
Vaststelling selectielijst Verenigde Vergadering der Staten-
Generaal beleidsterrein handelen van Staten-Generaal 1945–2002

Besluit van 16 maart 2006, nr.
06.000753, houdende vaststelling van
een selectielijst van de Verenigde Ver-
gadering der Staten-Generaal op het
beleidsterrein het handelen van de Sta-
ten-Generaal over de periode 1945–2002

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Konin-
gin der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
van 16 februari 2006, nr. C/
S&A/05/2140, gedaan in overeenstem-
ming met de Verenigde Vergadering der
Staten-Generaal;
Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en
onder a, van de Archiefwet 1995;
Gezien het advies van de Raad voor Cul-
tuur van 18 november 2004, nr.
arc-2004.01583/3;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst
voor de handelingen van de Verenigde
Vergadering der Staten-Generaal op het
beleidsterrein het handelen van de Sta-
ten-Generaal over de periode 1945–
2002’ en de daarbij behorende toelich-
ting worden vastgesteld.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit dat met de daarbij
behorende selectielijst en toelichting in
de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 maart 2006.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,
M.C. van der Laan.

Selectielijst voor de handelingen van
de Verenigde Vergadering der Staten-
Generaal op het beleidsterrein het
handelen van de Staten-Generaal
over de periode 1945–2002

I. Toelichting behorend bij de selectie-
lijst voor de handelingen van de
Verenigde Vergadering der Staten-
Generaal op het beleidsterrein het
handelen van de Staten-Generaal
over de periode 1945–2002

Lijst van afkortingen
ABC: Algemene begrotingscommissie
AmvB: Algemene maatregel van
bestuur (groot KB)
AO: Algemeen overleg
ARA: Algemeen Rijksarchief
art.: artikel
BBC: Bouwbegeleidingscommissie
BSD: Basisselectiedocument
CVSE: Conferentie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa
CW: Comptabiliteitswet
EK: Eerste Kamer (kamerstukaandui-
ding, gevolgd door het vergaderjaar, het
kamerstuknummer en het volgnummer
binnen het kamerstuk)
EG: Europese Gemeenschap
EU: Europese Unie
GW: Grondwet
HEK: Handelingen van de Eerste Kamer
HTK: Handelingen van de Tweede
Kamer
HVV: Handelingen van de Verenigde
Vergadering van de beide Kamers der
Staten-Generaal
HR: Hoge Raad
IPU: Interparlementaire Unie
KB: koninklijk besluit
MO: Mondeling overleg
MvT: Memorie van toelichting
NA: Nationaal Archief
NAA: Noord-Atlantische Assemblee
NO: Nota-overleg
OCV: Openbare commissievergadering
OOW: Onderzoek van de organisatie en
de werkwijze van de Kamer
OVSE: Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa
PIVOT: Project Invoering Verkorting
Overbrengingstermijn
RAD: Rijksarchiefdienst
RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek
RvE: Raad van Europa
RvdGvdIBSG: Reglement van de Grif-
fie voor de interparlementaire betrekkin-
gen der Staten-Genraal
RvO: Reglement van Orde
RvOEK: Reglement van Orde van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal

RvOTK: Reglement van de Orde van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
RvOVV: Reglement van Orde van de
Verenigde Vergadering
Stb.: Staatsblad
Stcr.: Staatscourant
TK: Tweede Kamer (kamerstukaandui-
ding, gevolgd door het vergaderjaar, het
kamerstuknummer en het volgnummer
binnen het kamerstuk)
UCV: Uitgebreide commissievergadering
WEU: Assemblee van de West-
Europese Unie
WO: Wetgevingsoverleg
WNO: Wet Nationale Ombudsman
WPE: Wet op de Parlementaire enquête
WRvS: Wet regelende de samenstelling
en de bevoegdheid van de Raad van Sta-
te /Wet op de Raad van State

Verantwoording

Wettelijk kader voor de selectie van
overheidsarchieven
Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet
1995 (Stb. 276) dient de overheid haar
archiefbescheiden in goede, geordende
en toegankelijke staat te brengen en te
bewaren. Onder archiefbescheiden wor-
den niet slechts papieren documenten te
verstaan, maar alle bescheiden – onge-
acht hun vorm – die door een overheids-
orgaan zijn ontvangen of opgemaakt en
naar hun aard bestemd zijn  daaronder te
berusten. Ook digitaal vastgelegde
informatie valt dus onder de werking
van de archiefwetgeving.
Het in goede en geordende staat bewa-
ren van archiefbescheiden houdt onder
meer in dat een overheidsarchief op
gezette tijden wordt geschoond. In dat
verband kent de Archiefwet 1995 zowel
een vernietigingsplicht (art. 3) als een
overbrengingsplicht (art. 12). Beide
plichten rusten op degene die de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid draagt voor
het beheer van het desbetreffende
archief: de zorgdrager.
De verplichting tot overbrenging bepaalt
dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden
die niet voor vernietiging in aanmerking
komen en ouder zijn dan twintig jaar ter
blijvende bewaring overbrengt naar een
archiefbewaarplaats. Wat de archiefbe-
scheiden van de ministeries en de Hoge
Colleges van Staat betreft, is de aange-
wezen archiefbewaarplaats het Natio-
naal Archief (NA) in Den Haag. Het NA
is een onderdeel van de Rijksarchief-
dienst (RAD). Deze dienst ressorteert
onder de minister van OCenW en staat
onder leiding van de Algemeen Rijksar-
chivaris.

OCW
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In verband met de selectie van hun
archiefbescheiden zijn zorgdragers ver-
plicht hiertoe selectielijsten op te stel-
len. In een selectielijst dient te worden
aangegeven welke archiefbescheiden
voor vernietiging, dan wel voor blijven-
de bewaring in aanmerking komen.
Voorts dient een selectielijst de termij-
nen aan te geven waarna de te vernieti-
gen bestanddelen dienen te worden
vernietigd.
Een selectielijst is naar haar aard een
duurzaam instrument. Het ligt in de rede
dat een organisatie een vastgestelde lijst
niet eenmalig toepast maar (zonodig in
geactualiseerde vorm) blijft hanteren om
de periodieke aanwas van archiefmateri-
aal te selecteren. Een selectielijst vormt
zo een belangrijk onderdeel van het
instrumentarium voor het beheer van de
documentaire informatievoorziening in
een overheidsorganisatie.
Bij het ontwerpen van een selectielijst
dient krachtens art. 2, lid 1, van het
Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671)
rekening gehouden te worden met:
de taak van het desbetreffende over-
heidsorgaan;
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 bescheiden voor-
komende gegevens voor overheidsorga-
nen, recht- of bewijszoekenden en
historisch onderzoek.
Voorts moeten ingevolge art. 3 van het
Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen
van een selectielijst ten minste betrok-
ken zijn een deskundige op het gebied
van de organisatie en taken van het des-
betreffende overheidsorgaan, een des-
kundige ten aanzien van het beheer van
de archiefbescheiden van dat orgaan en
(een vertegenwoordiger van) de Alge-
meen Rijksarchivaris.
Wat betreft de geldigheidsduur van het
BSD als selectielijst wordt uitgegaan
van de wettelijke periode van twintig
jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiter-
aard onverlet dat de selectielijst (of een
bepaald onderdeel daarvan) binnen deze
termijn zal komen te vervallen, indien
dit mocht worden bepaald bij de vaststel-
ling (via de aangewezen archiefwettelij-
ke weg) van een nieuwe dan wel herzie-
ne selectielijst.

Het Basisselectiedocument
Een Basisselectiedocument (BSD) is
een bijzondere vorm van een selectie-
lijst. Het geldt als selectielijst zoals
bedoeld in artikel 5, lid 1, van de
Archiefwet 1995 (Stb. 276). In de regel
heeft een BSD niet zozeer betrekking op
(alle) archiefbescheiden van een enkele
organisatie, als wel op het geheel van de
bescheiden die de administratieve neer-
slag vormen van het overheidshandelen
op een bepaald beleidsterrein.

Het BSD geldt dus voor de archiefbe-
scheiden van verschillende overheidsor-
ganen (veelal ook diverse zorgdragers),
en wel voor zover de desbetreffende
actoren op het terrein in kwestie werk-
zaam zijn (geweest). Dit betekent dat er
geen handelingen van particuliere acto-
ren worden opgenomen.
Een BSD wordt opgesteld op basis van
institutioneel onderzoek. In het Rapport
Institutioneel Onderzoek (RIO) wordt
het betreffende beleidsterrein beschre-
ven, evenals de taken en bevoegdheden
van de betrokken organen. De handelin-
gen van de overheid op het beleidster-
rein staan in het RIO in hun functionele
context geplaatst. In het BSD zijn de
handelingen overgenomen, alleen nu
geordend naar de actor. Bovendien is bij
elke handeling aangegeven of de admini-
stratieve neerslag hiervan bewaard dan
wel vernietigd moet worden.
Het niveau waarop geselecteerd wordt is
dus niet dat van de stukken zelf, maar
dat van de handelingen waarvan die
archiefbescheiden de administratieve
neerslag vormen. Een BSD is derhalve
geen opsomming van (categorieën) stuk-
ken, maar een lijst van handelingen van
overheidsactoren, waarbij elke hande-
ling is voorzien van een waardering en
indien van toepassing een vernietigings-
termijn.
Door de beleidsterreingerichte benade-
ring komen verschillende aspecten
betreffende het beheer van de eigen
organisatie van de zorgdrager (perso-
neelsbeleid, financieel beleid, enz.) niet
aan bod. Voor het selecteren van de
administratieve neerslag die betrekking
heeft op de instandhouding en ontwikke-
ling van de eigen organisaties van
overheidsorganen dienen een aantal
zogeheten ‘horizontale’  BSD’s. Deze
horizontale BSD’s zijn van toepassing
op alle organisaties van de rijksoverheid.
De procedure tot vaststelling van een
BSD is als volgt:

Het concept-BSD wordt besproken in
het zogenaamde driehoeksoverleg. Deel-
nemers hieraan zijn  vertegenwoordigers
(deskundigen) van actoren op het
beleidsterrein, een vertegenwoordiger
namens de zorgdrager in verband met
het archiefbeheer en een vertegenwoor-
diger namens de Rijksarchiefdienst.
Tijdens dit overleg wordt rekening
gehouden met het administratieve
belang, het belang van de recht- en
bewijszoekende burger en het historisch
belang van de archiefbescheiden met
betrekking tot het beleidsterrein.

Het ontwerp-BSD wordt, tezamen
met het verslag van het driehoeksover-
leg, ter vaststelling ingediend bij de
minister waaronder Cultuur ressorteert.

Het ontwerp-BSD ligt gedurende een
periode van 8 weken ter inzage.

De minister waaronder Cultuur ressor-
teert hoort de Raad voor Cultuur.

Eventuele wijzigingen kunnen alsnog
worden aangebracht door de minister

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

van OcenW in overleg met de betrokken
zorgdrager.

De lijsten van de Eerste en Tweede
Kamer worden, evenals die van de ande-
re Hoge Colleges van Staat, vastgesteld
bij koninklijk besluit; de lijsten van de
ministeries worden vastgesteld door de
minister van OCenW en de betrokken
minister; die van de overige organen
door de minister van OCenW.

De vastgestelde selectielijst wordt
door de minister van OCenW gepubli-
ceerd in de Staatscourant.

Het beleidsterrein
Het RIO Medewetgeving en controle.
Een institutioneel onderzoek naar de
Staten-Generaal 1945–2002 (PIVOT-
rapport nr. 70) vormt de grondslag voor
dit BSD. Binnen het beleidsterrein waar-
op de Staten-Generaal actief zijn, zijn
drie zorgdragers te onderscheiden: de
Verenigde Vergadering, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer. De Griffier
van de Eerste Kamer is beheerder van
de archieven van de Verenigde Vergade-
ring. In genoemd rapport wordt het
handelen beschreven van achtereenvol-
gens de Verenigde Vergadering en de
gemengde commissies, de Tweede
Kamer en tenslotte de Eerste Kamer.
De Eerste en Tweede Kamer komen
slechts sporadisch in Verenigde Verga-
dering bijeen. Dit gebeurt alleen wan-
neer moet worden beraadslaagd of
besloten over belangrijke kwesties, bij-
voorbeeld betreffende het functioneren
van het staatshoofd, de troonopvolging
of het uitroepen van de noodtoestand.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten van de
Verenigde Vergadering met een ceremo-
nieel karakter, zoals Prinsjesdag. De
gemengde commissies zijn  samenge-
steld uit vertegenwoordigers van beide
kamers.
De twee hoofdtaken van de Staten-
Generaal zijn medewetgeving en contro-
le van de regering. Daarnaast zijn er een
aantal neventaken zoals het ratificeren
van verdragen, het behandelen van ver-
zoekschriften en – alleen voor de Twee-
de Kamer – directe of indirecte bemoei-
enis met bepaalde benoemingen. Bij de
uitvoering van deze taken ligt het zwaar-
tepunt bij de Tweede Kamer. De Eerste
Kamer speelt voornamelijk een rol bij
het wetgevingsproces. De handelingen
in het voorliggende BSD hebben in
hoofdzaak betrekking op de politieke
organisatie van de Staten-Generaal.
Zowel de Eerste als de Tweede Kamer
hebben daarnaast een eigen ambtelijke
organisatie. Er zijn ook ook diensten die
beide kamers dienen, zoals de Stenogra-
fische Dienst en de Griffie voor de
interparlementaire betrekkingen. Voor
een overzicht van de taken kan worden
verwezen naar het RIO.
De taken van de Staten-Generaal hebben
raakpunten en overlappingen met ver-
schillende andere beleidsterreinen.
Omdat deze in het RIO meer uitgebreid

f. 

g. 
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aan de orde worden gesteld, kan hier
worden volstaan met een kort overzicht.
Handelingen met betrekking tot het amb-
telijk personeel van de beide kamers
maken slechts zeer gedeeltelijk onder-
deel uit van dit BSD. Het personeel van
alle Hoge Colleges van Staat valt onder
de sector Burgerlijk Rijkspersoneel. De
schadeloosstelling, sociale zekerheid en
het pensioen van de leden en voorzitters
van de Eerste en Tweede Kamer vallen
eveneens buiten het bestek van dit BSD.
Het overheidspersoneel wordt behan-
deld in vijf afzonderlijke horizontale
(deel)beleidsterrein. Hierna zijn alleen
handelingen ten aanzien van personeel
opgenomen voor zover nadrukkelijk in
de respectievelijke reglementen van
orde van de Tweede Kamer, Eerste
Kamer en Verenigde Vergadering of
andere door de kamers opgestelde
reglementen vermeld.
Hetzelfde geldt in grote lijnen voor de
huisvesting van de Eerste en Tweede
Kamer. Deze valt onder de verantwoor-
delijkheid van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu, die zijn bevoegdheden weer
heeft gemandateerd aan de Rijksgebou-
wendienst. Dit is een afzonderlijk
beleidsterrein. Er zijn echter wel hande-
lingen opgenomen inzake de bemoeienis
van (commissies van) de Tweede Kamer
met de eigen huisvesting, met name met
de nieuwbouw en verbouw.
De grondwettelijke positie van de Sta-
ten-Generaal is een onderwerp binnen
het beleidsterrein Constitutionele zaken.
Er zijn daarbinnen handelingen van de
Tweede Kamer opgenomen. Het wetge-
vingsproces, waarbij de Staten-Generaal
een belangrijke rol spelen, vormt ook
een afzonderlijk beleidsterrein. Daarbin-
nen zijn echter geen handelingen opge-
nomen van de Tweede en Eerste Kamer.
Op het beleidsterrein Rijksbegroting zijn
ook slechts handelingen van de andere
bij de beleidscyclus betrokken actoren
opgenomen. Tenslotte zijn er raakpun-
ten met de beleidsterreinen Raad van
State, Algemene Rekenkamer en Natio-
nale Ombudsman. Er zijn in het voorlig-
gende BSD handelingen van de Tweede
Kamer opgenomen met betrekking tot
de benoeming van de leden van de leden
van de Algemene Rekenkamer en de
benoeming van de Nationale Ombuds-
man alsmede het uitbrengen van een
jaarlijks verslag over de laatste. Binnen
geen van de genoemde drie beleidster-
reinen zijn handelingen van de Staten-
Generaal opgenomen.

Selectiedoelstelling
Het BSD is opgesteld in overeenstem-
ming met de selectiedoelstelling van de
RAD/PIVOT. Bij de behandeling van
het ontwerp van de Archiefwet 1995 in
de Tweede Kamer op 13 april 1994 ver-
woordde de minister van WVC deze
doelstelling als volgt: het mogelijk
maken van een reconstructie van de

hoofdlijnen van het handelen van de
overheid. Door het Convent van Rijksar-
chivarissen is de selectiedoelstelling
vertaald in de richting van de (bewaar)
doelstelling van de RAD als ‘het selecte-
ren van handelingen van de overheid om
bronnen voor de kennis van de Neder-
landse samenleving en cultuur veilig te
stellen voor blijvende bewaring’.

Selectiecriteria
Uitgaande van de algemene selectiedoel-
stelling heeft PIVOT in 1998 een (gewij-
zigde) lijst van algemene selectiecriteria
geformuleerd. Met behulp van die alge-
mene criteria wordt in een BSD een
waardering toegekend aan de handelin-
gen die door middel van het institutio-
neel onderzoek in kaart zijn gebracht.
De algemene selectiecriteria van PIVOT
zijn positief geformuleerd; het zijn
bewaarcriteria.
Is een handeling op grond van een crite-
rium gewaardeerd met B (‘blijvend te
bewaren’), dan betekent dit dat de admi-
nistratieve neerslag van die handeling te
zijner tijd geheel dient te worden over-
gebracht naar het NA. De neerslag van
een handeling die niet aan een van de
selectiecriteria voldoet, wordt op termijn
vernietigd. De waardering van de desbe-
treffende handeling luidt dan V (‘vernie-
tigen’), onder vermelding van de perio-
de waarna de vernietiging dient plaats te
vinden. De neerslag die uit dergelijke
handelingen voortvloeit, is dus niet
noodzakelijk geacht voor een reconstruc-
tie van het overheidshandelen op hoofd-
lijnen.
Overigens verlangt art. 5, onder e, van
het Archiefbesluit 1995 dat selectielijs-
ten de mogelijkheid bieden om neerslag
die met een V is gewaardeerd in excepti-
onele gevallen te bewaren op grond van
een uitzonderingscriterium. PIVOT
heeft daarom het volgende uitzonde-
ringscriterium geformuleerd1:
Ingevolge artikel 5, onder e, van het
Archiefbesluit 1995 kan neerslag van
bepaalde, als te vernietigen gewaar-
deerde handelingen betreffende perso-
nen en/of gebeurtenissen van bijzonder
cultureel of maatschappelijk belang, van
vernietiging worden uitgezonderd.
In het voorliggende BSD is van deze
mogelijkheid overigens geen gebruik-
gemaakt. Gezien het belang van de
Staten-Generaal zijn alle handelingen
gewaardeerd met een ‘B’.
Om de selectiedoelstelling te bereiken
worden de handelingen in het BSD
gewaardeerd aan de hand van de volgen-
de algemene selectiecriteria:
1. Handelingen die betrekking hebben
op voorbereiding en bepaling van 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, alsmede het nemen van

beslissingen over de inhoud van beleid
en terugkoppeling van beleid. Dit omvat
het kiezen en specificeren van de doel-
einden en de instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben
op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
het beschrijven en beoordelen van de
inhoud, het proces of de effecten van
beleid. Hieruit worden niet per se conse-
quenties getrokken zoals bij terugkoppe-
ling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
op verantwoording van beleid op hoofd-
lijnen aan andere actoren.
Toelichting: 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.
Toelichting: 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.
Toelichting: Onder beleidsuitvoering
wordt verstaan het toepassen van instru-
menten 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 tijdsomstandig-
heden en incidenten.
Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval
de ministeriële verantwoordelijkheid is
opgeheven en/of wanneer er sprake is
van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

Vaststellingsprocedure
Op 16 juli 2003 is het ontwerp-BSD
door de Verenigde Vergadering der Sta-
ten-Generaal aan de Staatssecretaris van
OC&W aangeboden, waarna deze het
ter advisering heeft ingediend bij de
Raad voor Cultuur (RvC). Van het
gevoerde driehoeksoverleg over de
waarderingen van de handelingen is een
verslag gemaakt, dat tegelijk met het
BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf
3 mei 2004 lag de selectielijst geduren-
de acht weken ter publieke inzage bij de
registratiebalie van het Nationaal
Archief evenals in de bibliotheek van de
Verenigde Vergadering der Staten-
Generaal, het Ministerie van OC&W en
de rijksarchieven in de provincie/
regionaal historische centra, hetgeen
was aangekondigd in de Staatscourant
en in het Archievenblad.
Op 18 november 2004 bracht de RvC
advies uit (kenmerk arc.2004.01583/3),
hetwelk [naast enkele tekstuele correc-
ties] aanleiding heeft gegeven tot de
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volgende wijziging in de ontwerp-
selectielijst: de waardering van hande-
ling 31 is gewijzigd van B in V 75 jaar.

Leeswijzer bij de handelingenlijst
In hoofdstuk 4 staan achtereenvolgens
de handelingen van de Verenigde Ver-
gadering, de Tweede Kamer en de Eer-
ste Kamer der Staten-Generaal beschre-
ven. Deze zijn per onderdeel naar actor
geordend. De handelingen worden
beschreven in een handelingenblok,
zoals hierna aangegeven.
(X): Dit is het nummer van de hande-
ling. Deze nummering is uit het bijbeho-
rende RIO overgenomen. Een handeling
kan echter door verschillende actoren
(gelijktijdig of opeenvolgend in tijd)
zijn uitgevoerd. In dit geval is de betrok-
ken handeling in het BSD uitgesplitst
naar de betreffende actoren. Een hande-
ling kan dus onder hetzelfde unieke
nummer onder meerdere actoren zijn
opgenomen.
Handeling: Dit is een complex van acti-
viteiten die een actor verricht ter vervul-
ling van een taak of op grond van een
bevoegdheid. In de praktijk komt een
handeling meestal overeen met een pro-
cedure of een werkproces.
De formulering van de handelingen is in
de regel toegespitst op het product. Ech-
ter, een handeling als zodanig omvat
alle activiteiten die leiden tot het pro-
duct. Dientengevolge is de neerslag van
een handeling niet beperkt tot het (eind)
product, maar omvat ze alle archiefbe-
scheiden die in verband daarmee zijn
voortgebracht. Zo betreft de neerslag
van een beschikkende handeling niet
alleen het originele besluit, maar ook
alle voorstukken.
Aangezien handelingen voortvloeien uit
taken en bevoegdheden is het mogelijk
dat een vermelde handeling in de prak-
tijk nimmer (volledig) is uitgevoerd.
Periode: Hier staat het tijdvak vermeld
gedurende welke jaren de handeling is
verricht. Wanneer er geen eindjaar staat
vermeld wordt de handeling op het
moment van het verschijnen van het
RIO nog steeds uitgevoerd.
Grondslag: Dit is de wettelijke basis op
grond waarvan de actor de handeling
verricht. Wanneer er geen wettelijke
grondslag voor een handeling bestaat,
kan de bron worden genoemd waarin de
betreffende handeling staat vermeld.
Product: Hier staat het product vermeld
waarin de handeling resulteert of zou
moeten resulteren. De gegeven opsom-
mingen van producten zijn niet altijd
uitputtend. Vaak wordt volstaan met een
algemeen omschreven voorbeeld.
Opmerking: Deze aanvullende informa-
tie wordt slechts vermeld wanneer de
strekking van de handeling toelichting
behoeft.
Waardering: De afkorting ‘B’ staat voor
‘bewaren’, dat wil zeggen het na afloop
van de wettelijke overbrengingstermijn
overdragen aan het NA van de documen-

taire neerslag (ongeacht de gegevensdra-
ger) van de handeling. Bij een Behande-
ling is achter de selectiebeslissing
aangegeven welk selectiecriterium is
toegepast.
De afkorting ‘V’ staat voor ‘vernietigen
(op termijn)’, oftewel ‘niet
overbrengen’. Bij de desbetreffende
handelingen wordt de vernietigingster-
mijn vermeld. Deze termijn betreft het
aantal volle jaren dat dient te zijn verlo-
pen sinds het einde van het jaar waarin
een archiefbestanddeel (dossier, register,
databestand) dat behoort tot de neerslag
van de handeling, is afgesloten.

Actorenoverzicht
De actoren zijn per zorgdrager alfabe-
tisch geordend.

Verenigde Vergadering der Staten-
Generaal
(Bijzondere) commissie van de Verenig-
de Vergadering
College van Senioren van de Eerste
Kamer
Directeur van de Stenografische Inrich-
ting / Dienst
Gemengde commissie van toezicht op
de Griffie voor de interparlementaire
betrekkingen
Gemengde Commissie voor de Stenogra-
fische Inrichting / Dienst
Griffier
Kamerlid
Koning
Presidium van de Tweede Kamer
Verenigde Vergadering
Voorzitter van de Eerste Kamer
Voorzitter van de Tweede Kamer
Voorzitter van de Verenigde Vergadering

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Afdelingen
Algemene begrotingscommissie (1966–
1980)
Begrotingscommissies (1945–1953)
Bijzondere commissies / tijdelijke com-
missies
Bijzondere commissie voor de huisves-
ting der Kamer (1975)
Bouwbegeleidingscommissie (1976–)
Commissies
Commissie van advies van het Presidium
Commissie voor de huishoudelijke aan-
gelegenheden (1849–1966)
Commissie onderzoek huisvesting
Tweede Kamer (1971–1976)
Commissie van onderzoek inzake het
verlies van het kamerlidmaatschap
Commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven (1918–)
Commissies van Rapporteurs (1842–
1966)
Commissie voor de Verzoekschriften
(1816–)
Commissie voor de werkwijze der
Kamer 1962–)
Commissies van voorbereiding (1879–
1966)
Enquêtecommissies
Griffier

Kamerlid
Koning
Onderzoekscommissie
Onderzoeks- en Verificatiebureau (OVB)
Presidium (1966–)
Seniorenconvent*
Tweede Kamer (plenaire vergadering)
Vaste commissies (1925–)
Vaste commissie voor de staatsuitga-
ven / Commissie voor de rijksuitgaven /
Algemene commissie
voor de Rijksuitgaven
Voorzitter van de Tweede Kamer

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Afdelingen en Commissies
Ad hoc-commissies van de Eerste Kamer
Bijzondere commissies van de Eerste
Kamer
College van Senioren
Commissie voor de huishoudelijke aan-
gelegenheden/ Huishoudelijke Commis-
sie
Commissie voor de Verzoekschriften
Commissie voor onderzoek van de
Geloofsbrieven
Commissie voor onderzoek inzake het
verlies van het kamerlidmaatschap
Eerste Kamer / plenaire zitting
Kamerlid
Koning
Voorzitter van de Eerste Kamer

II. Selectielijst voor de handelingen
van de Verenigde Vergadering der
Staten-Generaal op het beleidsterrein
het handelen van de Staten-Generaal
over de periode 1945–2002

Koning

18.
Handeling: Het bijeenroepen van een
buitengewone zitting van de Verenigde
Vergadering
Grondslag: GW 1938, art. 103; GW
1947, art. 103; GW 1948, art. 103; GW
1956, art. 110; GW 1963, art. 110, GW
1972, art. 110
Periode: 1945–1983
Product: Koninklijk besluit
Waardering: B (1)

Verenigde Vergadering/plenaire zitting

1.
Handeling: Het vaststellen van het
Reglement van Orde voor de Verenigde
Vergadering
Grondslag: GW 1983, art.72 (Stb. 1983,
70); GW 1987, art. 72 (Stb. 1987, 458);
GW 1996, art. 72 (Stb. 1996, 218)
Periode: 1945–
Product: Reglement van Orde voor de
Verenigde Vergadering der Staten-
Generaal
Opmerking: Vóór 1983 is geen grond-
slag voor het vaststellen van het Regle-
ment van Orde aangetroffen
Waardering: B (5)
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6.
Handeling: Het beslissen tot het beraad-
slagen en besluiten met gesloten deuren
Grondslag: GW 1938, art. 104; GW
1947, art. 104; GW 1948, art. 104; GW
1956, art. 111; GW 1963, art. 111; Stb.
1972, art. 111; GW 1983, art. 66, lid 2
en 3; GW 1987, art 66, lid 2 en 3; GW
1996, art. 66 lid 2 en 3; RvOVV 1888,
art. 37; RvOVV 1981, 31 lid 3; RvOVV
1994, art. 32
Periode: 1945–
Product: Besluit, Handelingen
Waardering: B (1)

7.
Handeling: Het goedkeuren van de notu-
len van de bijeenkomsten van de Vere-
nigde Vergadering achter gesloten deuren
Grondslag: RvOVV 1888, art. 40;
RvOVV 1981, art. 34
Periode: 1945–
Waardering: B (3)

9.
Handeling: Het verklaren van het buiten
staat stellen van het koninklijk gezag
Grondslag: GW 1938, artt. 38–40; GW
1947, artt. 38–40; GW 1948, artt. 38–
40; GW 1956,artt. 38–40; GW 1963,
artt. 38–40; GW 1972, artt. 38–40; GW
1987, art. 35; GW 1996, art. 35
Periode: 1945–
Product: Verklaring; Handelingen
Waardering: B (6)

10.
Handeling: Het behandelen van door de
regering ingediende wetsvoorstellen en
het al dan niet goedkeuren daarvan
Grondslag: GW 1938, artt. 18, 19, 22,
34, 37, 43, 48, 49; GW 1947, artt. 18,
19, 22, 34, 37, 43, 48, 49; GW 1948,
artt. 18, 19, 22, 34, 37, 43, 48, 49; GW
1956, artt. 18, 19, 22, 34, 37, 43, 48, 49;
GW 1963, artt. 18, 19, 22, 34, 37, 43,
48, 49; GW 1972, artt. 18, 19, 22, 34,
37, 43, 48, 49; GW 1983, artt. 28, 29,
30, 36; GW 1987, artt. 28, 29, 30, 36;
GW 1996, artt. 35 lid 4, 36, 37 lid 1 en
2, 28 lid 3, 29, 34, 30 lid 1en2.
Periode: 1945–
Product: Goedgekeurd voorstel van wet
Opmerking: Het betreft uitsluitend wets-
voorstellen inzake:

Het herstel van de uitoefening van het
koninklijk gezag door de Koning;

het regelen van het toezicht over de
persoon van de Koning indien hij buiten
staat is verklaard het koninklijk gezag
uit te oefenen;

het neerleggen en hervatten van het
koninklijk gezag door de Koning;

de benoeming van een regent ter uitoe-
fening van het koninklijk gezag;

nadere regels omtrent het regentschap,
de opvolging en de vervanging daarin;

het verlenen van toestemming voor
een huwelijk van de Koning of zijn
mogelijke erfopvolgers;

de uitsluiting van één of meer perso-
nen van de erfopvolging van de Troon;

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

het regelen van het ouderlijk gezag en
de voogdij van de minderjarige Koning;

het benoemen van een troonopvolger
in verband met ontbreken van een erfop-
volger;

het benoemen van een Koning in ver-
band met het ontbreken van een erfop-
volger op het moment van overlijden
van de Koning of in het geval hij
afstand van het koningsschap heeft
gedaan.

Waardering: B (1,6)

15.
Handeling: Het verlenen van toestem-
ming voor het in staat van oorlog verkla-
ren van het Koninkrijk dan wel voor het
verklaren dat een oorlog beëindigd is
Grondslag: GW 1996, art. 96
Periode: 1996–
Opmerking: De toestemming is niet ver-
eist wanneer overleg met de Staten-
Generaal door een feitelijk bestaande
oorlogstoestand niet mogelijk is
Waardering: B (6)

16.
Handeling: Het besluiten tot het laten
voortduren of opheffen van de beperkte
of algehele noodtoestand
Grondslag: GW 1983, art. 96, lid 3;
Coördinatiewet uitzonderingstoestan-
den, art. 3, onder a
Periode: 1983–
Product: Besluit
Opmerking: De noodtoestand kan ook
worden opgeheven bij koninklijk besluit
op voordracht van de minister-president
(Coördinatiewet uitzonderingstoestan-
den, art. 3, onder b)
Waardering: B (6)

17.
Handeling: Het besluiten tot het instel-
len van een onderzoek
Grondslag: GW 1938, art. 98; GW
1947, art. 98; GW 1948, art. 98; GW
1956, art. 105; GW 1963, art. 105, GW
1972, art. 105, GW 1983, art. 70; GW
1987, art. 70; GW 1996, art. 70; Wet op
de Parlementaire Enquête, art. 1
Periode: 1945–
Product: Besluit
Waardering: B (2)

Verenigde Vergadering/Voorzitter

2.
Handeling: Het instellen van een afde-
ling / commissie ter voorbereiding van
de openbare behandeling van een
bepaald onderwerp en het benoemen
van de leden en hun plaatsvervangers
Grondslag: RvOVV 1888, art. 41;
RvOVV 1981, art. 35; RvOVV 1994,
art. 38, lid 1
Periode: 1945–
Product: Instellingsbesluit; Handelingen
Waardering: B (4)

– 

– 

– 

5.
Handeling: Het goedkeuren/vaststellen
van de notulen van de bijeenkomsten
van de Verenigde Vergadering
Grondslag: RvOVV 1888, art. 15;
RvOVV 1981, art. 9; RvOVV 1994, art.
9 lid 3)
Periode: 1945–
Product: Notulen
Waardering: B (3)

13.
Handeling: Het afnemen van de eed of
belofte en het inhuldigen van de
benoemde regent
Grondslag: GW 1938, art. 44; GW
1947, art. 44; GW 1948, art. 44; GW
1956, art. 44; GW 1963, art. 44; GW
1972, art. 44; GW 1983, art. 37 lid 2 en
4; GW 1987, art. 37 lid 2 en 4; GW
1996, art. 37 lid 4
Periode: 1945–
Waardering: B (6)

14.
Handeling: Het afnemen van de eed of
belofte en het inhuldigen van de Koning
Grondslag: GW 1938, artt. 52–54; GW
1947, artt. 52–54; GW 1948, artt. 52–
54; GW 1956, artt. 52–54; GW 1963,
artt. 52–54; GW 1972, artt. 52–54; GW
1983, art. 32; GW 1987, art. 32; GW
1996, art. 32
Periode: 1945–
Waardering: B (6)

Tweede Kamer der Staten-Generaal/
Voorzitter

3.
Handeling: Het adviseren van de Voor-
zitter van de Verenigde Vergadering der
Staten-Generaal inzake het instellen van
een commissie of de benoeming van de
leden
Grondslag: RvOVV 1981, art. 35;
RvOVV 1994, art. 38, lid 2
Periode: 1981–
Product: Advies
Waardering: B (1)

Verenigde Vergadering/Commissie

4.
Handeling: Het kiezen van een commis-
sievoorzitter en (zonodig) ondervoorzitter
Grondslag: RvOVV 1888, art. 42;
RvOVV 1981, art. 36; RvOVV 1994,
art. 39, lid 1
Periode: 1945–
Product: Benoeming
Waardering: B (4)

Verenigde Vergadering/kamerlid

8.
Handeling: Het indienen van een motie
van orde
Grondslag: RvOVV 1888, artt. 18 en
20; RvOVV 1981, artt. art. 12, lid 2 en
art. 14; RvOVV 1994, artt. 12, lid 2 en
art. 14
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Periode: 1945–
Product: Handelingen
Waardering: B (1)

11.
Handeling: Het indienen van een amen-
dement
Grondslag: GW 1938, art. 115; GW
1947, art. 115; GW 1948, art. 115; GW
1956, art. 122; GW 1963, art. 122; GW
1972, art. 122, GW 1983, art. 84, GW
1987, art. 84, GW 1996, art. 84;
RvOVV 1888, art. 26; RvOVV 1981,
art. 20; RvOVV 1994, art. 20, lid 1
Periode: 1945–
Product: Amendement
Waardering: B (1)

12.
Handeling: Het indienen van een initia-
tiefwetsvoorstel
Grondslag: GW 1938, art. 119, GW
1947, art. 119; GW 1948, art. 119; GW
1956, art. 126; GW 1963, art. 126; GW
1972, art. 126; GW 1983, art. 82 lid 3;
GW 1987, art. 82 lid 3; GW 1996, art.
82 lid 2 en 3
Periode: 1945–
Product: Initiatiefwetsvoorstel
Waardering: B (1)

Griffier

5.
Handeling: Het goedkeuren / vaststellen
van de notulen van de bijeenkomsten
van de Verenigde Vergadering
Grondslag: RvOVV 1888, art. 15;
RvOVV 1981, art. 9; RvOVV 1994, art.
9 lid 3)
Periode: 1945–
Product: Notulen
Waardering: B (3)

Gemengde Commissie voor de Stenogra-
fische Dienst

20.
Handeling: Het zorgdragen voor de ver-
vaardiging van een woordelijk verslag
van het verhandelde in de vergaderingen
van elk van de Kamers en voor de open-
baarmaking van deze Handelingen
Grondslag: Reglement voor de Open-
baarmaking van het verslag van het
verhandelde in de Staten-Generaal 1974
en 1980, art.1 lid1; RvdSD 1996, art. 2,
lid 1
Periode: 1945–
Product: Handelingen
Opmerking: Er is geen grondslag gevon-
den voor de periode vóór 1974.
Waardering: B (3)

21.
Handeling: Het uitoefenen van toezicht
op de Stenografische Dienst der Staten-
Generaal
Grondslag: Reglement voor de Open-
baarmaking van het verslag van het
verhandelde in de vergaderingen der
Staten-Generaal, art. 1 lid 1; RvOTK

1994, art. 24 lid 2; RvOEK 1995, art. 31
lid 2; RvOTK 1998, art. 24 lid 2;
RvOTK 2002, art. 24 lid 2;
Periode: 1945–
Product: Verslag
Waardering: B (5)

22.
Handeling: Het bepalen uit hoeveel amb-
tenaren de Stenografische Dienst zal
bestaan en het in overleg met de direc-
teur aanstellen van deze ambtenaren
Grondslag: Reglement voor de Open-
baarmaking van het verslag van het
verhandelde in de vergaderingen der
Staten-Generaal, art. 5 lid 1; Reglement
voor de Stenografische Dienst van de
Staten-Generaal, art 3, lid 1
Periode: 1945–
Product: Besluit, beschikking
Waardering: B (4, 5)

Directeur van de Stenografische Dienst

20.
Handeling: Het zorgdragen voor de ver-
vaardiging van een woordelijk verslag
van het verhandelde in de vergaderingen
van elk van de Kamers en voor de open-
baarmaking van deze Handelingen
Grondslag: Reglement voor de Open-
baarmaking van het verslag van het
verhandelde in de Staten-Generaal 1974
en 1980, art.1 lid1; RvdSD 1996, art. 2,
lid 1
Periode: 1945–
Product: Handelingen
Opmerking: Er is geen grondslag gevon-
den voor de periode vóór 1974.
Waardering: B (3)

Gemengde commissie van toezicht op de
Griffie voor de interparlementaire
betrekkingen

27.
Handeling: Het benoemen van de voor-
zitter en de ondervoorzitter van de
Gemengde commissie van toezicht op
de Griffie voor de interparlementaire
betrekkingen
Grondslag: RGIB 1955, art. 3; RGIB:
1998, art. 4
Periode: 1955–
Product: Notulen; benoeming
Waardering: B (4)

28.
Handeling: Het voor benoeming voor-
dragen van een Griffier voor de interpar-
lementaire betrekkingen
Grondslag: RGIB 1955 art. 1; RGIB
1998, art. 5
Periode: 1955–
Product: Voordracht
Waardering: B (4)

31.
Handeling: Het benoemen van de amb-
tenaren van de Griffie voor de interpar-
lementaire betrekkingen anders dan de
Griffier

Grondslag: RGIB 1955 , art. 4; RGIB
1998, art 7
Periode: 1955–
Product: Aanstellingsbeschikking
Waardering: V 75

32.
Handeling: Het vaststellen van de
instructie voor de Griffier en (zonodig)
de instructies van de andere ambtenaren
van de Griffie voor de interparlementai-
re betrekkingen
Grondslag: RGIB 1955, art. 6; RGIB
1998, art. 7
Periode: 1955–
Product: Instructies
Waardering: B (5)

33.
Handeling: Het uitoefenen van toezicht
op de Griffie voor de interparlementaire
betrekkingen
Grondslag: RvOTK 1998, art. 23, lid 2;
RvOEK 1995 art. 30 lid 2; RGIB 1955,
art. 2; RGIB 1998, art. 6
Periode: 1955–
Product: Verslag
Waardering: B (5)

34.
Handeling: Het vaststellen van de
Instructie voor de griffier van de delega-
ties uit beide kamers der Staten-
Generaal naar internationale en
bovennationale vergaderingen
Grondslag: RGIB 1955, art. 6; RGIB
1998, art. 7
Periode: 1955–
Product: Instructie
Waardering: B (5)

35.
Handeling: Het vaststellen van een
reglement voor het bijwonen van verga-
deringen die verband houden met het
lidmaatschap van de Raad van Europa,
de West-Europese Unie en de Noord-
Atlantische Assemblée
Grondslag: RGIB 1998, art. 8
Periode: 1955–
Product: Reglement
Opmerking: De Gemengde commissie
stelt ook de vergoeding van reis- en ver-
blijfkosten vast die aan het bijwonen
van de vergaderingen verbonden is
Waardering: B (5)

36.
Handeling: Het gevraagd en ongevraagd
adviseren van het Presidium van de
Tweede Kamer en het College van Seni-
oren van de Eerste Kamer inzake de
besteding van gelden in het kader van de
internationale betrekkingen van de beide
Kamers der Staten-Generaal
Grondslag: RGIB 1998, art. 9 *)
Periode: 1955–
Product: Advies
Opmerking: *) Een eerdere grondslag is
niet gevonden
Waardering: B (1)
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Griffier voor de interparlementaire
betrekkingen

30.
Handeling: Het adviseren van de voorzit-
ters en leden van de Kamers
Grondslag: RGIB 1998, art. 6
Periode: 1955–
Product: Advies

Waardering: B (1)

Gezamenlijke afgevaardigden uit de
beide kamers

28.
Handeling: Het voor benoeming voor-
dragen van een Griffier voor de interpar-
lementaire betrekkingen

Grondslag: RGIB 1955 art. 1; RGIB
1998, art. 5
Periode: 1955–
Product: Voordracht
Waardering: B (4)

1 In een brief, gedateerd op 2 juni 1999 (R&B/

OSTA/99/572), is dit medegedeeld aan de relaties op de

ministeries.
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