opzicht zo nuttig mogelijk doen zijn van de 

onroerende zaken van de staat door het verlenen van gebruiksrechten 

tegen op commerciële basis berekende vergoedingen; 

-het meewerken aan ruilverkavelingen; 

-het aangaan van overeenkomsten ter beëindiging van geschillen omtrent 

rechten op onroerende zaken of ter vaststelling van onzekere of 

wisselende begrenzingen van gronden en wateren; 

-het bevorderen van de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen en het in 

bezit nemen van een batig saldo, zo nodig optreden van de staat bij 

erfrechtelijke verkrijgingen voor of schenkingen aan de staat; 

-het bevorderen van de afkoop van aan de staat toekomende grondrenten en 

dergelijke inkomsten; 

-het meewerken (formaliseren) in bepaalde gevallen van verkrijging van 

onroerende zaken voor de staat e.a.; 

-de registratie van de rechten en verplichtingen van de staat ten aanzien 

van roerende en onroerende zaken; 

-de registratie van de uit het beheer en de vervreemding van de roerende en 

onroerende zaken voortvloeiende vorderingen en schulden en de zorg 

voor de tijdige inning of betaling daarvan; 

-de vervreemding van overtollige roerende en onroerende zaken van de staat; 

-de vernietiging van overheidsarchieven; 

-het treffen van regelingen ten aanzien van de berging van scheepswrakken 

waarop de staat rechten kan doen gelden. 

 

                     
    1 Zakelijk Gezien. Rapport van het institutioneel onderzoek naar de taken en 

handelingen van de dienst Domeinen van het ministerie van Financiën over de 

periode 1945-1994 in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbren-

gingstermijn (PIVOT)/[samenstelling: F. van Dijk]. Den Haag/Rijksarchief-

dienst/PIVOT. (PIVOT-rapporten,ISSN ...). 
    2 Jaarverslag 1992 Dienst der Domeinen. 
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De minister van Financiën is formeel belast met het privaatrechtelijk beheer 

van eigendom van de staat. Hij is voor dat beheer dan ook politiek verant-

woordelijk. In de praktijk heeft deze minister een groot deel van zijn 

bevoegdheden gemandateerd naar de dienst Domeinen. De minister blijft in 

deze opzet verantwoordelijk voor de grote lijnen van het beleid en de dienst 

Domeinen voert het dagelijks beheer, stelt daartoe interne richtlijnen op en 

adviseert de minister inzake het door hem te voeren beleid. De 

rechtshandelingen die in het kader van het privaatrechtelijk beheer worden 

verricht zijn dezelfde als waartoe de Nederlandse burger bevoegd is. De 

Nederlandse Staat treedt in deze derhalve op als partij en niet als 

bestuurder. 

 

In dit basis selectie document worden de handelingen van de dienst Domeinen 

weergegeven en gewaardeerd. 

 

 

1.2 uitgangspunten bij de selectie 

 

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen van 

organen van de overheid, voor zover de organen vallen onder de werking van 

de artikelen 13, 26 en 40 van de Archiefwet 1995 (voorheen artikelen 5, 13 

en 37 van de Archiefwet 1962). 

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen: 

1. gegevensverzamelingen die voor blijvende bewaring (en dus voor 

overbrenging naar de rijksarchiefdienst) in aanmerking komen; 

2. en gegevensverzamelingen die (op termijn) te vernietigen zijn. 

 

Zoals de minister van WVC bij de behandeling van de nieuwe Archiefwet in de 

Tweede Kamer (13 april 1994) heeft gemeld, is het onderhavige BSD opgesteld 

tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchief-

dienst/PIVOT die luidt: het mogelijk maken van de reconstructie van het 

overheidshandelen op hoofdlijnen. 

De handelingen worden geselecteerd en gewaardeerd op hun bijdrage aan de 

realisering van deze selectiedoelstelling. 

 

 

1.3 selectiecriteria ter realisering van de doelstelling 

 

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport 

institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van 

de door PIVOT opgestelde (positieve) selectiecriteria. 

De criteria zijn: 
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 A L G E M E N E   S E L E C T I E C R I T E R I A 

HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 

selectiecriterium toelichting neerslag 

1. Handelingen die betrek-king 

hebben op beleidsvoorberei-

ding, -bepaling en -evaluatie  

1.Beleidsbepaling komt tot stand 

via parlementaire behandeling  

2.Hieronder tevens begrepen 

handelingen gericht op politieke 

besluitvorming of waarbij een 

belangenafweging plaatsvindt.  

3.Hieronder worden handelingen 

gericht op het sluiten van interna-

tionale verdragen en uitvoerings-

regelingen 

Wetgevingsprocessen, parlementair 

vastgestelde AMVB's, beleidsfor-

muleringsprocessen, processen m-

.b.t. het sluiten van internationale 

verdragen en overeenkomsten of 

uitvoeringsregelingen  

2. Handelingen gericht op 

externe verantwoording en/of 

verslaglegging  

Verslaglegging naar andere acto-

ren over het gevoerde beleid  

Jaarverslagen, jaarlijkse (voorge-

schreven) controlerapporten  

3. Adviezen gericht op de 

hoofdlijnen van het beleid 

Adviezen die gebruikt kunnen 

worden bij beleidsvoorbereiding, -

bepaling of -evaluatie  

Adviezen en rapportages van 

commissies en overlegorganen. 

  

4. Handelingen gericht op het 

stellen van regels direct gere-

lateerd aan de hoofdlijnen van 

het beleid 

Hieronder ook begrepen pseudo-

wetgeving 

 

Ministeriële regelingen niet op 1 of 

enkele objecten of subjecten ge-

richte KB's en AMVB's of uit wet-

geving voortkomende nadere regel-

geving. 

Hieronder wordt ook begrepen pse-

udowetgeving middels aanschrijvin-

gen of resoluties 

5. Handelingen gericht op de  

(her)inrichting van de beleids-

organisatie, belast met pri-

maire bedrijfsprocessen 

 Reorganisatieprocessen, in- 

stelling en opheffing van beleidsor-

ganen en directies 

6. Uitvoerende handelingen die 

onmisbaar zijn voor de recon-

structie van het over-

heidshandelen op hoofdlijnen 

1. Hieronder worden begrepen 

handelingen die bepalend zijn 

voor de wijze waarop de uitvoe-

ring plaatsvindt en die direct 

gerelateerd zijn aan de hoofdlij-

nen van het overheidshandelen. 

2. Hieronder worden ook begre-

pen precedenten of produkten 

t.o.v. de omgeving die tot stand 

zijn gekomen in afwijking van ge-

reglementeerde en voorgeschreven 

criteria of in bepaalde mate voor-

beeldgevend zijn voor de uitvoe-

ring van de handeling  

Het 'beleidsarchief' van uitvoerende 

organisatie-eenheden. 

Beschikkingen die van invloed zijn 

op de toekomstige uitvoering van 

die handeling   

  

7. Uitvoerende handelingen die Hieronder begrepen de hande- Kroonbeschikkingen en adviezen 
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het algemeen democratisch 

functioneren mogelijk maken 

lingen van Hoge Colleges van Sta-

at, het beantwoorden van kamer-

vragen 

van de Raad van State, Algemene 

Rekenkamer e.d. 

8. Uitvoerende handelingen die 

onttrokken zijn aan demo-

cratische controle 

Hieronder worden ondermeer 

begrepen handelingen waarop de 

WOB niet van toepassing is. 

 

9. Uitvoerende handelingen die 

direct zijn gerelateerd aan 

en/of direct voortvloeien uit 

voor Nederland bijzondere 

tijdsomstandigheden en inci-

denten  

Hierbij moet worden gedacht aan 

handelingen verricht in het kader 

van de Tweede Wereldoorlog, de 

politionele acties, de watersnood-

ramp van 1953, de gijzelingsacties 

e.d. 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat de neerslag van de handelingen waarop bovengenoemde criteria niet van toepassing 

zijn, niet voor bewaring in aanmerking komt en derhalve op termijn vernietigbaar is. 

 

 

1.4 Raad voor Cultuur 

 

Nadat deze selectielijst 10 oktober 1995 ter advisering bij de Raad voor Cultuur is ingediend heeft de 

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij brief van 19 november 1996, kenmerk 

DGCZ/DCE-U-964679, besloten zonder advies van de Raad van Cultuur aan de vaststelling van de selectielijst 

mee te werken. 
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2 SELECTIELIJST 

 

De handelingen zoals opgenomen in deze selectielijst zijn op overeenkomsti-

ge wijze ingedeeld als in het rapport institutioneel onderzoek dat aan de 

basis staat van dit selectie-instrument. 

Binnen elk gegevensblok is een waardering opgenomen. De waardering kan 

zijn: B(ewaren) of V(ernietigen). Achter de B is het selectiecriterium 

aangegeven op basis waarvan het waardering heeft plaatsgevonden. Wanneer 

geen van de (bewaar-)criteria van toepassing waren, leidt dit automatisch 

tot een V. Achter de V is het criterium weergegeven dat bepalend is geweest 

voor de duur van de termijn én de termijn na afloop waarvan de neerslag van 

de handeling vernietigd kan worden. De 'termijn-criteria' zijn geweest: 

- V (a): 15 jaar na vervreemding van onroerende zaken. De Neder-

landse staat kan gedurende een periode van 10 jaar na verkoopdatum 

verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele bodemverontreiniging; 

- V (b):  1 tot 10 jaar handelingen m.b.t. roerende zaken; 

- V (c):  3 tot 15 jaar overige beheershandelingen, met uitzonde-

ring van onbeheerde nalatenschappen. 

 

De actor is ten aanzien van alle navolgende handelingen: 

minister van Financiën (dienst Domeinen) 

 

 

HANDELINGEN 

 

2.1 ALGEMEEN 

 

(1)  Het voorbereiden van het beleid inzake het beheer van roerende 

en onroerende zaken van de staat. 

periode 1945-1994 

waardering B (3) 

 

(2)  Het opstellen van beleidsregels inzake roerende en onroerende 

zaken. 

produkt b.v. aanschrijvingen en circulaires 

periode 1945-1994 

waardering B (4) 

 

(3)  Het registreren van rechten en verplichtingen met betrekking 

tot roerende en onroerende zaken. 

produkt o.a. gegevens in digitale vorm 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: - t.a.v. onroerende zaken: analoog aan de 

van toepassing zijnde handelingen en termijnen van hoofdstuk 2.2 

- t.a.v. roerende zaken: analoog aan de van toepassing zijnde 

handelingen en termijnen van hoofdstuk 2.3 

 

(4)  Het opstellen van periodieke verslagen. 

periode 1945-1994 

waardering B (2) jaarverslagen 

V (c) overige verslagen  termijn: 15 jaar 

 

(5)  Het jaarlijks ten behoeve van de Staten-Generaal opstellen van 

opgaven van: 

- de vervreemdingen van onroerende zaken van de staat (periode 1945-
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1977); 

- de afkoop van domaniale tienden en prestatiën (periode 1945-1952) 

- de overeenkomsten ter beëindiging van geschillen over rechten op on-

roerende zaken waarbij de staat betrokken is (periode 1945-1977). 

grondslag Wet van 24 januari 1952 houdende enige bepalingen omtrent de 

domeinen (Stb. 1952, 37) art.4; verving Wet van den 29sten Augustus 

1848, omtrent den verderen verkoop van Domeinen (Stb. 1848, 39) art.4 

en Wet van de 22sten December 1850 betreffende dadingen over 

domaniale zaken (Stb. 1850, 99) art.3 

periode 1945-1977 (1952) 

waardering V (c) termijn: 3 jaar na betreffende dienstjaar. 

 

 

2.2 ONROERENDE ZAKEN 

2.2.1 verkrijging en vervreemding 

 

(6)  Het verkrijgen van onroerende zaken. 

nb Door middel van (o.a): 

- aankoop; 

- aankoop door Rijkswaterstaat; 

- verkrijging door onteigening; 

- overdracht beheer door Staatsbosbeheer; 

- erfpacht aan de staat; 

- opstalrecht aan de staat; 

- huur van gebouwen door de staat; 

- huur van ongebouwd door de staat; 

- pacht door de staat; 

- andere gebruiksrechten voor de staat. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn: 15 jaar na afloop van een anti-speculatie 

beding en/of na sluiting dossier. 

 

(7)  Het verlenen van medewerking bij de aankoop van onroerende 

zaken door andere rijksdiensten. 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn: 15 jaar na sluiting dossier. 

  

(8)  Het vervreemden van onroerende zaken. 

nb Door middel van (o.a): 

- onderhandse verkoop; 

- openbare verkoop; 

- afstand door onteigening; 

- overdracht eigendom wegen; 

- overdracht eigendom andere waterstaatswerken; 

- overdracht beheer aan Staatsbosbeheer; 

- verkoop heerlijk visrecht; 

- onderhandse verkoop landbouwgronden pachtvrij; 

- onderhandse verkoop landbouwgronden verpacht; 

- onderhandse verkoop agrarische erven en boerderijen; 

- onderhandse verkoop dienstwoningen; 

- onderhandse verkoop defensieobjecten; 

- onderhandse verkoop HBO-gebouwen; 

- onderhandse verkoop VO-gebouwen; 

- onderhandse verkoop WVC-objecten; 
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- onderhandse verkoop ambassade-objecten; 

   - onderhandse verkoop RGD-objecten; 

- onderhandse verkoop ARBVO-objecten; 

- onderhandse verkoop belastingdienst-objecten; 

- openbare verkoop agrarische erven en boerderijen; 

- openbare verkoop voormalige dienstwoningen; 

- openbare verkoop defensie objecten; 

- openbare verkoop HBO-gebouwen; 

- openbare verkoop VO-gebouwen; 

- openbare verkoop WVC-objecten; 

- openbare verkoop ambassade-objecten; 

- openbare verkoop RGD-objecten; 

- openbare verkoop ARBVO-objecten; 

- openbare verkoop belastingdienst-objecten; 

- overige vervreemdingen, zoals schenkingen. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn: 15 jaar na afloop van een anti-speculatie 

beding en/of na sluiting dossier. 

 

(9)  Het ruilen van onroerende zaken. 

nb Door middel van (o.a): 

- ruiling; 

- dading; 

- grensregeling; 

- ruilverkaveling en landinrichting; 

- overdracht beheer aan en door Staatsbosbeheer. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn: 15 jaar na afloop van een anti-speculatie 

beding en/of na sluiting dossier. 

 

(10)  Het vestigen van erfdienstbaarheden en van andere beperkingen 

ten behoeve en ten laste van onroerende zaken. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn: 15 jaar na vervreemding. 

 

(11)  Het vestigen van B.P.-rechten ten laste van onroerende zaken. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

 

2.2.2 behartiging van eigendomsbelangen 

 

(12)  Het machtigen van diensten, fondsen en staatsbedrijven tot het 

 verrichten van beheersdaden met betrekking tot onroerende zaken. 

produkt machtigingen 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na datum. 

 

(13)  Het bezwaarmaken tegen bestemmings- en streekplannen en landin-

richtingsprojecten en het eventueel naar aanleiding daarvan vorderen 

van planschadevergoeding. 
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periode 1945(?)-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na sluiting dossier. 

 

(14)  Het bezwaarmaken tegen de aanwijzing als (natuur)-monument of 

beschermd stads- of dorpsgezicht van onroerende zaken. 

periode 1945(?)-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na sluiting dossier. 

 

(15)  Het overeenstemmen met de minister belast met het natuurbeheer 

met betrekking tot de aanwijzing van onroerende zaken als staatsna-

tuurmonument. 

grondslag Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572), art. 21, tweede lid 

periode 1968-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na sluiting dossier. 

 

 

2.2.2.3 uitgifte gebruiksrechten en andere benutting 

 

(16)  Het in materieel beheer of administratief beheer overdragen van 

(overtollige) onroerende zaken aan diensten, fondsen en staatsbe-

drijven. 

grondslag Besluit beheer overtollige rijksgoederen (Stb. 1977, 473), art. 

6; verving Comptabiliteitsbesluit 1956 (Stb. 1956, 534), art. 7 en 8; 

verving Comptabiliteitsbesluit 1937 (Stb. 1937, 484), art. 6 en 7 

produkt processen-verbaal 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn:  15 jaar na vervreemding. 

 

(17)  Het uitgeven in erfpacht van onroerende zaken. 

nb Met betrekking tot (o.a): 

- grond en water; 

- wegrestaurants; 

- hoeven; 

- (agrarische) erven; 

- losland; 

- grondbank. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(18)  Het uitgeven in opstalrecht van onroerende zaken. 

produkt overeenkomsten 

periode 1954-1994 

waardering V (c) termijn:  15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(19)  Het uitgeven in pacht van onroerende zaken. 

nb Met betrekking tot (o.a.): 

- hoeven; 

- losland. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(20)  Het verkopen van veldvruchten, grasgewas, e.d. 

produkt overeenkomsten 
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periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 3 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(21)  Het aannemen van vee ter inscharing. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 3 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(22)  Het uitgeven in huur en (mede-)gebruik van onroerende zaken. 

nb Met betrekking tot (o.a.): 

(huur) 

- grond en water; 

- kampeerterreinen; 

- woningen; 

- woningen Molukse wijk; 

- woonoorden; 

- dienstwoningen; 

- bedrijfsgebouwen; 

- overige opstallen;  

- veren;  

(gebruik en medegebruik) 

- gebouwen in slechte staat; 

- grond voor wegenwachtstations; 

- voortzetting gebruik na aankoop; 

- gebouwen en terreinen; 

- vliegvelden; 

- schietbanen; 

- ligplaats woonboot, leurlichters en bunkerschepen. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(23)  Het uitgeven in huur van onroerende zaken. 

nb Met betrekking tot (o.a.): 

- jachtgenot; 

- waterwildjacht; 

   - jachtvergunningen; 

- oester- en mosselpercelen; 

- beroeps- en sportvisserij; 

- visvergunningen; 

- looprechtvergunningen. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(24)  Het ingebruikgeven van onroerende zaken. 

nb Met betrekking tot: 

(winning van) 

- zand en grint; 

- schelpen; 

- andere bodemmaterialen; 

- storten en wassen van bodemmaterialen; 

(hebben van) 

- zuig- en persleidingen; 

- toegangsgeulen. 
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- benzinestations; 

- horecavoorzieningen; 

- standplaatsen; 

- steigers en meerpalen; 

- ligplaats recreatievaartuigen; 

- ligplaats andere vaartuigen; 

- stortplaatsen huisvuil; 

- kabels, buizen en draden; 

 

- seismisch en vibroseismisch onderzoek; 

- winning delfstoffen; 

- bosbouwkundig beheer; 

- gebruik met onderhoudsplicht; 

- medegebruik door personeel; 

- overig gebruik.  

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afloop overeenkomst. 

 

(25)  Het jaarlijks, in overleg met Rijkswaterstaat, vaststellen van 

standaard-tarieven met betrekking tot vergoedingen inzake bepaalde 

ingebruikgevingen van onroerende zaken. 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na vervallen standaard-tarieven. 
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2.2.2.4 onderhoud, verbetering en exploitatie 

 

(26)  Het controleren van de zakelijke lasten met betrekking tot on-

roerende zaken. 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na sluiting dossier. 

 

(27)  Het onderhouden, instandhouden en verbeteren van onroerende 

zaken, waaronder de bouw van boerderijen en andere opstallen. 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 15 jaar na afronding uitvoering. 

 

(28)  Het exploiteren van agrarische bedrijven in eigen beheer. 

periode 1945-1994 

waardering V (a) termijn: 15 jaar na sluiting verkoopdossier. 

 

 

2.3 ROERENDE ZAKEN 

 

(29)  Het overdragen van overtollige roerende zaken aan diensten, 

fondsen, bedrijven en aan derden. 

grondslag Besluit beheer overtollige rijksgoederen (Stb. 1977, 473), 

art.4; verving Comptabiliteitsbesluit 1956 (Stb. 1956, 534), art.3; 

verving Comptabiliteitsbesluit 1937 (Stb. 1937, 484), art.3 

produkt processen-verbaal 

periode 1945-1994 

waardering V (b) termijn: 5 jaar na overdracht. 

 

(30)  Het bemiddelen in de ruiling van overtollige roerende zaken 

tussen diensten, fondsen en bedrijven. 

grondslag Besluit beheer overtollige rijksgoederen (Stb. 1977, 473), 

art.5 

produkt processen-verbaal 

periode 1977-1994 

waardering V (b) termijn: 5 jaar na proces-verbaal. 

 

(31)  Het in bruikleen geven van overtollige roerende zaken aan dien-

sten, fondsen, bedrijven en aan derden. 

grondslag Besluit beheer overtollige rijksgoederen (Stb. 1977, 473), 

art.6 

produkt processen-verbaal 

periode 1977-1994 

waardering V (b) termijn: 5 jaar na afloop gebruik. 

 

(32)  Het vervreemden van overtollige roerende zaken van diensten, 

fondsen en bedrijven d.m.v: 

- verkoop bij openbare of onderhandse inschrijving; 

- onderhandse verkoop (waaronder roerende zaken met een militaire 

strategische bestemming). 

grondslag Besluit beheer overtollige rijksgoederen (Stb. 1977, 473); 

verving Comptabiliteitsbesluit 1956 (Stb. 1956, 534), art.4; verving 

Comptabiliteitsbesluit 1937 (Stb. 1937, 484), art.4 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (b) termijn: - 1 jaar (verzoeken van particulieren; toe-
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zending kavellijsten, e.d.); 

- 5 jaar na verkoop, waaronder niet-strategische goederen; 

- 10 jaar na verkoop strategische goederen. 

 

(33)  Het vernietigen van overtollige roerende zaken. 

produkt processen-verbaal 

periode 1945-1994 

waardering V (b) termijn: 5 jaar na proces-verbaal. 

 

 

2.4 OVERIGE BEHEERSZAKEN 

 

(34)  Het afkopen van aan de staat toekomende grondrenten, uitgangen, 

cijnzen, tijnzen en andere soortgelijke inkomsten. 

grondslag Comptabiliteitswet (Stb. 1992, 351), art.27, tweede lid; 

verving Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671), art.38, derde lid; 

verving Wet van 24 januari 1952 houdende enige bepalingen omtrent de 

domeinen (Stb. 1952, 37), art.2; verving Wet van 29 augustus 1848 

omtrent den verderen verkoop van Domeinen (Stb. 39) 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 5 jaar na afkoop. 

opmerking Deze handeling wordt sinds 1994 niet meer uitgevoerd. 

 

(35)  Het afkopen van het recht van de 13e penning. 

grondslag Wet houdende regelen omtrent de opheffing van het recht van de 

dertiende penning (Stb. 1984, 443), art. 2 

produkt overeenkomsten 

periode 1984-1994 

waardering V (c) termijn: 5 jaar na afkoop. 

 

(36)  Het overnemen, beheren, afgeven, teruggeven of vernietigen van 

inbeslaggenomen roerende zaken. 

grondslag Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (Stb. 1959, 2), art. 1, eer-

ste en vierde lid 

periode 1959-1994 

waardering V (c) termijn: 5 jaar na sluiting dossier. 

 

(37)  Het beheren van vermogens onder de naam vicarieën, beneficiën 

of praebenden. 

grondslag Wet tot beëindiging van de overheidstaken met betrekking tot de 

zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers en het beheer van 

vicarieën, alsmede afkoop van onveranderlijke lasten (Stb. 1974, 

700), art.2, 3 en 4; verving Wet van den 20sten Augustus 1859, tot 

voorziening in het beheer, bedoeld in art.11 der wet van 5 Maart 1852 

(Stb. 45), houdende regeling der zaken van de voormalige Wees- en 

Momboirkamers (Stb. 1859, 95) 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 5 jaar na sluiting dossier. 

opmerking Deze handeling wordt sinds 1994 niet meer uitgevoerd. 

 

(38)  Het afkopen van een rechtspersoon van de onder de titel onver-

anderlijke lasten bekende uitkeringen. 

grondslag Wet tot beëindiging van van de overheidstaken met betrekking 

tot de zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers en het beheer 
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van vicarieën, alsmede afkoop van onveranderlijke lasten (Stb. 1974, 

700), art.5, eerste lid 

periode 1974-1994 

waardering V (c) termijn: 5 jaar na sluiting dossier. 

opmerking Deze handeling wordt sinds 1994 niet meer uitgevoerd. 

 

(39)  Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de berging 

van scheepswrakken waarop de staat rechten kan doen gelden. 

produkt overeenkomsten 

periode 1945-1994 

waardering B (-) 

toelichting Geen van de algemene selectie-criteria is van toepassing op 

deze handeling. Een meerderheid van de partijen bij het drie-

hoeksoverleg is echter de mening toegedaan dat informatie uit de 

betreffende neerslag (lijsten van gevonden goederen, e.d.) van belang 

zouden kunnen zijn voor de Nederlandse geschiedschrijving. 

 

(40)  Het beheren van onbeheerde nalatenschappen. 

grondslag Burgerlijk Wetboek, boek 4 (tot 1 januari 1992: boek 3), art. 

879 

periode 1945-1994 

waardering V (c) termijn: 60 jaar na overlijdensjaar betrokkene. 


