
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen het 
ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie 
van Justitie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Economische 
Zaken, het ministerie van Financiën en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 
Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Ar-
chiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de genoemde zorgdragers op het beleidsterrein 
Voorlichting van de rijksoverheid, over de periode 1945-.  
 
 
Den Haag, februari 2007 
drs. R.P. Yap  
 
Inleiding 
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Archiefbesluit 
1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument (BSD). Een BSD 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).  
Het BSD fungeert als nieuw selectie-instrument voor de bovengenoemde zorgdragers op het beleidsterrein 
Voorlichting van de rijksoverheid voor de periode vanaf 1945-.  
 
De volgende bestaande selectielijsten worden ingetrokken: 
 
-‘In de strijd tegen gegevensinflatie’, Selectielijst neerslag handelingen minister van Algemene Zaken 
en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein voorlichting van de rijksoverheid over de 
periode 1931-1996 (Stcrt. nr. 155, 14 augustus 2001). 
 
De handeling 312, Het behandelen van aangelegenheden met beroep op grond van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) uit de selectielijst ‘Organisatie Rijksoverheid 1945–1999’, selectielijst neerslag handelingen 
op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945–1999 (Stcrt. nr. 245, 16 
december 2005) voor de actor ‘vakminister’, wordt voor de volgende ministers ingetrokken: 

• de minister van Algemene Zaken 
• de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
• de minister van Buitenlandse Zaken 
• de minister van Defensie 
• de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
• de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
• de minister van Verkeer en Waterstaat 
• de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
• de minister van Justitie 
• de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• de minister van Economische Zaken 
• de minister van Financiën  
• de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 
Reikwijdte van dit BSD 
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 
 
Primaire zorgdrager: 
 
Onder de zorg van de minister van Algemene Zaken: 
-de minister van Algemene Zaken / de minister-president 
-Voorlichtingsraad en daaronder ressorterende commissies en werkgroepen 
-Commissie-Van Heuven Goedhart 
-Commissie-Hermans 
-Commissie-Fock 
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-Commissie-Biesheuvel 
-Commissie voor de voorlichting bij grootschalige incidenten en rampen (Adviescommissie voorlichting 
rampen, Commissie-Van der Voet, Commissie VORAMP) 
-Staatscommissie Toekomst OverheidsCommunicatie (Commissie-Wallage) 
-Commissie Wolffensperger  
-Evaluatiecommissie Wet Openbaarheid Bestuur  
-Begeleidingscommissie Evaluatie Wet Openbaarheid Bestuur  
-Werkgroep Heroverweging voorlichting rijksoverheid 
-Commissie Publiekscommunicatie en Informatie (PCI) 
-vakminister 
 
Secundaire Zorgdragers: 
 
Onder de zorg van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 
-minister van Binnenlandse Zaken 
-Begeleidingscommissie Wet Openbaarheid Bestuur 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Buitenlandse Zaken: 
-vakminister 
 
 
Onder de zorg van de minister van Defensie: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Verkeer en Waterstaat: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Justitie: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Economische Zaken: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Financiën: 
-vakminister 
 
Onder de zorg van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 
-vakminister 
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Totstandkoming BSD 
 
Het BSD is deels gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij het ministerie van Algemene Zaken door 
M.J.B. Kavelaars werd afgerond in 1997. Dit institutioneel onderzoek resulteerde in het PIVOT-rapport nr. 
nr. 46 ‘In den strijd tegen onwetendheid, valsche voorstelling en leugen’, een institutioneel onderzoek naar 
het beleidsterrein voorlichting van de rijksoverheid in de periode 1931- 1990. 
 
Op 15 augustus 2001 (Stct. 2001, 155) werd reeds de ‘Selectielijst neerslag handelingen Minister van 
Algemene Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein voorlichting van de 
rijksoverheid over de periode 1931-1996’, onder de titel ‘In strijd tegen gegevensinflatie’ voor de 
handelingen van het ministerie van Algemene Zaken vastgesteld door de Algemene Rijksarchivaris, namens 
de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
De selectielijst bleek echter niet afdoende praktisch in gebruik. Hiernaast achtte ministerie van 
Algemene Zaken het nodig om het BSD te actualiseren tot en met het jaar 2005. Nadat drs. R. 
Groeneweg, adviseur organisatie en informatisering, CA Communicatietechnologie Informatie- en 
Documentmanagement van het ministerie van Algemene Zaken, het BSD had geactualiseerd en 
aangepast, is de verdere begeleiding van de procedure na commentaar van het Nationaal Archief in 
2005 uitbesteed aan het project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA). Het aanvullend onderzoek, 
uitgevoerd door mw. drs. L. Boer, BSD-medewerker, is afgerond in 2006. 
 
Het aangepaste BSD bevat ruim 40 nieuwe handelingen. Het BSD is doorgenummerd vanaf het RIO en 
het BSD ‘In strijd tegen de gegevensinflatie’: de nieuwe handelingen beginnen vanaf nr. 240. Voor 
handelingen uit het RIO die wel geschikt waren, is de oorspronkelijke nummering aangehouden. 
Overige handelingen zijn vervallen. Er is een concordantie in het BSD opgenomen. 

 
Voornamelijk de enkele handeling voor de Voorlichtingsraad (VoRa), het houden van vergaderingen, 
was veel te beperkt om het archief van de raad te kunnen bewerken. De VoRa heeft immers een veel 
groter aantal taken en verantwoordelijkheden dan het houden van vergaderingen. Bovendien valt een 
groot aantal commissies en werkgroepen onder de VoRa, die allemaal eigen taken hebben. Deze 
taken vallen ook onder de VoRa en moesten in handelingen worden gevat.  
 
Hiernaast is een groot aantal algemene handelingen opgenomen, zowel voor de primaire actor de 
Minister-President, de Minister van Algemene Zaken als de Voorlichtingsraad. Per abuis waren deze 
handelingen niet opgenomen in het RIO; deze omissie is nu hersteld.  

 
Tot slot zijn er, in overleg met het Nationaal Archief en de zorgdragers, handelingen toegevoegd voor de 
actor vakminister. De handelingen 97 (en 98), 204 (en 207), 72 en 86 zijn in 2005 goedgekeurd in het 
Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken. Communicatie en voorlichting over (voorgenomen) 
beleid en beleidsuitvoering aan de burger is een algemene handeling op alle beleidsterreinen, voor de 
neerslag waarvan iedere actor zelf de zorg draagt. Hiervoor bestaat een algemene handeling die in de 
meeste afzonderlijke BSD’s is opgenomen. Omdat deze handeling niet in alle BSD’s is opgenomen 
bevat dit BSD ook een handeling voor voorlichting over het eigen beleid aan de burgers. Als de 
algemene handeling is opgenomen in een BSD over een specifiek beleidsterrein, heeft deze voorrang. 
Als de algemene handeling ontbreekt, kan de vakministerhandeling uit het onderhavige BSD gebruikt 
worden. 
 
Het concept-BSD voor het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het 
ministerie van Justitie, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën en het 
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ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwam tot stand in 23-11-2006 en is sindsdien, n.a.v. het 
besprokene tijdens het driehoeksoverleg, aangepast en aangevuld.  
 
Driehoeksoverleg 
 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond mondeling plaats op 15 december 2006 en 24 
januari 2007 op het Nationaal Archief te Den Haag. Daarnaast is voorafgaand en na afloop van 
mondelinge overleg per e-mail gecorrespondeerd. 
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) deelgenomen: 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 
-drs. R.P. Yap, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
 
als vertegenwoordigster van de zorgdragers: 
-drs. L. Boer, BSD medewerkster Project Wegwerking Archiefachterstanden (PWAA) 
 
De inhoud van het BSD, alsmede de voorgestelde waarderingen zijn beoordeeld door:  
 
namens het ministerie van Algemene Zaken: 
als beleid-  en archiefdeskundigen:  
-mw. M.L. de Vries, medewerker DIV, DG Rijksvoorlichtingsdienst, Dienst Publiek en Communicatie 
-dhr. P.L. Tichem, medior adviseur, CA Communicatietechnologie, afdeling Informatie- en 
Documentmanagement. 
-drs. R. Groeneweg, adviseur organisatie en informatisering, CA Communicatietechnologie, afdeling 
Informatie- en Documentmanagement. 
 
Het ministerie van Algemene Zaken leverde als primaire zorgdrager tevens de deskundigheid op archief- 
en beleidsgebied namens de secundaire zorgdragers. 
 
 
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:  
 
Het onderhavige BSD betreft een actualisatie van een al eerder vastgestelde selectielijst. Derhalve is 
er geen Historisch Maatschappelijke Analyse (HMA) uitgevoerd.  
 
Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995 

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 de archiefbescheiden als bestanddeel van 
het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde besluit genoemde belang van de in de 
archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor 
historisch onderzoek. Als uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde 
selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur 
veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een 
reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar 
omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, 
voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. 

Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes 
selectiecriteria toegepast:  
 

 
 
Selectiecriteria 
 

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) 
 
Algemeen selectiecriterium 

 
Toelichting 
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Selectiecriteria 
1. Handelingen die betrekking hebben 

op voorbereiding en bepaling van 
beleid op hoofdlijnen 

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

 
2. Handelingen die betrekking hebben 

op evaluatie van beleid op 
hoofdlijnen 

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

 
3. Handelingen die betrekking hebben 

op verantwoording van beleid op 
hoofdlijnen aan andere actoren 

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

 
4.  Handelingen die betrekking hebben 

op (her)inrichting van organisaties 
belast met beleid op hoofdlijnen 

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

 
5. Handelingen die bepalend zijn voor 

de wijze waarop beleidsuitvoering 
op hoofdlijnen plaatsvindt 

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

 
6. Handelingen die betrekking hebben 

op beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
en direct zijn gerelateerd aan of 
direct voortvloeien uit voor het 
Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en 
incidenten 

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

 
 

Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger 
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 bewijszoekende 
burger. De beoordeling en vaststelling van de termijnen zijn geschied door de deskundigen van het 
ministerie van Algemene Zaken. 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 te bewaren archiefbescheiden voor het 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.  
 
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen 
gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of 
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 
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Inhoudelijk verslag 
 
Algemeen 
 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordiger van PWAA spreken af dat 
het gehele concept-BSD wordt nagekeken en verbeterd op redactie en lay-out. 
 
Gezien het grote aantal veranderingen ten opzichte van de eerder vastgestelde selectielijst vindt de 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris dat er een bijlage dient te worden opgenomen met 
daarin alle wijzigingen ten opzichte van de oude lijst. De vertegenwoordigster van de zorgdragers stemt 
hier mee in en voegt een dergelijke bijlage toe aan de selectielijst. 
 
Het beleidsterrein beslaat de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). In het BSD zijn daardoor handelingen 
opgenomen met betrekking tot de WOB. Binnen het BSD ‘Organisatie Rijksoverheid 1945–1999’ (Stcrt. nr. 
245, 16 december 2005) is ook een handeling opgenomen met betrekking tot de WOB. Het betreft hier 
handeling 312: Het behandelen van aangelegenheden met beroep op grond van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) met als actor de vakminister. 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordigster van de zorgdragers zijn 
het er over eens dat de WOB alleen binnen het beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid gehouden 
dient te worden. Bij vaststelling van onderhavig BSD zal de handeling met betrekking tot de WOB binnen het 
BSD ‘Organisatie Rijksoverheid 1945–1999’ (Stcrt. nr. 245, 16 december 2005) komen te vervallen. De 
bewuste handeling wordt wel opgenomen in onderhavig selectiedocument onder nummer 294 en is 
gewaardeerd met V, 10 jaar. 
 
De vertegenwoordigster van de zorgdragers deelt mede dat de actor ‘Academie voor 
Overheidscommunicatie’ geen zelfstandige actor is, maar een afdeling / dienst van het ministerie van 
Algemene Zaken. Zij stelt voor de handelingen bij de actor de minister van Algemene Zaken onder te 
brengen en de actor zelf te schrappen. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stemt hier 
mee in. 
 
Tot slot zijn er, in overleg met het Nationaal Archief en de zorgdragers, handelingen toegevoegd voor de 
actor vakminister. De handelingen 97 (en 98), 204 (en 207), 72 en 86 zijn in 2005 goedgekeurd in het 
Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken. Na overleg tussen PWAA en het Nationaal Archief is 
handeling 97 aangepast en omgenummerd naar 293 en zijn handelingen 24, 238 en 294 aan de lijst 
toegevoegd.  
 
Handelingen   
 
Actor: Minister-president/Minister van Algemene Zaken 
 
Handeling 243 
Het al dan niet op verzoek adviseren van diverse onderraden, ministeriele commissies, de ministerraad en 
andere ministeries over de externe voorlichting van de (rijks)overheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat het splitsen van een waardering in 
sommige uitzonderlijke gevallen gewenst kan zijn, maar dat de splitsing dan niet interpretabel moet 
zijn. De waardering zoals zij nu is geformuleerd voldoet niet. Hij stelt voor de handeling eenduidig te 
waarderen met B(1). Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 28 
Het voorbereiden, vaststellen of wijzigen van de organisatie voor externe en interne voorlichting van de 
rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris is van mening dat het niet in het belang van de 
selectie op basis van de algemene selectiecriteria is om de neerslag voortkomend uit deze handeling te 
differentiëren. De waardering (Vaststelling of wijziging: B (4); Voorbereiding: V, 20 jaar na vaststelling of 
wijziging) moet aangepast worden. Voorbereiding én resultaat moeten bewaard worden. De context van een 
besluit, instructie, advies of maatregel is net zo belangrijk (zo niet belangrijker dan) als het resultaat zelf. 
Daarnaast rijzen er vragen met betrekking tot de praktische toepasbaarheid van dergelijke waarderingen 
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bij bewerkingsprocessen. Een dergelijke waardering gaat voorbij aan de selectiedoelstelling van het 
Nationaal Archief, waarbij de selectie op  het niveau van handelingen plaatsvindt. 
Hij stelt voor de waardering voor alle neerslag B(4) te maken. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 62 en 64 
-Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een subsidieregeling voor instellingen die externe 
overheidsvoorlichting geven of mogelijk maken 
-Het verlenen, weigeren of intrekken van subsidie aan een instelling die externe overheidsvoorlichting geeft of 
mogelijk maakt 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt zich af of dergelijke subsidies eigenlijk wel 
verstrekt worden door Algemene Zaken. In de subsidieoverzichten Rijksoverheid van het ministerie van 
Financiën komen dergelijke subsidies niet terug. De vertegenwoordigster van de zorgdragers doet hierover 
navraag en het blijkt dat het ministerie van Algemene Zaken dergelijke regelingen niet kent. Zij stelt voor de 
handelingen te laten vervallen. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 244 
Het medevoorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake het 
beleidsterrein voorlichting en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele 
organisaties 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 28 zijn 
gemaakt. Hij stelt een uniforme waardering van B(1) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 246 
Het verzoeken om en reageren op een advies van een (externe) adviescommissie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 28 zijn 
gemaakt. Hij stelt een waardering van B(5) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 290 
Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein voorlichting van/door de 
rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt een andere splitsing van de waardering voor: 
B(3) jaarverslagen; V, 10 jaar overige periodieke verslagen. De splitsing van de huidige waardering, 
Verslagen en rapportage bestemd voor SG/DG-staf en hoger: B (3) Overig: V, 10 jaar, vindt hij onduidelijk en 
niet praktisch. De vertegenwoordigster van de zorgdragers stemt hier mee  in en past de waardering aan. 
Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 265 
Het opstellen en bewerken van informatie voor publiek en media 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vindt de formulering van de handeling te algemeen. 
De handeling is een afgeleide van de algemene handeling met betrekking tot voorlichting over een 
beleidsterrein. In deze formulering kan echter alle neerslag van het beleidsterrein onder de handeling 
gebracht worden. Hij stelt voor de handelingstekst aan te passen: Het voorbereiden en uitvoeren van 
voorlichtingsactiviteiten over het beleidsterrein voorlichting van de rijksoverheid.  
De waardering (Website en speeches: B (5) Overig: V, 5 jaar) komt hem vreemd voor. Waarom wordt hier 
niet de gangbare waardering van B(5) eindexemplaar; V, 5 jaar overig gebruikt? De vertegenwoordigster van 
de zorgdragers past de waardering naar het laatste aan. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 247 
Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek naar voorlichting van/door 
de Rijksoverheid en het eventueel reageren hierop 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 28 zijn 
gemaakt. Hij voegt daar aan toe dat in het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorlichtingscampagnes 
van het Rijk’ werd geconstateerd dat het dikwijls schortte aan een planmatige voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van voorlichtingscampagnes. Dit vermoeden was ook de aanleiding tot het onderzoek. Ook de 
materiedeskundige wees op het schijnbare gebrek aan beleidsevaluerend materiaal. Handelingen met 
betrekking tot evaluatie zouden dan ook zeker met B gewaardeerd moeten worden. De vertegenwoordiger 
van de algemene rijksarchivaris stelt een waardering met B(2) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 253 

 7



Het voorbereiden, coördineren en opstellen van inbreng in interne overlegstructuren 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vindt de handeling te algemeen van aard: 
structureel en ad hoc overleg vallen onder één handeling en waardering, terwijl het belang van de neerslag 
verschilt. De handeling voegt weinig toe, daar de te bewaren neerslag onder de algemene handelingen is te 
vatten. Hij stelt voor de handeling te laten vervallen. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 74 
Het doorverwijzen van een verzoeker om informatie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat Het doorverwijzen van een verzoeker om  
informatie geen handeling is en veeleerder een activiteit in het kader van een handeling. In dit geval gaat het  
volgens hem om een activiteit in het kader van handeling 72 Het beantwoorden van een verzoek om  
informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. Hij stelt voor de handeling te laten vervallen. Allen gaan  
akkoord. 
 
Handeling 255 
Het coördineren en faciliteren van voorlichtingscampagnes voor TITAN/Postbus 51 
Volgens de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris komen product en handeling niet overeen. 
Het product van de coördinatie en facilitatie van voorlichtingscampagnes is niet de campagnes zelf. De 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor de handeling uit te splitsen in twee nieuwe 
handelingen betreffende 1)coördinatie, ontwikkeling en vaststelling en 2) faciliteren van 
voorlichtingscampagnes voor TITAN/Postbus 51.  
De vertegenwoordigster van de zorgdragers zegt dat de taken in de praktijk al gesplitst zijn: coördinatie, 
ontwikkeling en vaststelling worden door de VoRa gedaan, terwijl Algemene Zaken zorg draagt voor het 
faciliteren. Zij stelt voor handeling 269 Het adviseren over de voorlichtingscampagnes voor TITAN/Postbus 51 
en handeling 270 Het ontwikkelen, vaststellen, wijzigen en intrekken van voorlichtingscampagnes voor 
TITAN/Postbus 51 ook voor de actor minister van Algemene Zaken op te nemen om neerslag met betrekking 
tot advisering door Algemene Zaken op te vangen. Daarnaast worden de producten van handeling 255 bij 
handeling 270 ondergebracht. Handeling 255 wordt daarmee een handeling van uitvoerende aard en kan 
gewaardeerd worden met V, 7 jaar. Handeling 269 en 270 worden gewaardeerd met B(5). Allen gaan 
akkoord. 
 
Handeling 259 
Het (laten) uitvoeren en monitoren van een project op het terrein van voorlichting van de Rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor de waardering van deze handeling wel op 
te splitsen. Hij kan zich voorstellen dat bepaalde producten uit projecten die voor bewaring in aanmerking 
komen, niet door handeling 260, Het beëindigen en evalueren van een project op het terrein van voorlichting 
van de Rijksoverheid (B2), gedekt worden. Hij stelt een waardering van B(5) Eindproduct, V, 7 jaar Overig 
voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 238 
Het treffen van maatregelen in bijzondere en/of buitengewone omstandigheden 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vindt dat de handeling te algemeen is geformuleerd. 
Hierdoor ontstaan problemen met betrekking tot de afbakening van de reikwijdte van de handeling. Hij stelt 
voor de handeling te specificeren door de handelingstekst aan te passen. Zijn voorstel is de tekst: Het bij 
bijzondere en/of buitengewone omstandigheden nemen van maatregelen ten behoeve van de voorlichting van het 
publiek met daarbij de waardering B(6). Allen zijn akkoord.  
 
Handeling 262 en 263 
-Het ontwikkelen van externe voorlichtingscampagnes inzake ontwikkelingen op het gebied van de Europese 
Unie 
-Het vaststellen, wijzigen en intrekken van externe voorlichtingscampagnes inzake ontwikkelingen op het gebied 
van de Europese Unie  
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt zich af of deze handeling niet te combineren 
valt met handeling 262 Het ontwikkelen van externe voorlichtingscampagnes inzake ontwikkelingen op het 
gebied van de Europese Unie. De vertegenwoordigster antwoordt positief en stelt voor om handeling 263 te 
laten vervallen en de handelingstekst van 262 aan te passen naar Het ontwikkelen, vaststellen, wijzigen en 
intrekken van externe voorlichtingscampagnes inzake ontwikkelingen op het gebied van de Europese Unie en 
voorgangers, waarbij de handeling gewaardeerd wordt met B(5). Allen gaan akkoord. 
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Handeling 264 
Het coördineren en faciliteren van externe voorlichtingscampagnes inzake ontwikkelingen op het gebied van de 
Europese Unie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt hier een waardering conform handeling 255 
voor van V, 7 jaar. Allen gaan akkoord. 
 
Actor: Voorlichtingsraad (Vora) en de daaronder ressorterende commissies en werkgroepen 
 
Handeling 267 
Het opstellen van een jaarprogramma over de te behandelen beleidsthema’s 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 290 zijn 
gemaakt. Hij stelt voor de neerslag eenduidig te waarderen met B(1). Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 205 
Het evalueren van het algemene beleid inzake externe voorlichting van de rijksoverheid 
De vertegenwoordigster van de zorgdragers stelt voor de handelingstekst uit te breiden naar “Het evalueren 
van het algemene beleid inzake externe en interne voorlichting van de rijksoverheid”. De waardering B(2) wordt 
gehandhaafd. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 268 
Het adviseren van de minister van Algemene Zaken, andere ministers en de Ministerraad (via de Minister-
President) over voorlichting door/van de overheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 28 zijn 
gemaakt. Hij stelt een waardering van B(1) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 246 
Het verzoeken om en reageren op een advies van een (externe) adviescommissie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 28 zijn 
gemaakt. Hij stelt een waardering van B(5) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 286 
Het voorbereiden en (mede-)formuleren van regelingen en richtlijnen op het gebied van overheidscommunicatie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris herhaalt de opmerkingen die bij handeling 28 zijn 
gemaakt. Hij stelt een waardering van B(5) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 247 
Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek naar voorlichting van/door 
de Rijksoverheid en het eventueel reageren hierop 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris verwijst naar zijn opmerkingen bij handeling 247 
onder de actor Minister-president/Minister van Algemene Zaken. Hij stelt ook hier voor alle neerslag 
voortkomend uit de handeling met B(2) te waarderen. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 269 
Het adviseren over de voorlichtingscampagnes voor TITAN en Postbus 51 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris verwijst naar zijn eerdere opmerkingen bij 
handeling 28 en stelt voor de gehele neerslag voortkomend uit de handeling te waarderen met B(5). Allen 
gaan akkoord. 
 
Handeling 270 en 271 
-Het ontwikkelen van voorlichtingscampagnes voor TITAN/Postbus 51 
-Het vaststellen, wijzigen en intrekken van spots voor TITAN/Postbus 51 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris refereert aan zijn opmerkingen onder handeling 28 
en stelt voor de waardering van handeling 271 eenduidig te maken. B(5) voor alle neerslag die voortkomt uit 
de handeling. Allen gaan akkoord. 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt of handeling 271 niet al binnen handeling 270 
valt. Hij stelt voor de twee handelingen samen te voegen. De vertegenwoordigster van de zorgdragers stemt 
hier mee in en past de handelingstekst van handeling 270 aan in “Het ontwikkelen, vaststellen, wijzigen en 
intrekken van voorlichtingscampagnes voor TITAN/Postbus 51”. Handeling 271 komt te vervallen. Allen gaan 
akkoord. 
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Handeling 257 
Het beoordelen van een projectvoorstel op het terrein voorlichting van de Rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat de waardering van de handeling afwijkt 
van de waardering onder de actor Minister-president/Minister van Algemene Zaken. De vertegenwoordigster 
van de zorgdragers stelt dat dit niet ongebruikelijk is. Dit wordt beaamd door de vertegenwoordiger van de 
algemene rijksarchivaris, maar hij ziet hier geen reden voor het verschil en stelt voor de waardering 
uniform (V, 7 jaar) te maken. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 260 
Het beëindigen en evalueren van een project op het terrein van voorlichting  van de Rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris merkt op dat de waardering van de handeling ook 
hier afwijkt van de waardering onder de actor Minister-president/Minister van Algemene Zaken. Hij stelt een 
uniforme waardering (B(2)) voor. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 273 
Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een systeem van monitoring en analyse (ten behoeve van de 
gezamenlijke centrale directies voorlichting  van de ministeries) en de daarbij horende inhoudelijke coördinatie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt wat er met de inhoud van het systeem 
gebeurt, hoe deze wordt opgeslagen en of deze wel wordt bewaard. Hij verwijst in dit kader ook naar de 
reactie van de materiedeskundige met betrekking tot de neerslag met informatieve waarde binnen dit 
beleidsterrein. De vertegenwoordigster van de zorgdragers meldt, na navraag bij Algemene Zaken dat het 
hier uitsluitend om het systeem gaat en niet om de data binnen het systeem. In dat geval meent de 
vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris dat de waardering V, 10 jaar na wijziging gehandhaafd 
kan worden. Allen gaan akkoord.  
 
Handeling 238 
Het treffen van maatregelen in bijzondere en/of buitengewone omstandigheden 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris doet hetzelfde voorstel als onder de actor Minister-
president/Minister van Algemene Zaken. Allen gaan akkoord. 
 
Actor: Commissie-Van Heuven Goedhart 
 
Handeling 5 
Het adviseren van de regering over overheidsvoorlichting, zoals "centralisatie of decentralisatie; financieele 
vraagstukken; vraagstukken van staatsrechterlijken aard" 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor de tussen aanhalingstekens geplaatste 
tekst te verwijderen. De commissie adviseerde over een veel breder front. Allen gaan akkoord. De 
waardering B(1) wordt gehandhaafd. 
 
Handeling 6 
Het houden van vergaderingen 
De oorsprong van deze handeling is de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris duidelijk. 
Commissies vergaderen nu eenmaal en die neerslag moet bewerkt kunnen worden. Dit werd al eerder door 
de materiedeskundige opgemerkt. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vindt vanuit het 
oogpunt van de selectie(criteria) de handeling te breed geformuleerd. De inhoudelijke en te bewaren 
neerslag valt te vatten onder handeling 5. Ook de neerslag voortkomend uit vergaderingen die van belang 
is, valt onder die handeling. Daarnaast is hij van mening dat dit type handelingen eerder activiteiten zijn in 
het kader van andere handelingen. Hij stelt voor handeling 6 te laten vervallen en te verwerken in handeling 
5. Deze oplossing stelt hij ook voor bij de volgende actoren en handelingen: 

• Actor: Commissie-Hermans  
Handeling 15 

• Actor: Commissie-Fock 
Handeling 9 

• Actor: Commissie-Biesheuvel 
Handeling 11 

• Actor: Commissie voor de voorlichting bij grootschalige incidenten en rampen (Adviescommissie voorlichting rampen, 
Commissie-Van der Voet ofwel Commissie VORAMP) 
Handeling 20 

• Actor: Staatscommissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie Wallage) 
Handeling 17 
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• Actor: Commissie-Wolffensperger 
Handeling 91 

• Actor: Evaluatiecommissie Wet Openbaarheid Bestuur 
Handeling 91 

• Actor: Werkgroep Heroverweging voorlichting rijksoverheid 
Handeling 17 

• Actor: Academie voor Overheidscommunicatie 
Handeling 20 

• Actor: Commissie Publiekscommunicatie en informatie (PCI) 
Handeling 91 

De productomschrijving van de genoemde handelingen wordt opgenomen in de “hoofdhandeling” van de 
actor. Allen gaan akkoord. 
 
Actor: (Externe) Adviescommissies 
 
Handeling 288 
Het adviseren van de minister belast met het beleidsterrein voorlichting door de Rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris verwijst naar zijn opmerkingen bij handeling 28 en 
stelt een waardering voor alle neerslag voortkomend uit de handeling een waardering van B(1) voor. Allen 
gaan akkoord. 
 
Actor: vakminister 
 
Handeling 24 en 238 
-Het voorbereiden, vaststellen of wijzigen van het beleid inzake externe voorlichting van de rijksoverheid in 
buitengewone omstandigheden 
- Het bij bijzondere en/of buitengewone omstandigheden nemen van maatregelen ten behoeve van de 
voorlichting van het publiek 
Tijdens de actualisatie van het BSD zijn handelingen met betrekking tot voorlichting in buitengewone 
omstandigheden komen te vervallen voor de actor vakminister. De vertegenwoordiger van de algemene 
rijksarchivaris en de vertegenwoordigster van de zorgdragers menen dat dergelijke handelingen alsnog 
voor deze actor opgenomen dienen te worden. Het is niet ondenkbaar dat in bepaalde buitengewone 
omstandigheden bepaalde ministeries het voortouw nemen met betrekking tot de voorlichting van het 
publiek. De beide handelingen worden opgenomen en gewaardeerd met B(6). Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 294 
Zie de algemene opmerkingen over de selectielijst. 
 
Actor: minister van Binnenlandse Zaken 
 
Handeling 12 
Het instellen, wijzigen of opheffen van een commissie die moet adviseren over het beleid inzake (externe) 
voorlichting van de rijksoverheid 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordigster van de zorgdragers 
komen tot de conclusie dat handeling 12 (actor minister van Binnenlandse Zaken) uit het RIO nog niet 
ondervangen wordt door de vakministerhandelingen. Ze besluiten de handeling alsnog in het BSD op te 
nemen. De handeling wordt gewaardeerd met B(4). Allen gaan akkoord. 
 
Actor: Begeleidingscommissie Wet Openbaarheid Bestuur 
 
Handeling 94 
Het bijdragen aan een verantwoord advies aan de Minister-president, de minister van AZ en de minister van  
Binnenlandse Zaken, en aan een verantwoorde rapportage aan deze ministers, door de Evaluatiecommissie 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor de woorden ‘verantwoord’ en 
‘verantwoorde’ te schrappen. Daarnaast stelt hij voor de neerslag van dergelijke commissies met B(1) te 
waarderen, conform de andere adviescommissies binnen het beleidsterrein. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 95 
Het toezien op een evenwichtige uitvoering van onderzoeksopdrachten naar de werking van de WOB, die de 
Evaluatiecommissie verstrekt aan deskundigen buiten de rijksdienst 
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De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor de neerslag van deze handeling met B(5) 
te waarderen. Het betreft hier namelijk toezicht op evaluatie binnen het beleidsterrein Voorlichting van de 
rijksoverheid. Allen gaan akkoord. 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
De bij het overleg betrokken partijen hebben hun goedkeuring gegeven aan dit verslag. 
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