
Verslag van het ingevolge artikel 5 sub d., juncto 2 Archiefbesluit 1995 gevoerde 
driehoeksoverleg tussen de primaire zorgdrager  
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vrom),  
de secundaire zorgdragers  
de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, 
Economische Zaken, Financiën, Justitie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
Verkeer en Waterstaat (V&W), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
en het Nationaal Archief  
met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het 
Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden op het beleidsterrein rijkshuisvesting 
vanaf 1945 -  
 
Samenstellers: drs. P. Sierdsma en mw. I. Heidebrink. 
(9 oktober 2006) 
 
 
 
Inleiding  
 
De voorliggende ontwerp selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het 
Archiefbesluit (Stb. 1995/671). De lijst heeft de vorm van een basis selectiedocument (bsd). 
Een basis selectiedocument bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een 
bsd wordt op grond van een aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven, 
die neerkomt op een selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van de 
handeling vormen (B = te bewaren, V = te vernietigen). 
 
Dit bsd vervangt de bestaande selectielijsten op het beleidsterrein rijkshuisvesting van de 
volgende zorgdragers: 

- ministerie van Vrom: bsd Rijkshuisvesting 1945-1998 (Strcrt. 24-09-2001 nr. 184)  
- ministerie van Defensie: bsd Rijkshuisvesting voor het onderdeel dienst werken, 

gebouwen en terreinen (Strcrt. 19-09-2002 nr. 180) 
-  ministerie van Binnenlandse Zaken: Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in 

aanmerking komende stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in de 
archieven van de onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren, 
vastgesteld januari/maart 1961 en aangevuld/gewijzigd juli/september 1967), voorzover 
betrekking hebbend op rijkshuisvesting.  

 
Een herziening van het bsd op het beleidsterrein rijkshuisvesting was nodig om verschillende 
redenen: 

1 Bij de vaststelling van de bsd’s van Vrom en Defensie in 2001 en 2002 werden de 
handelingen van de overige zorgdragers (vanaf 1945) nog niet vastgesteld; In het 
voorliggende bsd is dit wel het geval  

2 Tijdens de bewerking van het archief van Vroom over de jaren 1945-1998 bleek 
herformulering en aanvulling van het bsd van Vrom uit 2001 noodzakelijk; · 

3 Tijdens de bewerking van het archief van Defensie over de jaren 1945-1998 bleek 
herformulering en aanvulling van het bsd uit 2002 noodzakelijk; · 

4 De reorganisatie van de Rijksgebouwendienst tot een agentschap vanaf 1999 en de 
daar uit voortvloeiende uitbreiding van taken van de Rijksbouwmeester noopte tot 
herformulering van aanvulling van handelingen van Vrom vanaf 1999.  

 
Het bsd is tevens een nieuwe selectielijst voor de overige hieronder genoemde zorgdragers en 
actoren.  
  
 



Reikwijdte van dit bsd 
 
Dit bsd wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 
 
Zorgdrager Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en de daaronder 
ressorterende actoren: 
* Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1982 – en 
 taakvoorgangers 1945 -1982 1

* Adviesgroep Beeldende kunst, 1993 – 
* Klantenraad, 1999 – 
* Geschillencommissie voor de Rijkshuisvesting, 1999 – 
 
Zorgdrager en actor Minister van Binnenlandse Zaken, 1991 - 
 
Zorgdrager en actor: Minister van Buitenlandse Zaken, 1952 – 
 
Zorgdrager Minister van Defensie en daaronder ressorterende actoren 
* Minister van Defensie, 1945 - 
* Bevelhebber, 1945 
* Commissie belast met het onderzoek naar mobilisatiemagazijnen, 1945-  
* Bestuursraad, 1999- 
 
Zorgdrager en actor: Minister van Economische Zaken : 1945 – 
 
Zorgdrager en actor: Minister van Financiën, 1952 – 
 
Zorgdrager Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en daaronder ressorterende 
actoren 
* Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 1945 – 
* Raad voor de kunst, 1950-1995 
* Raad voor Cultuur, 1995 - 
* Adviesgroep Beeldende kunst, 1977-1993 
 
Zorgdrager en actor: Minister van Verkeer en Waterstaat, 1945- 
 
Zorgdragers en actor Vakminister, 1945 - 
NB De handelingen vermeld voor de vakminster kunnnen betrekking hebben op het functioneren 
van alle ministers. Bij de vaststelling van dit bsd zijn de volgende vakministers betrokken 
geweest: 
* Minister van Algemene Zaken 
* Minister van Justitie 
* Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
* Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
* Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
1 Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, 1945-1947 
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1947-1956 
Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 1956-1965 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), 1965-1982 
                                                      
1 Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, 1945-1947 
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1947-1956 
Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 1956-1965 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), 1965-1982 
 
 
 



 
 
Totstandkoming bsd 
 
Het bsd is deels gebaseerd op het Rapport Institutioneel Onderzoek ‘Het Rijk Onder Dak (1997). 
Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein van de 
rijkshuisvesting over de jaren 1945-1994, en in het bijzonder de Rijksgebouwendienst (1922-
1994)’, gepubliceerd als nummer 45 van de PIVOT-reeks in 1997.  
 
Op 24 september 2001 (Stcrt. 2001 nr. 184) en 19 september 2002 (Stcrt. 2002 nr. 180) werden 
op basis van dit RIO bsd’s vastgesteld  voor de handelingen van de Minister van Vrom (1945- 
1998) en Defensie (1945 -).  Beide selectielijsten worden geactualiseerd in het voorliggende bsd,  
waarin tevens de handelingen van de overige zorgdragers (vanaf 1945) zijn opgenomen.  
 
Het RIO “het Rijk Onder Dak” kwam tot stand vóór de reorganisatie van de Rijksgebouwendienst 
in 1999. Voor de handelingen ressorterend onder de zorg van Vrom vanaf 1999 werd aanvullend 
institutioneel onderzoek gedaan. Nieuwe handelingen van Vrom zijn ontleend aan de volgende 
wet- en regelgeving: 
 
Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (Stb.1998 / 552)  (Stb1998 / 552) 
Regeling Klantenraad Rijkshuisvesting (Stcrt.1998/ 234) 
Regeling Geschillencommissie voor de Rijkshuisvesting (Stcrt.1998/234) 
Regeling Taakverdeling Beheer Rijkshuisvesting (1999) 
Jaarverslag Rijksgebouwendienst (1999) 
Nota Beleidskader rijkshuisvesting 1999-2003 (1998)  
Derde Architectuurnota 2001-2004 Ontwerpen aan Nederland (2001) 
Nota de Verdieping, het nieuwe organisatiemodel (2001) 
Nota Werkdomein, positionering en organisatie van de Rijksbouwmeester (2003/4).  
Actieprogramma, Ruimte en Cultuur, Architectuur en het Belvedèrebeleid, 2005-2008(2004) 
Nota PPS: een nieuwe stijl van samenwerking bij rijkshuisvesting, (2005) 
De basis voor een comfortabele werkomgeving (2005) 
 
Voor de actualisatie van de selectielijst van het ministerie van Defensie werden nieuwe 
handelingen ontleend aan: 
Voorschriften beheer en gebruik onroerend goed (MP 43-100), 1994.  
 
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op 18 juni  
2005 als primaire zorgdrager het concept bsd rijkshuisvesting ingediend bij het Nationaal Archief 
en werden de overige zorgdragers uitgenodigd om commentaar te leveren.  
Vaststellingsverzoeken van de andere zorgdragers volgden in augustus-december 2005.  Daarbij 
hebben zij tevens gereageerd op de inhoud en voorgestelde waarderingen.  
 
Het document is door het Nationaal Archief uitvoerig getoetst op verschillende punten. In de 
eerste plaats redactioneel, maar daarna met name om vast te stellen of het voldoet aan de 
vereisten van het Archiefbesluit 1995. Bekeken is of het met behulp van dit document mogelijk is 
bij het waarderen van de handelingen rekening te houden met de verschillende belangen zoals 
omschreven in artikel 2 van het Archiefbesluit: 
* de taak van het betreffende overheidsorgaan 
* de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen 
* de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed  
* het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens over 

overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek 
 
 



Bekeken is of de selectielijst gebruikt maakt van algemene selectiecriteria. Ook is beoordeeld of 
de selectielijst rekening houdt met de selectiedoelstelling: Het veiligstellen van de belangrijkste  
bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur 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, voorzover deze te 
reconstrueren zijn op basis van archieven van de overheid.   
Het Nationaal Archief heeft zich laten adviseren door materie-deskundige drs. G.H.P. 
Steenmeijer, mede-auteur van De Rijksbouwmeesters (2002). Gebleken is overigens dat de  
bereidheid om deze functie te vervullen bij wetenschappers niet bijzonder groot is. Aan de 
betreffende deskundige is vooral aandacht gevraagd voor eventueel wenselijk geachte herziening 
van voorgestelde waarderingen van handelingen in het licht van maatschappelijke beroering over 
calamiteiten (bijvoorbeeld de ‘Schipholbrand' ) en lange termijn milieueffecten. Het bsd is 
aangepast en aangevuld naar aanleiding van de toetsing door het Nationaal Archief en de tijdens 
het driehoeksoverleg gemaakte opmerkingen.  
 
 
Driehoeksoverleg  
 
Het driehoeksoverleg over de selectielijst vond schriftelijk plaats en eenmaal mondeling (16 juni 
2006). 
Tijdens het overleg werden de waarderingen van de handelingen in het concept-bsd besproken.  
 
Daarbij waren de volgende functionarissen betrokken: 
 
Beleidsdeskundigen Rijksgebouwendienst: 
Dhr. ing. R. S. Alewijnse, Advies en Architecten, afdeling Ontwerp 
Dhr. ir. E.A.F. Bierman , Directie Advies en Architecten, hoofd Control en Bedrijfsvoering. 
Dhr. C.J. de Graaf, Front Office, Afdeling Control en Bedrijfsvoering, hoofd 
Dhr. B.A.M. van der Kamp, Atelier Rijksbouwmeester, zakelijk leider  
Dhr. drs. ing.G.J.Koelstra, Directie Vastgoed, Afdeling Vastgoedstrategie, beleidscoördinator 
Mw. N.D. Kok, Afdeling Projecten / Kwaliteitszorg, medewerker project-, programmamanagement 
Dhr. drs. C.J. van der Peet, Advies en Architecten, senior adviseur monumentenbeleid 
Mw. Drs. C.C. Weeber, Projecten Programma Innovatieve Technieken, programmamanager  
 
Archiefdeskundigen Rijksgebouwendienst: 
Dhr. B. Kheda, Staf, Bedrijfsvoering ,documentair informatieverzorger  
Dhr. J. Madeira, Staf, Bedrijfsvoering ,coördinator documentaire bedrijfsvoering,  
Dhr. J.van der Woerd, Staf, Bedrijfsvoering,documentair informatieverzorger, 
Archiefdeskundige ministerie van Vrom 
Dhr. T. van der Meer, Dienst Informatievoorziening, Semi-statisch Archief, senior medewerker  
 
Beleidsdeskundige ministerie van Algemene Zaken: 
Dhr. mr. L. van Poelgeest, raadsadviseur Kabinet minister president 
Archiefdeskundige ministerie van Algemene Zaken: 
Dhr. F. Vogelsang, hoofd informatie en documentatie management, Centrale Afdeling 
Communicatietechnologie 
 
Beleidsdeskundige ministerie van Binnenlandse Zaken: 
Dhr. M.A. Cové , Directie Facilitaire Zaken, afdeling Advies en Coördinatie, coördinator 
huisvesting  
Archiefdeskundige ministerie van Binnenlandse  Zaken: 
Dhr. J Langezaal, Directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentatiediensten, Eenheid 
Documentmanagement.  
Mw. E. van Gent, Directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentatiediensten, Eenheid 
Documentmanagement. 



 
Beleidsdeskundige ministerie van Buitenlandse Zaken: 
Dhr. Drs. G. Planting, Directie Huisvesting Buitenland, plv. directeur  
Archiefdeskundige ministerie van Buitenlandse Zaken: 
Dhr. S. Buytendijk, Directie Documentaire Informatievoorziening, afdeling Semi-Statisch Archief, 
hoofd. 
 
Beleidsdeskundige ministerie van Defensie: 
Dhr. ir. C. J.B. ten Feld, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Centrale Directie, adviseur 
gebouwen. 
Dhr. ir. J.P. Verbeek, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Centrale Directie, Afdeling 
verwerving, adviseur. 
Dhr.mr. J. Wamsteker, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Centrale Directie, adviseur. 
 
Archiefdeskundige ministerie van Defensie: 
Dhr. J.M.M. Cuijpers, Commando Diensten Centra, Defensie Archieven, institutioneel 
onderzoeker 
 
Beleidsdeskundigen ministerie van Economische Zaken: 
Dhr. A.D.Hollestelle, coördinator Vastgoed en Projecten 
Mw. A.W.M. Abbink, projectleider / adviseur Herhuisvesting en Kantoorinnovatie 
Dhr. J.S. Mul, senior adviseur Gebouwzaken. 
Mw. M.A.Hendriksen, medewerker Grondzaken 
Archiefdeskundige ministerie van Economische Zaken: 
Mw. C.L.M. Dohmen, Directie Informatiemanagement en Automatisering., afdeling informatie, 
adviseur DIV 
 
Beleidsdeskundigen ministerie van Financiën: 
Mw. D.L.M. Signore-Brouwer, Directie Bedrijfsvoering en Communicatie, lid Managementteam 
Facilitaire Diensten 
Mr. drs. J. van Spengen., Directie Domeinen, beleidsmedewerker 
Archiefdeskundige ministerie van Financiën: 
Dhr. M.J.M. Voermans, medewerker Institutioneel  Onderzoek en Archiefselectie 
 
Beleidsdeskundige ministerie van Justitie: 
Dhr. L.J. Vogelaar, Directie Wetgeving, juridisch adviseur. 
Archiefdeskundige ministerie van Justitie: 
Dhr. E.J. Steigenga, Directie Informatisering, coördinator Archiefbeleid Justitie 
 
Beleidsdeskundigen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
Dhr. ir. R.J.A. Oosterbaan, senior projectleider. 
Dhr. H.P.J. Francken, senior projectleider. 
Archiefdeskundige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
Mw. G. Veenstra, senior medewerker informatievoorziening 
 
Beleidsdeskundigen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 
Mw. drs. J. Duijndam, Directi en beleidsmedewerker 
e Kunsten, afdeling Beleid en Bestuur, plv. hoofd 
Archiefdeskundige ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 
Dhr. H ’t Hoen, Directie Informatisering, afdeling Informatie Diensten, medewerker. 
 
Beleidsdeskundige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
Dhr. J. Voskamp, hoofd afdeling Facilitair Gebouw 
Archiefdeskundige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
Dhr. M. Zonneveld, adviseur afdeling beleid en Advies DIV 
 



Beleidsdeskundige ministerie van Verkeer en Waterstaat: 
Mw. Ir. M. F.P.A. Jans,  MFM , senior adviseur                              
Archiefdeskundigen ministerie van Verkeer en Waterstaat: 
Mw. I. Dorrestijn, Advies en Coördinatie Centrum Div, adviseur DIV ad interim 
Mw.drs. E.R.R. Messagie, adviseur DIV 
 
Beleidsdeskundige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
Dhr. C.J. van der Helm, senior medewerker Facilitaire Dienst, voorheen consulent gebouwen 
Facilitaire Dienst. 
Archiefdeskundige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
Dhr. drs. L. B. Humbert, adviseur programmaeenheid KICK 
 
Vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris : 
Mw. I. Heidebrink, medewerker Selectie en Acquisitie van het Nationaal Archief 
De heer dr. G.H.P. Steenmeijer, extern materie-deskundige.  2

 
 
Belangen 
Tijdens het opstellen van het bsd en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening gehouden 
met de in artikel 2 sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van archiefbescheiden 
als bestanddeel van het cultureel erfgoed en van het onder sub d van hetzelfde besluit genoemde  
belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor recht- of bewijs zoekenden 
en voor historisch onderzoek. Als uitgangspunt van het overleg gold de in het kader van het Pivot 
project geformuleerde selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de 
Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te 
bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de blijvende 
bewaring van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving. Om op basis 
van deze selectiedoelstelling tot een waardering van handelingen te komen worden zes 
selectiecriteria toegepast.  
 
 
Selectiecriteria:  
 

 

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

 

Toelichting: 
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, evenals het nemen 
van beslissingen over de inhoud van beleid en de 
terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en 
specificeren van de doeleinden en instrumenten. 

 
2. Handelingen die 

betrekking hebben op de 
evaluatie van het beleid 
op hoofdlijnen 

 

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

 
3. Handelingen die 

betrekking hebben op de 
Toelichting: 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over 

                                                      
2 De heer Steenmeijer is mede-auteur van de « Rijksbouwmeesters, twee eeuwen architectuur van de 
rijksgebouwendienst en zijn voorlopers » (Rotterdam 1995). Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van het RIO 
« Het Rijk onder Dak »(PIVOT-rapport nr. 45, Den Haag 1997) en is momenteel werkzaam als onafhankelijk onderzoeker 
op het terrein van de rijkshuisvesting.  
 
 



verantwoording van het 
beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren. 

 

het beleid op hoofdlijnen aan andere actoren, of ter 
publicatie 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

Toelichting: 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële 
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er 
sprake is van een oorlogstoestand, staat van beleg of 
toepassing van noodwetgeving. 

 

 
Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en 
bewijszoekenden 
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn is de termijn vastgesteld met 
het oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en voor de recht en 
bewijs zoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de maximale termijnen is geschied 
door de deskundigen van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, 
Economische Zaken, Financiën, Justitie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat, 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris heeft zich ervan vergewist dat zij gezien 
hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen. 
 
Belangen van de archiefbescheiden / voor historisch onderzoek 
 
In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris primair de 
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige deelnemers 
hun gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later 
historisch onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht.  
 
 
Inhoudelijk verslag:  
 
Tijdens het driehoeksoverleg hebben deelnemers de gelegenheid gehad om naast het 
beoordelen van de voorgestelde waarderingen commentaar te leveren op (formuleringen van) 
opgevoerde handelingen. Voor de wijzigingen van alle  handelingen – met uitzondering van de 



wijziging van waarderingen - zie hoofdstuk H: Concordans van wijzigingen en overeenkomsten 
RIO, oude en nieuwe bsd’s.   
 
 
 
Wijziging redactie en waardering handelingen  
 
Vakminister  
 
Handeling 1 : 
Het voorbereiden, formuleren en evalueren van beleidsstandpunten ten aanzien van de 
rijkshuisvesting. 
Op voorstel van VWS gewijzigd in: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van 
beleidsstandpunten ten aanzien van de rijkshuisvesting betreffende het eigen departement. 
 
Handeling 2 : 
Het beantwoorden van Kamervragen inzake rijkshuisvesting. 
Op voorstel van VWS toegevoegd: betreffende het eigen departement. 
 
Handeling 3 : 
Het houden van interviews, redevoeringen en het afleggen van openbare verklaringen  
inzake de rijkshuisvesting. 
Op voorstel van VWS toegevoegd: betreffende het eigen departement. VWS stelt een wijziging 
van de waardering voor van B in V 10 jaar, waarmee wordt ingestemd. 
 
Handeling 32 : 
Het instemmen met de aan- en verkoop en terreinen ten behoeve van het ministerie. 
Op voorstel van VWS gewijzigd in: Het instemmen met de aan- en verkoop van gebouwen 
terreinen ten behoeve van het eigen departement. De waardering verandert op voorstel van dit 
departement en SZW van B in V 10 jaar na verkoop 
 
Handeling 58: 
Het overeenstemmen met huurkoop en lease van gebouwen door de Rijksgebouwendienst. 
Op voorstel van VWS  samengevoegd met  
Handeling 231, Het sluiten van contracten voor huur, onderhoud van gebouwen en installaties.  
De omschrijving luidt nu : Het sluiten van contracten inzake huur, huurkoop of onderhoud en 
lease van gebouwen en installaties met de Rijksgebouwendienst. De waardering wijzigt op 
voorstel van VWS, SZW en Economische Zaken in V 10 jaar na einde contract. 
 
Handeling 173 : 
Het sluiten van overeenkomsten inzake periodiek onderhoud en beheer van Rijksgebouwen. 
De gewijzigde tekst is: Het sluiten van overeenkomsten voor (periodiek) onderhoud en beheer 
van rijksgebouwen, installaties en monumenten betreffende het eigen departement 
EZ stelt als waardering voor 10 jaar na wijziging van de regeling Taakverdeling en Beheer (dit is 
de basis voor een contract). VWS en SZW stellen voor 10 jaar na einde contract, waarmee de 
overige zorgdragers akkoord gaan. 
 
Handeling 174: 
Het sluiten van overeenkomsten inzake periodiek onderhoud en beheer van monumenten. 
Op voorstel van VWS samengevoegd met 
Handeling 221: 
Het samen met de Rijksgebouwendienst formuleren van een huisvestingsprobleem. 
De ontwerp waardering B kan volgens LNV wijzigen in V 5 jaar, volgens EZ, VWS, SZW 
in V 10 jaar. De overige zorgdragers gaan akkoord met deze langste termijn. 
 
Handeling 223 : 



Het in gebruik ontvangen van huisvestingsruimte van de Rijksgebouwendienst. 
De ontwerp waardering V 6 jaar na einde contract wordt op verzoek van EZ, SZW gewijzigd in V 
10 jaar na einde contract. 
 
Handeling 225 : 
Het deelnemen aan de Klantenraad van de Rijksgebouwendienst. 
De oorspronkelijke waardering V 10 jaar kan volgens EZ , SZW en LNV V 5 jaar kunnen worden. 
 
Handeling 232 : 
Het uitvoeren van kleine verbouwingen. 
Omschrijving op verzoek van VWS: Het (doen) uitvoeren van kleine verbouwingen. 
EZ en LNV kiezen voor V 5 jaar als bewaartermijn, SZW voor 7 jaar, VWS kiest voor V 10 jaar. 
De langste termijn, in overeenstemming met andere waarderingen, wordt aangehouden, 
waarmee zorgdragers instemmen.  
 
Handeling 233 : 
Het (doen) leveren en plaatsen van installaties in gebouwen. 
De waardering wijzigt van ‘V 5 jaar na vervanging bouwtekening, installatie, sloop’ in  
V 10 jaar na (gedeeltelijke) vervanging  of sloop installatie, op verzoek van VWS. 
SZW heeft een voorkeur voor V 5 jaar na vervanging. De hoogste termijn wordt aangehouden. 
Toegevoegd: Opmerking: Het betreft installaties voor verwarming, verlichting, klimaatbeheersing, 
liften. 
 
Handeling 235 : 
Het (laten) inrichten van gebouwen en kamers. 
De oorspronkelijke waardering spreekt van V 10 jaar; B (5) wanneer het wijziging in de huisstijl 
betreft. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herkent in toepassing van huisstijl 
geen te bewaren architectonisch aspect en stelt V 10 jaar voor. De overige departementen  
stemmen hier mee in.  
 
Handeling 236 : 
Het beheren van interne huisvestinggegevens. 
wordt op verzoek van VWS samengevoegd met: 
Handeling 237 : 
Het behandelen en uitvoeren van verzoeken tot interne (her)huisvesting. 
EZ bepleit V 5 jaar na huurcontract, LNV V 5 jaar na afstoot object . Daar de handeling betrekking 
heeft op de administratie van interne verhuizingen handhaaft Vrom de oorspronkelijke termijn van 
V 5  jaar. Toegevoegd aan de opmerking: Huisvestingsprogramma’s, huisvestinggegevens, 
indelingsoverzichten, verhuisorganisaties huisvestingsverzoeken, toekenningen ruimtes, 
plattegronden, opdrachten, bouwtekeningen, verslagen. Overige zorgdragers akkoord. 
 
Handeling 238 (nieuwe handeling) 
Het voldoen aan voorschriften voor de arbeidsomstandigheden met betrekking tot het  
onderhoud van huisvestingsobjecten, V 20 jaar. 
Op initiatief van het ministerie van VWS en Vrom. 
 
Handeling 240: 
Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen 
betreffende de huisvesting van het departement, V 5 jaar 
Op initiatief van het ministerie van VWS. 
 
 
 
Minister van Buitenlandse Zaken 
 
Handeling 71 : 



Waardering gewijzigd in B. 
 
Handeling 73 : 
Waardering gewijzigd in B. 
 
Handeling 101 : 
Waardering gewijzigd in B. 
 
Handeling 98 : 
Waardering gewijzigd V 15 jaar. 
 
Handeling 99 : 
Waardering gewijzigd V 15 jaar. 
 
 
Minister van Defensie 
 
Handeling 2 : 
Bron toegevoegd. 
 
Handeling 5 : 
Bron aangepast. 
 
Handeling 20 : 
Waardering gewijzigd van B 1 in V 5. 
 
Handeling 45:  
Bron toegevoegd. 
 
Handeling 48:  
Tekst gewijzigd van ‘Het sluiten van overeenkomsten tot regeling van zakelijke rechten  
verbonden aan rijksgebouwen’ in ‘Het sluiten van overeenkomsten tot regeling van zakelijke  
rechten verbonden aan Defensie onroerend goed’. In opmerking RGD vervangen door DGWT. 
 
Handeling 67.4:  
Waardering gewijzigd van V 6 jaar na vaststellen definitief ontwerp in V 6 jaar na vaststellen 
definitief ontwerp. 
 
Handeling 67.6:  
Waarderingen gewijzigd in V 5 jaar na wijziging bouwtekeningen of afsluiten dossier + V na  
afsluiten dossier. 
 
Handeling 67.9:  
Waardering gewijzigd van V 5 jaar na sloop van het gebouw in V 5 jaar na afsluiten dossier. 
 
Handeling 67.11:  
Opmerking verwijderd. Bij producten aanvraag machtiging uitvoering werken verwijderd. 
Waardering gewijzigd van B 5 naar V 10 jaar 
 
Handeling 67.13:  
Waardering gewijzigd van V 7 jaar na V 10 jaar 
 
Handeling 67.15:  
Tekst gewijzigd 
 
Handeling 67.17:  



Tekst ‘Het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de bouw’ in ‘Het voeren van de directie  
van de bouw’.Opmerkingen en producten aangevuld. Waardering B 5 gewijzigd in V 10 jaar 
 
Handeling 87: 
Waardering gewijzigd van V 6 jaar in V 15 jaar 
 
Handeling 90: 
Waardering gewijzigd van V 7 jaar na afsluiten dossier in V 5 jaar na afsluiten dossier 
 
Handeling 94: 
Tekst aangepast en bron ingevoegd 
 
Handeling 95: 
Tekst aangepast en bron ingevoegd. Producten aangepast. Opmerkingen toegevoegd. 
Waardering gewijzigd van V 7 jaar in V 15 jaar 
 
Handeling 139 : 
Selectiecriterium gewijzigd in: 5 jaar na vervallen methode/systeem. 
 
Handeling 152 : 
Deze handeling van de actor minister van Vrom ook toegekend aan de actor minister van  
Defensie. 
 
Handeling 163: 
Waardering gewijzigd van V 7 jaar in V 10 jaar. 
 
Handeling 164: 
Waardering gewijzigd van V 7 jaar in V 10 jaar. 
 
Handeling 165: Vervallen 
 
Handeling 166: 
Waardering gewijzigd van V 7 jaar na verloop van het contract in V 5 jaar na verloop van het  
contract 
 
Handeling 169: 
Waardering gewijzigd van V 5 jaar na afsluiten dossier in V 5 jaar na verkoop 
 
Handeling 194: 
Waardering gewijzigd van V 5 jaar na afsluiten dossier in V 5 jaar na beëindiging contract. 
 
Handeling 197: 
Waardering gewijzigd van V 5 jaar na afsluiten dossier in V 5 jaar na beëindiging contract. 
 
Handeling 198: 
Waardering gewijzigd van V 5 jaar na afsluiten dossier in V 5 jaar na beëindiging contract 
 
Handeling 210 : 
Opmerkingen verwijderd 
 
Handeling 218 : 
Bron toegevoegd. Opmerking aangepast. Waardering gewijzigd van V 20 in B 3. 
 
Handeling 229 : 
Tekst ‘Het (laten) aanleggen en instandhouden van brandstofinstallaties en pijpleidingen  
gewijzigd in ‘Het ontwerpen van brandstofinstallaties en pijpleidingen’ 



 
 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 
Handeling 101: 
Het uitlenen van werken uit het rijkskunstbezit voor de inrichting van diplomatieke posten.  
De handeling is afgesloten per 1997omdat de uitleenadministratie sinds die tijd uitgevoerd wordt 
door de Collectie Nederland. 
 
Handeling 114: 
Het adviseren van de minister van rijkshuisvesting inzake de toepassing van de 
percentageregeling De naam van de actor Raad voor de Kunst is per 1995 gewijzigd in Raad 
voor Cultuur. 
De regeling dat 1 % van de bouwkosten aan kunst aan het object wordt besteed blijft 
gehandhaafd voor overheidsgebouwen. 
 
Handeling 213: 
Het adviseren aan de minister inzake opdrachten aan kunstenaars voor de uitvoering van 
kunstwerken aan rijksgebouwen; actor: ·Adviesgroep Beeldende Kunst.  
De periode (1977-1993) is voor deze zorgdrager afgesloten. Vanaf 1993 valt de actor 
onder de Rijksbouwmeester, actor minister van Vrom. 
 
Handeling 215: 
Het bijhouden van een documentatie van kunstwerken van voor bouw- werken aangetrokken of 
aan te trekken beeldende kunstenaars; actor: Adviesgroep Beeldende Kunst.  
De periode (1977-1993) is voor deze zorgdrager afgesloten. Vanaf 1993 valt de actor 
onder de Rijksbouwmeester, actor minister van Vrom. 
 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
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