
4 juli 2002/nr. C/S/2002/2194

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder
b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord
(advies van de Raad voor Cultuur
van 4 september 2001 nr. arc-
2000.2196/2);

Besluit:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectie-
lijst voor de neerslag van de handelin-
gen van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de
door hem ingestelde
Adviescommissies op het beleidster-
rein Kunsten over de periode 1965-
1999’ en de daarbij behorende toe-
lichting worden vastgesteld.

Artikel 2
De ‘lijst van bescheiden behorende
tot het archief van de afdeling oud-
heidkunde en natuurbescherming van
het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen’ (vastge-
steld bij beschikking van de Minister
van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, nr. MB no.149973
d.d. 12-06-1950) wordt ingetrokken
voor zover deze betrekking heeft op
het onderdeel kunsten.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen is belast met de
uitvoering van dit besluit dat met de
daarbij behorende selectielijst en toe-
lichting in de Staatscourant zal wor-
den geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2002.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de recht-
bank binnen het rechtsgebied waar-
van hij zijn woonplaats heeft.
Voordat hij beroep instelt, moet hij
binnen zes weken na de inwerkingtre-
ding van dit besluit bij de
Staatssecretaris een bezwaarschrift
indienen. Dit bezwaarschrift moet
worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter
attentie van het secretariaat van de
Commissie voor de bezwaarschriften,
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Selectielijst voor de neerslag van de
handelingen van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en de door hem ingestelde
Adviescommissies op het beleidsterrein
Kunsten over de periode 1965-1999
(BSD nr: 71)

1. Inleiding

Het PIVOT-rapport Volgens de rege-
len der kunst. Een institutioneel
onderzoek naar het handelen van
overheidsorganen op het beleidster-
rein kunsten, 1965 - 1999 vormt de
basis voor dit basisselectiedocument
(BSD).
Het rapport en het BSD zijn het
resultaat van het institutioneel onder-
zoek dat is uitgevoerd binnen het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, in overeenstemming
met de afspraken die bij convenant
van 9 februari 1995 tussen de Loco
Secretaris-Generaal van het ministerie
van OCenW en de Algemene
Rijksarchivaris zijn gemaakt.
Het rapport beschrijft de taken en
handelingen van de overheidsorganen
op het beleidsterrein kunsten. In dit
BSD wordt de neerslag van de hande-
lingen gewaardeerd, op basis waarvan
de daadwerkelijke selectie van
archiefbescheiden uitgevoerd kan
worden. Onder archiefbescheiden
worden zowel de papieren bescheiden
als gedigitaliseerde bescheiden ver-
staan; deze gedigitaliseerde bestanden
vallen namelijk ook onder de
Archiefwet 1995.
Tevens kan dit BSD desgewenst
betrokken worden bij de inrichting of

herinrichting van de documentaire
informatievoorziening, voordeel hier-
van is dat vernietiging en overbren-
ging van archief dan direct is gekop-
peld aan de informatiehuishouding.
Het BSD is als volgt samengesteld:
– een korte beschrijving van het
beleidsterrein;
– een beschrijving van de actoren;
– een verantwoording van de doelstel-
ling van de selectie en de gehanteerde
criteria;
– de lijst van gewaardeerde handelin-
gen van de Minister van Cultuur;
– de ongewaardeerde lijsten van han-
delingen van overige actoren.

2. Beschrijving beleidsterrein en acto-
ren

2.1. Beleidsterrein kunsten

Definitie beleidsterrein
De taak van de overheid op het
beleidsterrein kunsten behelst het ont-
wikkelen, regelgeven en uitvoeren van
beleid met betrekking tot het schep-
pen en herscheppen van kunst, de dis-
tributie en het toegankelijk maken
van kunst en de deelname van het
publiek aan kunst.
Er worden de volgende sectoren in de
kunst onderscheiden:

Beeldende kunst, vormgeving en bouw-
kunst
Taak van de Minister van Cultuur: 
– het ontwikkelen, voorbereiden en
uitvoeren van het beleid op het ter-
rein van de eigentijdse beeldende kun-
sten, de bouwkunst en de vormge-
ving;
– het financieren van de lagere over-
heden voor het beleid terzake via spe-
cifieke uitkeringen;
– subsidiëring van instellingen (waar-
onder de fondsen) zoals:
Fonds voor de Beeldende Kunst,
Vormgeving en Bouwkunst
Mondriaan Stichting
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur
instellingen als Jan van
Eijckakademie, Europees Keramisch
Werkcentrum, Stichting De Appel,
Witte de With, Montevideo, Foto
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Instituut, Nederlands Instituut voor
Architectuur en Stedebouw;
– het beheren van de Rijksakademie
voor de beeldende kunst (tot waar-
schijnlijk eind 1999, als de
Rijksakademie wordt verzelfstan-
digd).

Podiumkunsten (theater, muziek,
dans)
Taak van de Minister van Cultuur:
– het ontwikkelen en uitvoeren van
het beleid op het terrein van de podi-
umkunsten;
– het subsidiëren van instellingen
(waaronder fondsen) zoals:
Fonds voor de Podiumkunsten;
Fonds voor de Scheppende
Toonkunst;
producerende podiumkunstinstellin-
gen zoals orkesten, ensembles en
andere instellingen voor de muziek en
gezelschappen, instellingen en mani-
festaties op het gebied van toneel,
jeugdtheater, dans, mime en poppen-
spel.

Film
Taak van de Minister van Cultuur:
– het ontwikkelen en uitvoeren van
het beleid op het terrein van de film-
kunst e.e.a. gericht op diversiteit en
kwaliteit van het Nederlands filmaan-
bod
– het subsidiëren van instellingen
(waaronder fondsen) en projecten
zoals:
Nederlands Fonds voor de Film;
het Nederlands Filmmuseum en ande-
re instellingen of evenementen op het
terrein van de filmkunst;
het behandelen van filmonderwerpen
in internationaal verband.

Amateurkunst en kunsteducatie
Taak van de Minister van Cultuur:
– het kwalitatief en kwantitatief
bevorderen van een ruime kunstparti-
cipatie en het in stand houden en ver-
sterken van een goed kunstontvanke-
lijk klimaat;
– het subsidiëren van instellingen
(waaronder een fonds) zoals:
Fonds voor Amateurkunst;
landelijke organisaties en instellingen
voor kunstzinnige vorming, amateu-
ristische kunstbeoefening en volkscul-
tuur.

2.2. Actoren

In deze paragraaf wordt ingegaan op
de actoren die in dit BSD beschreven

staan. Van de actoren Minister van
Cultuur, Externe adviescommissies en
adviescommissies is het handelen
gewaardeerd. Derhalve wordt er op
deze actoren dieper ingegaan.

Minister van Cultuur
Directie Kunsten
De Minister van Cultuur is de
belangrijkste actor op het beleidster-
rein kunsten. Het gaat te ver om alle
taken van de Minister van Cultuur
hier op te sommen. Kortweg kan
gezegd worden dat de Minister van
Cultuur in de periode 1965-1998 de
volgende taken heeft (gehad):
– vormgeven van het kunstenbeleid;
– regelgeving van het kunstenbeleid;
– evalueren van het kunstenbeleid;
– voorlichten van en informeren over
kunstenbeleid;
– het stimuleren van Nederlandse
kunstuitingen door middel van finan-
ciële ondersteuning;
– bescherming titel interieurarchitec-
ten;
– bewaken van de kwaliteit van
Nederlandse kunstuitingen.

Externe Adviescommissies
De door de Minister van Cultuur
ingestelde externe adviescommissies
adviseren over (aspecten van) het te
voeren beleid ten aanzien van het
beleidsterrein kunsten en over de eva-
luatie van dat beleid.

Adviescommissies
De door de Minister van Cultuur
ingestelde adviescommissies adviseren
over de toekenning van financiële
middelen tbv de kunsten:
Raad voor de Kunst
Raad voor Cultuur
Raad voor de Kunst/ Raad voor
Cultuur
Stichting fonds voor beeldende kun-
sten, vormgeving en bouwkunst
Mondriaan Stichting
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur
Fonds voor de Podiumkunsten
Fonds voor de Scheppende
Toonkunst
Produktiefonds voor de Nederlandse
Film
Fonds voor de Nederlandse film
Nederlands fonds voor de film
Fonds voor de amateurkunst
Inspectie kunstzinnige vorming
Commissie van toezicht
Rijksakademie van beeldende kunsten
Vakminister

Minister van Financiën
Minister van Volkshuisvesting
Minister van Welzijn

3. Selectie

3.1. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (adminis-
tratieve) neerslag van het handelen
door overheidsorganen, die vallen
onder de werking van Archiefwet
19951. De selectielijst is tot stand
gekomen op grond van een wettelijk
voorgeschreven procedure. Deze pro-
cedure, die zijn grondslag heeft in art.
5 van de Archiefwet 1995, is neerge-
legd in de artikelen 2 tot en met 5
van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.
De hoofddoelstelling van de selectie is
een onderscheid te maken tussen te
bewaren (dat wil zeggen naar de
Rijksarchiefdienst over te brengen) en
de (op termijn) te vernietigen gege-
vens van de bedoelde organen.
De te bewaren gegevens moeten een
reconstructie van het handelen van de
rijksoverheid op hoofdlijnen in relatie
tot haar omgeving mogelijk maken,
waardoor bronnen van de Nederlandse
samenleving en cultuur veilig worden
gesteld voor blijvende bewaring.
In dit BSD wordt de neerslag van het
handelen van de Minister van
Cultuur geselecteerd op zijn bijdrage
aan de realisering van de selectiedoel-
stelling.
De gegevensbestanden kunnen zowel
uit papieren als uit digitale documen-
ten bestaan.
Indien de neerslag in aanmerking
komt voor vernietiging dan vermeldt
het BSD een V met een termijn.
Tenzij bij de handeling anders aange-
geven is, gaat deze vernietigingster-
mijn in nadat het administratieve
belang van de neerslag verlopen is.

3.2. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te
operationaliseren zijn de in het rap-
port institutioneel onderzoek gefor-
muleerde handelingen gewogen aan
de hand van de door PIVOT opge-
stelde selectiecriteria.
Uitgaande van de selectiedoelstelling
heeft PIVOT in 1993 een lijst van
algemene selectiecriteria geformu-
leerd. Bij de vaststelling van deze
selectiecriteria is bepaald dat de
bruikbaarheid van de criteria binnen
afzienbare tijd zou worden geëvalu-
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eerd. In april 1996 werd met dat doel
een werkgroep samengesteld. Bij de
samenstelling van de werkgroep is
gezorgd voor inbreng vanuit zowel de
Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit
de zorgdragers. Op 26 november 1996
werden de resultaten tijdens een
PIVOT-themabijeenkomst gepresen-
teerd, waarna als gevolg van discussie
nog enige aanpassingen volgden. Op
29 april 1997 werden de herziene
selectiecriteria door het afdelings-
werkoverleg vastgesteld, waarop zij
werden aangeboden aan het Convent
van rijksarchivarissen en voor advies
voorgelegd aan de Raad voor
Cultuur en de Permanente Commissie
Documentaire Informatievoorziening
Rijksoverheid (PC Din). Na verwer-
king van de adviezen zijn de herziene
selectiecriteria vastgesteld door het
Convent van Rijksarchivarissen. De
nieuwe selectiecriteria onderscheiden
zich van de oude criteria door een
streven naar een duidelijker en een-
duidige redactie van de formulering
van de nieuwe criteria, teneinde de
werkbaarheid te vergroten.
De algemene selectiecriteria zijn posi-
tief geformuleerd, het zijn bewaarcri-
teria. De criteria geven de handelin-
gen aan die met een B gewaardeerd
worden, en waarvan de neerslag dus
overgebracht dient te worden.
De neerslag van de handelingen die
met een V gewaardeerd worden,
wordt niet overgebracht en kan op
termijn vernietigd worden.

Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden
met B(ewaren) 

1. Handelingen die betrekking hebben
op voorbereiding en bepaling van
beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt ver-
staan 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 hoofdlij-
nen
Toelichting: Hieronder wordt ver-
staan het beschrijven en beoordelen

van de inhoud, het proces of de effec-
ten van beleid. Hieruit worden niet
per se consequenties getrokken zoals
bij terugkoppeling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
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 ver-
staan het instellen, wijzigen of ophef-
fen 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 ins-
trument 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 tijdsom-
standigheden 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 noodwetge-
ving.

Ingevolge artikel 5e, van het
Archiefbesluit 1995 kan neerslag van
bepaalde, als te vernietigen gewaar-
deerde handelingen betreffende perso-
nen en/of gebeurtenissen van bijzon-
der cultureel of maatschappelijk
belang, van vernietiging worden uit-
gezonderd.
Naast de algemene criteria kunnen er
ten aanzien van bepaalde handelin-
gen, eveneens binnen het kader van
de selectiedoelstellingen, in een BSD
beleidsterrein-specifieke criteria wor-
den geformuleerd, die met behulp van
de algemene criteria niet kunnen wor-
den gewaardeerd. Binnen het beleid-
sterrein kunsten is van deze mogelijk-
heid geen gebruik gemaakt.

Vaststelling BSD

In augustus 2000 is het ontwerp-BSD
door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen aan de
Staatssecretaris van OC&W aangebo-

den, waarna deze het ter advisering
heeft ingediend bij de Raad voor
Cultuur (RvC). Van het gevoerde
driehoeksoverleg over de waarderin-
gen van de handelingen is een verslag
gemaakt, dat tegelijk met het ont-
werp-BSD naar de RvC is verstuurd.
Vanaf 22 september 2000 lag het ont-
werp-BSD gedurende acht weken ter
publieke inzage bij de informatiebalie
in de studiezaal van het Algemeen
Rijksarchief evenals in de bibliothe-
ken van de universiteiten, het
Ministerie van OC&W en de rijksar-
chieven in de provincie, hetgeen was
aangekondigd in de Staatscourant nr.
183 van 21 september 2000.
Tijdens het driehoeksoverleg was, op
voordracht van de Archiefcommissie
van het Koninklijk Nederlands
Historisch Genootschap, ook een des-
kundige op het beleidsterrein aanwe-
zig. Van andere (historische) organi-
saties of individuele burgers is geen
commentaar ontvangen.
In de vergadering van de Bijzondere
Commissie Archieven van de RvC is
het ontwerp-BSD behandeld, waarbij
ook het verslag van het driehoeks-
overleg bij de voorbereiding van het
advies is meegenomen.
Op 4 september 2001 bracht de RvC
advies uit (kenmerk arc-2000.2196/2),
hetwelk aanleiding heeft gegeven tot
de volgende twee wijzigingen in het
BSD:
– handeling 124: waardering gewij-
zigd van ‘V 5 jaar na vervallen statu-
ten’ in: B(5);
– handeling 134: waardering gewij-
zigd van ‘V 5 jaar na vervallen statu-
ten’ in: B(5).

1 Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb.
276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962
(Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van
enige andere wetten.

4. De selectielijst

De selectielijst is de lijst van de
gewaardeerde handelingen van de
Minister van Cultuur, die de voor-
naamste actor op het beleidsterrein
wetenschappelijk onderwijs is.
De handelingen van deze lijst hebben
een nummer dat gelijk is aan het num-
mer zoals dat in het institutioneel
onderzoek is gegeven. Aangegeven
worden:

RIO-nr : dit is het corresponderende
nummer van de handeling binnen het
RIO
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Handeling
Periode
Grondslag
Product
Waardering: door middel van de
plaatsing van de letters B en V wordt
een waardering gegeven voor het
‘Bewaren’ dan wel ‘Vernietigen’ van
de neerslag van de handeling.
Bij de handelingen die met een B
gewaardeerd zijn wordt het selectiecri-
terium vermeld dat tot dat voorstel
geleid heeft. De te bewaren neerslag
dient na afloop van de overbrengings-
termijn overgebracht te worden naar de
Rijksarchiefdienst in goede, geordende
en toegankelijke staat.
Bij de handelingen die met een V
gewaardeerd worden, wordt zo moge-
lijk de termijn aangegeven, waarna de
vernietiging kan plaatsvinden. De ver-
nietigingstermijnen zijn ingevuld op
grond van informatie uit bestaande
vernietigingslijsten en gesprekken met
vertegenwoordigers van het juridische
en administratieve belang bij de ver-
schillende zorgdragers.

4.1 Selectielijst van de actor Minister
van Cultuur

Ontwikkeling, evaluatie en verantwoor-
ding van beleid

Rionr. 1.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake het overleg met belanghebben-
den op het beleidsterrein kunsten
Periode: 1982-
Product: Besluit van 2 februari 1982
houdende instelling overlegorgaan
kunstzinnige vorming/amateuristische
kunstbeoefening (Stcrt. 1982, 32)
Waardering: B(1)

Rionr. 2.
Handeling: het formuleren van een
standpunt inzake het overleg met
belanghebbenden op het beleidster-
rein kunsten
Periode: 1965-
Grondslag: Cultuurnota 1997-2000 
Besluit van 2 februari 1982 houdende
instelling overlegorgaan kunstzinnige
vorming/amateuristische kunstbeoefe-
ning (Stcrt. 1982, 32)
Waardering: B(1)

Rionr. 3.
Handeling: het afsluiten van bestuurs-
overeenkomsten of cultuurconvenan-
ten op het beleidsterrein kunsten 
Periode: 1965-

Grondslag: Cultuurnota, 1997-2000,
pg 12
Naar een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de culturele infrastruc-
tuur. Algemeen kader zoals overeen-
gekomen door WVC, IP en VNG. 7
april 1994
Product: bestuursovereenkomst/ con-
venant
Waardering: B(5)

Rionr. 4.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor het overleg met con-
venantspartners
Periode: 1965-
Grondslag: Cultuurnota, 1997-2000,
pg 12
Naar een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de culturele infrastruc-
tuur. Algemeen kader zoals overeen-
gekomen door WVC, IP en VNG. 7
april 1994
Waardering: B(1)

Rionr. 5.
Handeling: het voorbereiden van
intern beleidsgericht onderzoek en het
vaststellen van onderzoeksrapporten
inzake het beleidsterrein kunsten
Periode: 1965 -
Product: nota’s, notities en onder-
zoeksrapporten 
Waardering: B(1)

Rionr. 6.
Handeling: het voorbereiden en bege-
leiden van extern beleidsgericht
onderzoek betreffende het beleidster-
rein kunsten
Periode: 1965 -
Product: nota’s, notities en onder-
zoeksrapporten 
Waardering: B(1)

Rionr. 7.
Handeling: het instellen van externe
adviescommissies die adviseren over
(aspecten van) het te voeren beleid
ten aanzien van de kunsten
Periode: 1965-
Product: besluiten zoals:
- Besluit van 11 oktober 1983 hou-
dende instelling van de Commissie
van bijstand Rijksdienst Beeldende
Kunst (Stcrt. 1984, 91)
- Besluit van 25 maart 1975 houdende
instelling Adviescommissie Beeldende
Kunsten Buitenland (Stcrt. 1975, 63)
Waardering: B(4)

Rionr. 10.
Handeling: het voorbereiden, mede-

vaststellen en coördineren van het
beleid inzake het beleidsterrein kunsten
Periode: 1965 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 3 lid
1 en 3 Cultuurnota, 1997-2000
Product: o.a. beleidsbrieven,
Uitgangspuntennotititie, Cultuurnota
Waardering: B(1)

Rionr. 11.
Handeling: het opstellen van een
standpunt inzake door de Europese
Commissie voorgestelde uitvoerings-
bepalingen met betrekking tot de
kunsten, die besproken worden in een
comité 
Periode: 1958 -
Waardering: B(1)

Rionr. 13.
Handeling: het instellen van externe
adviescommissies die adviseren over
de evaluatie van het beleid ten aan-
zien van de kunsten 
Periode: 1965 -
Product: beschikking
Waardering: B(4)

Rionr. 15.
Handeling: het evalueren van de
inhoud en de effecten van het algeme-
ne (inter)nationale kunstbeleid
Periode: 1965 -
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-
mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 49
Cultuurnota 1997-2000
Product: rapport/ verslag aan de
Staten-Generaal
Waardering: B(2)

Rionr. 16.
Handeling: het evalueren van de
organisatie van het algemene
(inter)nationale kunstbeleid en van de
uitvoering
Periode: 1965 -
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-
mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 49
Cultuurnota 1997-2000
Product: rapport
Waardering: B(2)

Rionr. 17.
Handeling: het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op
verzoek incidenteel informeren van de
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Kamers der Staten-Generaal inzake
het kunstbeleid
Periode: 1965 -
Product: brieven, notities
Waardering B(3)

Rionr. 18.
Handeling: het verstrekken van infor-
matie aan de Commissies voor de
Verzoekschriften van de Staten-
Generaal aan overige kamercommis-
sies en aan de Nationale Ombudsman
naar aanleiding van klachten van
burgers inzake de ontwikkeling van
het kunstbeleid
Periode: 1965 -
Product: brieven, notities
Waardering: B(3)

Rionr. 19.
Handeling: het beantwoorden van
vragen van individuele burgers,
bedrijven en instellingen inzake het
kunstbeleid
Periode: 1965 -
Product: brieven, notities
Waardering: V 3 jaar

Instelling Raad voor de Kunst, 1947 –
1995

Rionr. 20.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de vaststelling van
het aantal leden van de Raad voor de
Kunst
Periode: 1947 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 6
Wet van 30 maart 1955, houdende
instelling van een Raad voor de
Kunst (Stb. 1955, 173), art. 3 lid 1
Product: AmvB, zoals:
- Besluit van 28 september 1978, hou-
dende een Uitvoeringsbesluit Raad
voor de Kunst 1977 (Besluit Raad
voor de Kunst 1977, Stb. 1978, 556)
- Besluit van 9 juli 1962, houdende
vaststelling van een AmvB ter uitvoe-
ring van de Wet op de Raad voor de
Kunst (Samenstelling Afdelingen,
Regeling plaatsvervanging, Stb. 1962,
338)
- Besluit van 17 januari 1956, hou-
dende AmvB ter uitvoering van de
Wet op de Raad voor de Kunst
(Samenstelling Afdelingen, Regeling
Plaatsvervanging, Stb. 1956, 34).
Waardering: B(4)

Rionr. 21.
Handeling: het aanwijzen van kunste-
naarsorganisaties die een voordracht
kunnen doen voor lidmaatschap van
de Raad voor de Kunst 
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 5
lid 1 en 2
Product: besluit 
Waardering: B(5)

Rionr. 22.
Handeling: het opstellen van een
voordracht ter regeling van de benoe-
ming, schorsing en ontslag van de
leden van de Raad voor de Kunst 
Periode: 1977 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 7 lid 4 en
art. 8 lid 4
Product: AMvB
- Besluit van 28 september 1978, hou-
dende een Uitvoeringsbesluit Raad
voor de Kunst 1977 (Besluit Raad
voor de Kunst 1977, Stb. 1978, 556)
Waardering: B(4)

Rionr. 23.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de benoeming,
schorsing en ontslag van de leden van
de Raad voor de Kunst
Periode: 1947 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 7 lid 1, 2
en 3
Wet van 30 maart 1955, houdende
instelling van een Raad voor de
Kunst (Stb. 1955, 173), art. 3 lid 1
Product: KB
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 24.
Handeling: het vaststellen in welke
afdeling van de Raad voor de Kunst
een lid zitting zal hebben 
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art.
10 lid 1
Product: besluit
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 25.
Handeling: het goedkeuren van het
rooster van aftreden van de leden van
de Raad voor de Kunst 
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 6
lid 1
Product: besluit 
Waardering: V 5 jaar na vervallen
rooster

Rionr. 27.
Handeling: het benoemen van de
(onder)voorzitters van de afdelingen
van de Raad voor de Kunst 
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art.
10 lid 2
Product: besluit
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 28.
Handeling: het benoemen, schorsen
en ontslaan van de (adjunct) secreta-
ris en het personeel van de Raad
voor de Kunst 
Periode: 1947 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 10 lid 1
Wet van 30 maart 1955, houdende
instelling van een Raad voor de
Kunst (Stb. 1955, 173), art. 8 lid 1 en
2
Product: besluit
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 29.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de benoeming van
de algemeen secretaris van de Raad
voor de Kunst 
Periode: 1947 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 10 lid 2
Product: KB
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 30.
Handeling: het vaststellen van regels
voor de vergoeding van reis- en ver-
blijfkosten en vacatiegelden voor de
leden (van commissies) van de Raad
voor de Kunst 
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Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 7
en art. 13 lid 4
Product: regeling
Waardering: V 10 jaar na vervallen
regeling

Rionr. 32.
Handeling: het vaststellen van een
toelage voor de leden van de Raad
voor de Kunst 
Periode: 1977 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 9 
Product: besluit
Waardering; V 10 jaar na vervallen
besluit

Rionr. 33.
Handeling: het opstellen van een
voordracht ter regeling van de inrich-
ting en werkwijze van de Raad voor
de Kunst
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art. 9
en art. 17
Product: AmvB
- Besluit van 9 juli 1962, houdende
vaststelling van een AmvB ter uitvoe-
ring van de Wet op de Raad voor de
Kunst (Samenstelling Afdelingen,
Regeling plaatsvervanging, Stb. 1962,
338)
- Besluit van 17 januari 1956, hou-
dende AmvB ter uitvoering van de
Wet op de Raad voor de Kunst
(Samenstelling Afdelingen, Regeling
Plaatsvervanging, Stb. 1956, 34)
Waardering: B(4)

Rionr. 35.
Handeling: het opstellen van een
voordracht ter regeling van de vor-
ming en de bevoegdheden van een
Dagelijkse Raad van de Raad voor
de Kunst 
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art.
11
Product: KB
Waardering: B(4)

Rionr. 36.
Handeling: het machtigen van de
Raad voor de Kunst om commissies
met niet-leden in te stellen 
Periode: 1947 - 1977
Grondslag: Wet van 30 maart 1955,
houdende instelling van een Raad
voor de Kunst (Stb. 1955, 173), art.
13 lid 2
Product: beschikking
Waardering: V 5 jaar na opheffing
commissie

Rionr. 38.
Handeling: het goedkeuren van het
reglement van de Raad voor de
Kunst
Periode: 1947 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 11 lid 2
Wet van 30 maart 1955, houdende
instelling van een Raad voor de
Kunst (Stb. 1955, 173), art. 14 lid 2
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar na vervallen
reglement

Rionr. 40.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de regeling van de
dienstverlening van de Raad voor de
Kunst
Periode: 1977 - 1995
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor  de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 12 lid 2
Product: AmvB
- Besluit van 28 september 1978, hou-
dende een Uitvoeringsbesluit Raad
voor de Kunst 1977 (Besluit Raad
voor de Kunst 1977, Stb. 1978, 556)
Waardering: B(4)

Rionr. 41.
Handeling: het vaststellen van regels
over de uitvoering van studie-
opdrachten en onderzoeken die de
Raad voor de Kunst laat verrichten/
verricht ten behoeve van de advise-
ring
Periode: 1977 - 1989
Grondslag: Wet van 18 mei 1977
houdende nieuwe bepalingen
betreffende de Raad voor de Kunst
(Wet op de Raad voor de Kunst
1977, Stb. 1977, 364), art. 19 lid 3
Product: regeling

Regelgeving van het beleidsterrein kun-
sten

Rionr. 43.
Handeling: het opstellen van een
voordracht ter regelgeving van het
beleidsterrein kunsten
Periode: 1993-
Grondslag: Grondwet, art. 23
Product: Wet op het Specifiek
Cultuurbeleid, Stb. 1993, 193
Waardering: B(1)

Rionr. 44.
Handeling: het leveren van bijdragen
via EU-organen ter regelgeving van
het beleidsterrein kunsten
Periode: 1993-
Grondslag: EU-Verdrag, Rome, 25
maart 1957, art 128
Waardering: B(1)

Rionr. 45.
Handeling: het vaststellen van wetten
ter implementatie van Europese richt-
lijnen inzake het beleidsterrein kun-
sten
Periode: 1993-
Grondslag: EU-Verdrag, Rome, 25
maart 1957, art. 128
Waardering: B(1)

Bekostiging 

Rionr. 46.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de regeling van de
verstrekking van subsidies en specifie-
ke uitkeringen voor cultuuruitingen
Periode: 1993 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 8 lid
1, 2, 3 en 5 en art. 13
Product: AmvB 
- Besluit van 21 juni 1994, houdende
regels met betrekking tot het verstrek-
ken van subsidies en specifieke uitke-
ringen ten behoeve van cultuuruitin-
gen (Bekostigingsbesluit
cultuuruitingen, Stb. 1994, 473)
- Subsidieregeling filmfestivals, film-
manifestaties en filmtheaters (Stcrt.
1998, 213) 
- Besluit van 4 april 1985 tot vaststel-
ling van een AmvB houdende een tij-
delijke bijdrageregeling provinciale
bevordering van beeldende kunst
(Stb. 1985, 250) 
Waardering: B(1)

Rionr. 47.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de wijze waarop het bedrag

Uit: Staatscourant 23 juli 2002, nr. 138 / pag. 13 6



van specifieke uitkeringen aan
gemeenten en/of provincies en subsi-
dies wordt berekend 
Periode: 1994 -
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 5
Product: ministeriële regeling
- Besluit van 22 december 1994 hou-
dende nadere regels met betrekking
tot het verstrekken van subsidies en
specifieke uitkeringen op het terrein
van het specifiek cultuurbeleid
(Regeling subsidies en uitkeringen
cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)
Waardering: B(5)

Rionr. 48.
Handeling: het vaststellen van voor-
schriften voor de verlening van
bepaalde categorieën van subsidies 
Periode: 1994 -
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 32
lid 1 en 2
Product: ministeriële regeling
Waardering: B(5)

Rionr. 49.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de aanvraag en verlening van
subsidies die afwijken van de regels in
het bekostigingsbesluit 
Periode: 1994 -
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 51
lid 2
Product: ministeriële regeling
Waardering: B(5)

Rionr. 50.
Handeling: het bepalen dat Titel 9
van Boek 2 van het BW niet van toe-
passing is op bepaalde (categorieën
van) instellingen 
Periode: 1994 -
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 35
lid 2
Product: ministeriële regeling
Waardering: V 10 jaar na vervallen
regeling

Rionr. 52.
Handeling: het verstrekken van instel-
lingssubsidies voor de kunsten
Periode: 1994 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 4 en
art. 8 lid 4
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
(Stb. 1994, 473), art. 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16,17, 18, 21, 23, 26 lid 3, 27,
29, 30, 37, 38, 39

Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar na afrekening
(toekenning staat in de Cultuurnota)

Rionr. 53.
Handeling: het verstrekken van pro-
jectsubsidies voor de kunsten 
Periode: 1993 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 4 en
art. 8 lid 4
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
(Stb. 1994, 473), art. 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16,17, 18, 21, 23, 26 lid 3, 27,
29, 30, 37, 38, 39
Subsidieregeling filmfestivals, film-

manifestaties en filmtheaters (Stcrt.
1998, 213)
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar na afrekening
(toekenning staat in de Cultuurnota)

Rionr. 54.
Handeling: het verstrekken van een
specifieke uitkering voor de kunsten
Periode: 1985 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 5 lid
1, art. 6, art. 7 en art. 8 lid 4
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
(Stb. 1994, 473), art. 40, 42, 43 lid 1
Interm bijdrageregeling beeldende
kunst en vormgeving (Stb. 1992, 398),
art. 2
Besluit van 4 april 1985 tot vaststel-
ling van een AmvB houdende een tij-
delijke bijdrageregeling provinciale
bevordering van beeldende kunst
(Stb. 1985, 250), art. 2 
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar na afrekening
(toekenning staat in de Cultuurnota)

Rionr. 55.
Handeling: het vaststellen van subsi-
dies of specifieke uitkeringen aan
gemeenten en/of provincies voor acti-
viteiten die niet in de cultuurnota of
de sectornota’s zijn aangekondigd
Periode: 1994 -
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 2
Waardering: B(5)

Rionr. 56.
Handeling: het vaststellen van subsi-
diegrondslagen en -voorwaarden ten
behoeve van de toekenning van finan-
ciële middelen aan de kunsten
Periode: 1965 - 1993
Grondslag: Rijksbegroting 1965 -
1993

Rijksbijdrage regeling sociaal-culture-
le activiteiten (Stb. 1979, 172)
Besluit subsidiëring en stimulering
voorzieningen van maatschappelijk en
sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988,
17), art. 3 lid 2, art. 4 lid 2 en 3, art.
14 lid 3, art. 20 en 32 lid 2
Product: besluiten zoals o.a.:
- Besluit van 2 december 1965 van de
Minister van CRM houdende de aan-
koopsubsidieregeling kunstwerken
(Stcrt. 1965, 246, blz 2). Gewijzigd bij
besluit van 14 februari 1977 (Stcrt.
1977, 39, blz 2), gewijzigd bij besluit
van 24 januari 1978 (Stcrt. 1978, 25,
blz 5) en ingetrokken bij besluit van
14 september 1978 (Stcrt. 1978, 202,
blz 3)
- Besluit subsidiëring en stimulering
voorzieningen van maatschappelijk en
sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988,
17)
- Besluit van 29 september 1988 van
de Minister van WVC houdende
Landelijke subsidieregeling kunstzin-
nige vorming en amateuristische
kunstbeoefening (Stcrt 1988, 190, blz.
8). Is gewijzigd bij besluit van
18 augustus 1989 (Stcrt. 1989, 170,
blz 7) en bij besluit van 20 maart
1990 (Stcrt. 1990, 73, blz 8)
- Tijdelijke aankoopsubsidieregeling
moderne beeldende kunst ten behoeve
van musea (Stb.1985, 104), art. 2.
Gewijzigd bij besluit van 28 augustus
1985 (Stb. 1985, 499), bij besluit van
26 januari 1987 (Stb. 1987, 40) en bij
besluit van 17 april 1989 (Stb. 1989,
141)
- Tijdelijke rijksregeling kunstuitleen
(Stcrt. 1979, 251, blz 32)
-Regeling individuele subsidies voor
beeldende kunstenaars, vormgevers en
architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48)
Waardering: B(5)

Rionr. 57.
Handeling: het instellen van commis-
sies die adviseren over de toekenning
van financiele middelen tbv de kun-
sten 
Periode: (1959) 1965- 
Product: besluit, zoals:
- Besluit van 25 mei 1972 inzake toe-
kenning stipendia en reisbeurzen aan
beeldende kunstenaars en architecten.
Instelling adviescommissie (Stcrt.
1972, 104, blz 5) van de Minister van
Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk. Dit besluit is
gewijzigd bij besluit van 12 augustus
1982 (Stcrt. 1982, 163, blz 10)
- Beschikking van de Staatssecretaris
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van OKW van 22 januari 1959 hou-
dende instelling van een
Rijksadviescommissie monumentale
kunsten en vaststelling van een regle-
ment voor de werkwijze van deze
commissie. Ingetrokken door:
- Besluit van 21 juli 1972 houdende
instelling van de Adviescommissie
voor de beeldende vormgeving in
relatie tot architectuur en ruimtelijke
ordening (Stcrt. 1972, 147, blz 5)
- Instellingsbeschikking van 14 sep-
tember 1973 van de commissie van
advies inzake de verlening van per-
soonlijke toelagen aan bejaarde film-
kunstenaars (Stcrt. 1973, 185, blz 4)
- Regeling individuele subsidies voor
beeldende kunstenaars, vormgevers en
architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48)
- Subsidieregeling filmfestivals, film-
manifestaties en filmtheaters (Stcrt.
1998, 213)
Product: beschikking/ besluit
Waardering: B(4)

Rionr. 59.
Handeling: het verstrekken van finan-
ciële middelen ten behoeve van de
kunsten
Periode: 1965-1993
Grondslag: diverse subsidiebesluiten
zoals:
- Besluit van 2 december 1965 van de
Minister van CRM houdende de aan-
koopsubsidieregeling kunstwerken
(Stcrt. 1965, 246, blz 2). Gewijzigd bij
besluit van 14 februari 1977 (Stcrt.
1977, 39, blz 2), gewijzigd bij besluit
van 24 januari 1978 (Stcrt. 1978, 25,
blz 5) en ingetrokken bij besluit van
14 september 1978 (Stcrt. 1978, 202,
blz 3)
- Besluit subsidiëring en stimulering
voorzieningen van maatschappelijk en
sociaal-cultureel welzijn (Stb. 1988,
17)
-Tijdelijke aankoopsubsidieregeling
moderne beeldende kunst ten behoeve
van musea (Stb.1985, 104), art. 2.
Gewijzigd bij besluit van 28 augustus
1985 (Stb. 1985, 499), bij besluit van
26 januari 1987 (Stb. 1987, 40) en bij
besluit van 17 april 1989 (Stb. 1989,
141)
- Tijdelijke rijksregeling kunstuitleen
(Stcrt. 1979, 251, blz 32)
- Tijdelijke uitkeringsregeling inleg-
premies voor jongeren bij kunstuitlee-
ninstellingen (Stb. 1985, 357), art. 2
- Regeling individuele subsidies voor
beeldende kunstenaars, vormgevers en
architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48), art
2

Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar

Rionr. 60.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de tussentijdse verslaglegging
door de ontvanger van meerjarige
projectsubsidies 
Periode: 1994-
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 24
lid 3
Product: ministeriële regeling
- Besluit van 22 december 1994 hou-
dende nadere regels met betrekking
tot het verstrekken van subsidies en
specifieke uitkeringen op het terrein
van het specifiek cultuurbeleid
(Regeling subsidies en uitkeringen
cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)
Waardering: B(5)

Rionr. 61.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de inrichting van aanvragen,
het beleidsplan, het activiteitenplan,
het projectplan, de begroting, de
liquiditeitsprognose, de administratie,
de jaarrekening, de subsidiedeclaratie
en de verklaring van de accountant
en verslagen van instellingen
Periode: 1994-
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 48
Product: ministeriële regeling, zoals:
- Handboek financiële verantwoor-
ding cultuursubsidies
- Subsidieregeling filmfestivals, film-
manifestaties en filmtheaters (Stcrt.
1998, 213)
Waardering: B(5)

Rionr. 62.
Handeling: het vaststellen van een
reserveringspercentage van het subsi-
diebedrag dat ontvangers aan andere
activiteiten kunnen besteden 
Periode: 1994-
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 26
lid 1 en 2
Product: ministeriële regeling
- Besluit van 22 december 1994 hou-
dende nadere regels met betrekking
tot het verstrekken van subsidies en
specifieke uitkeringen op het terrein
van het specifiek cultuurbeleid
(Regeling subsidies en uitkeringen
cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)
Waardering: V 10 jaar na vervallen
van regeling

Rionr. 63.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de bevoorschotting van subsi-
dies 
Periode: 1994-
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 14
lid 2
Product: ministeriële regeling
- Besluit van 22 decmber 1994 hou-
dende nadere regels met betrekking
tot het verstrekken van subsidies en
specifieke uitkeringen op het terrein
van het specifiek cultuurbeleid
(Regeling subsidies en uitkeringen
cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)
Waardering: V 10 jaar na vervallen
van regeling

Rionr. 64.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de bevoorschotting van uitke-
ringen aan provincies en gemeenten 
Periode: 1994-
Grondslag: Bekostigingsbesluit cul-
tuuruitingen (Stb. 1994, 473), art. 43
lid 2
Product: ministeriële regeling
- Besluit van 22 decmber 1994 hou-
dende nadere regels met betrekking
tot het verstrekken van subsidies en
specifieke uitkeringen op het terrein
van het specifiek cultuurbeleid
(Regeling subsidies en uitkeringen
cultuuruitingen, Stcrt. 1995, 4)
Waardering: V 10 jaar na vervallen
van regeling

Inkomenssteun voor kunstenaars

Rionr. 65.
Handeling: het aanwijzen van een
galerie als verkooppunt voor de uit-
voering van de rentesubsidieregeling
Periode: 1984-
Grondslag: Besluit van 10 augustus
1984 (Stcrt. 1985, 53) houdende toela-
tingsregeling galeries. Gewijzigd bij
besluit van 4 februari 1986 (Stcrt.
1986, 78) en besluit van 9 juli 1990
(Stcrt. 1990, 135, blz 11).
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar na vervallen
van aanwijzing

Rionr. 66.
Handeling: het aanwijzen van oplei-
dingen waarmee een kunstenaar op
basis van het behalen ervan recht op
WIK-uitkering heeft
Periode: 1999-
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-
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mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 4c
Waardering: V 10 jaar na vervallen
aanwijzing

Rionr. 67.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor het overleg met de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid inzake de regels
omtrent de regelmaat van onderzoe-
ken van gemeentewege naar het inko-
men van een kunstenaar 
Periode: 1999-
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-
mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 6 lid 3
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 68.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor het overleg met de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid inzake de instelling
van een WIK-adviesinstelling
Periode: 1999-
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-
mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 26 lid 1,
art. 27, art 28 en art. 29
Waardering: V 5 jaar na aanwijzing
instelling

Rionr. 69.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor het overleg met de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ter nadere regeling
van de administratie van een WIK-
adviesinstelling
Periode: 1999-
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-
mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 31 lid 2
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 70.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor het overleg met de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ter nadere regeling
van de door een WIK-adviesinstelling
te verstrekken gegevens en bescheiden
Periode: 1999-
Grondslag: Wet van 22 januari 1998
houdende een afzonderlijke inko-

mensvoorziening voor kunstenaars,
zoals gewijzigd bij wet van 2 april
1998 (Stb. 1998, 205), art. 35 lid 3
Waardering: V 5 jaar

Fondsen, algemeen

Rionr. 71.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de machtiging om
fondsen voor scheppende kunsten op
te richten 
Periode: 1981 - 1993
Grondslag: Fondsenwet scheppende
kunsten (Stb. 1981, 355), art. 2, 3 en
4
Product: - Besluit Fonds voor beel-
dende kunsten, vormgeving en bouw-
kunst (Stb. 1987, 
366)
- Besluit Fonds voor de Nederlandse
film (Stb. 1983, 558)
- Besluit Fonds voor de scheppende
toonkunst (Stb. 1982, 108)
Waardering: B(4)

Rionr. 72.
Handeling: het (mede) oprichten van
fondsen voor de kunsten 
Periode: 1982 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 9 lid
1 en 2 en art. 10 lid 1, 3 en 4
Besluit Fonds voor beeldende kun-
sten, vormgeving en bouwkunst (Stb.
1987, 366), art. 2
Besluit Fonds voor de Nederlandse
film (Stb. 1983, 558), art. 1
Besluit Fonds voor de scheppende
toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 1, art.
3 
Waardering: B(4)

Rionr. 73
Handeling: het verplichten van een
fonds voor de kunsten om haar regle-
ment te wijzigen
Periode: 1993 -
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
4
Waardering: B(5)

Beeldende kunsten, vormgeving en
bouwkunst

Rionr. 74.
Handeling: het formuleren van een
standpunt over de inhoud van de
voorschriften voor de inrichting van
het architectenregister
Periode: 1988 -

Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 2 lid 3
Waardering: B(5)

Rionr. 75.
Handeling: het formuleren van een
standpunt over de benoeming en het
ontslag van de voorzitter en de leden
van het bestuur van het bureau archi-
tectenregister
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 4 lid 1
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 76.
Handeling: het opstellen van een
voordracht ter regeling van het exa-
men ex. hoofdstuk VI Wet op 
de Architectentitel (Stb. 1987, 347) 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 25 lid 2 en 4
Product: AmvB
Waardering: B(5)

Rionr. 77.
Handeling: het goedkeuren van het
reglement van het examen ex. hoofd-
stuk VI Wet op de Architectentitel
(Stb. 1987, 347) 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 25 lid 3
Product: besluit
Examenbesluit Wet op de
Architectentitel (Stb. 1990, 577) 
Waardering: B(5)

Rionr. 78.
Handeling: het geven van het examen
ex. hoofdstuk VI Wet op de
Architectentitel (Stb. 1987, 347) 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 25 lid 1
Waardering: V 50 jaar

Rionr. 79.
Handeling: het geven van ontheffing
voor het examen ex. hoofdstuk VI
Wet op de Architectentitel (Stb. 1987,
347) 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 12 lid 1 d
Product: beschikking
Waardering: V 50 jaar 

Rionr. 80.
Handeling: het aanwijzen van de
vooropleidingen op grond van het
behalen waarvan in Nederland de
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titel interieurarchitect gevoerd mag
worden 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 12 lid 1 e
Product: beschikking
Waardering: V 50 jaar

Rionr. 81.
Handeling: het aanwijzen van diplo-
ma’s op grond van het behalen waar-
van in Nederland de titel interieurar-
chitect gevoerd mag worden 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 12 lid 1 g
Product: beschikking
Waardering: V 50 jaar

Rionr. 82.
Handeling: het vaststellen van regels
over de inrichting van de wettelijk
bepaalde vooropleiding, op grond
van het behalen waarvan in
Nederland de titel interieurarchitect
gevoerd mag worden 
Periode: 1988 -
Grondslag: Wet op de architectentitel
(Stb. 1987, 347), art. 12 lid 2
Product: ministeriële regeling
Waardering: V 10 jaar na vervallen
regels

Rijksacademie van Beeldende Kunsten

Rionr. 83.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de regeling van de
taken van de rijksakademie van beel-
dende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 16
Product: AMvB
- Besluit van 28 augustus 1931 tot
vaststelling van een nieuw reglement
voor de Rijksakademie van beeldende
kunsten (Stb. 1931, 390). Gewijzigd
bij Koninklijk Besluit van 2 novem-
ber 1965 (St. 1965, 488) en ingetrok-
ken bij besluit van 29 augustus 1985
(Stb. 1985, 477)
- Besluit van 29 augustus 1985, hou-
dende besluit Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten (Stb. 1985,
477)
Waardering: B(4)

Rionr. 84.
Handeling: het vaststellen van regels
omtrent de wedstrijden van de
Rijksakademie van beeldende kunsten

Periode: 1985-
Grondslag: Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten, Stb. 1985,
477, art. 19 lid 2d en 8
Product: ministeriële regeling
Waardering: B(5)

Rionr. 85.
Handeling: het benoemen van de
juryleden voor de wedstrijden van de
Rijksakademie van beeldende kunsten 
Periode: 1985-
Grondslag: Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten, Stb. 1985,
477, art. 19 lid 5
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar

Rionr. 86.
Handeling: het aanwijzen van exami-
natoren van de rijksakademie van
beeldende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 11
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 88.
Handeling: het vaststellen van een
rijksbijdrage aan prijswinnende kun-
stenaars van de 
rijksakademie van beeldende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 15
Waardering: V 10 jaar

Rionr. 89.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de benoeming,
schorsing en ontslag van het onder-
wijzend personeel van de rijksakade-
mie van beeldende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 5
Product: KB
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 90.
Handeling: het vaststellen van de
jaarwedde van het onderwijzend per-
soneel van de rijksakademie van beel-
dende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 5
Waardering: V 10 jaar

Rionr. 91.
Handeling: het benoemen, schorsen
en ontslaan van het ondersteunend
personeel van de rijksakademie van
beeldende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 6
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 92.
Handeling: het vaststellen van het
werkprogramma van het ondersteu-
nend personeel van de rijksakademie
van beeldende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 7
Waardering: V 5 jaar na vervallen
programma

Rionr. 93.
Handeling: het vaststellen van nadere
regelgeving over de inhoud en functie
van het jaarplan en het jaarverslag
van de Rijksakademie van beeldende
kunsten
Periode: 1985-
Grondslag: Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten, Stb. 1985,
477, art. 13 lid 2
Product: ministeriële regeling
Waardering: V 10 jaar na vervallen
regeling

Rionr. 94.
Handeling: het goedkeuren van het
jaarplan van de Rijksakademie van
beeldende kunsten
Periode: 1985-
Grondslag: Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten, Stb. 1985,
477, art. 15 lid 3
Product: beschikking
Waardering: B(2)

Rionr. 95.
Handeling: het goedkeuren van het
jaarverslag van de Rijksakademie van
beeldende kunsten
Periode: 1985-
Grondslag: Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten, Stb. 1985,
477, art. 16 lid 3
Product: beschikking
Waardering: B(2)

Rionr. 96.
Handeling: het beslissen in het beroep
van een student tegen het ontzeggen
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van de toegang door de
Rijksakademie van beeldende kunsten 
Periode: 1985-
Grondslag: Regeling Rijksakademie
van beeldende kunsten, Stb. 1985,
477, art. 17 lid 2
Product: beschikking
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 97.
Handeling: het opstellen van een
voordracht inzake de benoeming van
de commissie van toezicht van de
rijksakademie van beeldende kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 8
Product: KB
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 98.
Handeling: het houden van toezicht
op de rijksakademie van beeldende
kunsten
Periode: (1870) 1965-
Grondslag: Wet van 26 mei 1870, tot
regeling van het onderwijs in de beel-
dende kunsten (Stb. 1870, 78), art. 8
Waardering: B(2)

Fonds voor beeldende kunsten, vormge-
ving en bouwkunst

Rionr. 102.
Handeling: het goedkeuren van (een
wijziging van) de statuten van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Besluit Fonds voor beel-
dende kunsten, vormgeving en bouw-
kunst (Stb. 1987, 366), art. 4
Statuten van 21 december 1987 van
de Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 12 lid 3
Waardering: V 5 jaar na vervallen
van statuten

Rionr. 104.
Handeling: het goedkeuren van de
ontbinding of het ontbinden van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
3
Besluit Fonds voor beeldende kun-
sten, vormgeving en bouwkunst (Stb.
1987, 366), art. 13

Statuten van 21 december 1987 van
de Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 13 lid 3, 4 en 5
Waardering: B(4)

Rionr. 105.
Handeling: het goedkeuren van het
huishoudelijk reglement van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Statuten van 21 december
1987 van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, art. 11 lid 1
Waardering: V 5 jaar na vervallen
van huishoudelijk reglement

Rionr. 107.
Handeling: het goedkeuren van de
procedures en criteria voor subsidië-
ring van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Statuten van 21 december
1987 van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, art. 11 lid 2
Waardering: B(5) 

Rionr. 108.
Handeling: het benoemen en ontslaan
van de bestuursleden van Stichting
Fonds voor Beeldende Kunsten,
Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
2
Besluit Fonds voor beeldende kun-
sten, vormgeving en bouwkunst (Stb.
1987, 366), art. 5
Statuten van 21 december 1987 van
de Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 5 lid 1 en 2 
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 109.
Handeling: het benoemen van de
voorzitter van de fondsraad van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Statuten van 21 december
1987 van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, art. 9 lid 3a
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 110.
Handeling: het benoemen van de eer-
ste leden van de fondsraad van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Statuten van 21 december
1987 van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, art. 14
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 111.
Handeling: het goedkeuren van de
benoeming van de directeur van het
fondsbureau van de Stichting Fonds
voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Statuten van 21 december
1987 van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, art. 10 lid 1
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 112.
Handeling: het vaststellen van het
vacatiegeld en de vergoeding van reis-
en verblijfkosten voor:
- de bestuursleden;
- de leden van de fondsraad;
- de leden van de commissie individu-
ele subsidies;
- de leden van de werkgroepen beel-
dende kunsten;
- de leden van de selectiecommissies
individuele subsidies;
- de leden van de commissie beroeps-
kostenvergoedingen
van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 10 november 1987 van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 6, art. 10, art. 18, 38, 46 en 54
Waardering: V 10 jaar

Rionr. 114.
Handeling: het goedkeuren van het
beleidsplan van de Stichting Fonds
voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Besluit Fonds voor beel-
dende kunsten, vormgeving en bouw-
kunst (Stb. 1987, 366), art. 10
Statuten van 21 december 1987 van
de Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 6 lid 4
Waardering: B(5)
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Rionr. 115.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor de bestuursvergade-
ringen van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Statuten van 21 december
1987 van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst, art. 5 lid 9
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 116.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor de vergaderingen van
de fondsraad van de Stichting Fonds
voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 10 november 1987 van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 9 lid 1
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 117.
Handeling: het formuleren van een
standpunt in de vergaderingen van de
commissie individuele subsidies van
de Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 10 november 1987 van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 15 lid 3
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 118.
Handeling: het formuleren van een
standpunt in de vergaderingen van de
subcommissie individuele subsidies
van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 10 november 1987 van de Stich-
ting Fonds voor Beeldende Kunsten,
Vormgeving en Bouwkunst, art. 29
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 119.
Handeling: het formuleren van een
standpunt in de vergaderingen van de
werkgroepen beeldende kunsten van
de Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement

van 10 november 1987 van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 41
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 120.
Handeling: het formuleren van een
standpunt in de vergaderingen van de
selectiecommissies individuele subsi-
dies van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 10 november 1987 van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 44 lid 3
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 121.
Handeling: het formuleren van een
standpunt in de vergaderingen van de
commissie beroepskostenvergoedingen
van de Stichting Fonds voor
Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst
Periode: 1987-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 10 november 1987 van de
Stichting Fonds voor Beeldende
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst,
art. 50 lid 5
Waardering: V 5 jaar

Mondriaan Stichting 
(Fonds voor beeldende kunsten, vorm-
geving en museale activiteiten)

Rionr. 124.
Handeling: het goedkeuren van (wijzi-
gingen van) de statuten van de
Mondriaan Stichting
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 12 juli 1993
van de Mondriaan Stichting (Stcrt.
1993, 139), art.10 lid 3 en 4
Product: beschikking
Waardering: B(5)

Rionr. 126.
Handeling: het goedkeuren van de
ontbinding of het ontbinden van
Mondriaan Stichting 
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
3
Statuten van 27 mei 1993 van de
Mondriaan Stichting (Stcrt. 1993,
139), art.3, 4, 5 en 6
Waardering: B(4)

Rionr. 128.
Handeling: het goedkeuren van (wijzi-
gingen van) de reglementen over
werkwijze, procedures en criteria van
de Mondriaan Stichting 
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 12 juli 1993
van de Mondriaan Stichting (Stcrt.
1993, 139), art. 8 lid 1
Product: beschikking
Waardering: B(5) 

Rionr. 129.
Handeling: het benoemen, schorsen
en ontslaan van de bestuursleden van
de Mondriaan Stichting alsmede het
aanwijzen van de voorzitter
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
2
Statuten van 12 juli 1993 van de
Mondriaan Stichting (Stcrt. 1993,
139), art. 5 lid 2 en 3
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 130.
Handeling: het formuleren van een
standpunt inzake de benoeming van
de directeur van het Bureau van de
Mondriaan Stichting
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 12 juli 1993
van de Mondriaan Stichting (Stcrt.
1993, 139), art. 7 lid 3
Waardering: V 5 jaar

Stimuleringsfonds voor de architectuur

Rionr. 134.
Handeling: het goedkeuren van (een
wijziging van) de statuten van de
Stichting Stimuleringsfonds 
voor de Architectuur
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 1 juli 1993
van de Stichting Stimuleringsfonds
voor de Architectuur (Stcrt. 1993,
209), art. 11 lid 3
Waardering: V 5 jaar na vervallen
van statuten

Rionr. 137.
Handeling: het goedkeuren van de
ontbinding of het ontbinden van de
Stichting Stimuleringsfonds voor de
Architectuur
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
3
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Statuten van 1 juli 1993 van de
Stichting Stimuleringsfonds voor de
Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art.
12 lid 3, 4 en 5
Waardering: B(4)

Rionr. 140.
Handeling: het goedkeuren van het
huishoudelijk reglement van de
Stichting Stimuleringsfonds voor de
Architectuur
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 1 juli 1993
van de Stichting Stimuleringsfonds
voor de Architectuur (Stcrt. 1993,
209), art. 10 lid 1
Product: beschikking
Waardering: V 5 jaar na vervallen
reglement

Rionr. 142.
Handeling: het goedkeuren van de
procedures en criteria voor subsidië-
ring van de Stichting
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 1 juli 1993
van de Stichting Stimuleringsfonds
voor de Architectuur (Stcrt. 1993,
209), art. 10 lid 2
Huishoudelijk Reglement van 19
oktober 1993 van de Stichting
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art 1
Waardering: B(5) 

Rionr. 144.
Handeling: het benoemen, schorsen
of ontslaan van de bestuursleden van
de Stichting Stimuleringsfonds voor
de Architectuur alsmede het aanwij-
zen van de voorzitter
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
2
Statuten van 1 juli 1993 van de
Stichting Stimuleringsfonds voor de
Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art. 5
lid 1 en 3
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 146.
Handeling: het benoemen, schorsen
of ontslaan van de directeur van het
fondsbureau van de Stichting
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 1 juli 1993

van de Stichting Stimuleringsfonds
voor de Architectuur 
(Stcrt. 1993, 209), art. 9 lid 1
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 148.
Handeling: het vaststellen van het
vacatiegeld en de vergoeding van reis-
en verblijfkosten voor 
- de bestuursleden;
- de leden van de Adviescommissie
Projectsubsidies Architectuur;
- de leden van de selectiecommissie
Adviescommissie Projectsubsidies
Architectuur
van de Stichting Stimuleringsfonds
voor de Architectuur
Periode: 1993-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van 19 oktober 1993 van de Stichting
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur (Stcrt. 1993, 209), art 6,
17 en 21
Waardering: V 10 jaar

Rionr. 149.
Handeling: het bepalen dat het stimu-
leringsfonds voor de architectuur
bepaalde reeds bekostigde activiteiten
of instellingen toch mag subsidiëren
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 1 juli 1993
van de Stichting Stimuleringsfonds
voor de Architectuur (Stcrt. 1993,
209), art. 2 lid 3 en 4
Waardering: V 10 jaar

Podiumkunsten

Fonds voor de podiumkunsten

Rionr. 152.
Handeling: het goedkeuren van (de
wijziging van) de statuten van het
Fonds voor de Podiumkunsten 
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 9 juni 1993
van de Stichting Fonds voor de
Podiumkunsten, art. 11 lid 3
Waardering: B(5)

Rionr. 154.
Handeling: het goedkeuren van de
ontbinding of het ontbinden van het
Fonds voor de Podiumkunsten 
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
3
Statuten van 9 juni 1993 van de
Stichting Fonds voor de

Podiumkunsten, art. 12 lid 3, 4, 5 en
6
Waardering: B(4)

Rionr. 156.
Handeling: het goedkeuren van de
reglementen over werkwijze, procedu-
res en criteria van het Fonds voor de
Podiumkunsten 
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 9 juni 1993
van de Stichting Fonds voor de
Podiumkunsten, art. 10
Waardering: B(5) 

Rionr. 157.
Handeling: het benoemen, schorsen
en ontslaan van de bestuursleden van
het Fonds voor de Podiumkunsten
alsmede het aanwijzen van de voor-
zitter
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
2
Statuten van 9 juni 1993 van de
Stichting Fonds voor de
Podiumkunsten, art. 5 lid 2 en 4
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 158.
Handeling: het formuleren van een
standpunt over de benoeming van de
directeur van het fondsbureau van
het Fonds voor de Podiumkunsten 
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 9 juni 1993
van de Stichting Fonds voor de
Podiumkunsten, art. 9 
lid 1
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 159.
Handeling: het vaststellen van het
vacatiegeld en de reis- en verblijfkos-
ten van
- de bestuursleden;
- de leden van het adviescollege
- van het Fonds voor de
Podiumkunsten 
Periode: 1993-
Grondslag: Huishoudelijk Reglement
van het Fonds voor de
Podiumkunsten, art. 6 en 14
Waardering: V 10 jaar

Fonds voor de scheppende toonkunst

Rionr. 162.
Handeling: het goedkeuren van een
wijziging van de statuten van de
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Stichting Fonds voor de Scheppende
Toonkunst
Periode: 1982-
Grondslag: Besluit Fonds voor de
scheppende toonkunst (Stb. 1982,
108), art. 3
Statuten van 31 maart 1982 van de
Stichting Fonds voor de Scheppende
Toonkunst, art 10 lid 3
Waardering: B(5)

Rionr. 163.
Handeling: het goedkeuren van het
huishoudelijk reglement van de
Stichting Fonds voor de Scheppende
Toonkunst
Periode: 1982-
Grondslag: Statuten van 31 maart
1982 van de Stichting Fonds voor de
Scheppende Toonkunst, art 9
Waardering: V 5 jaar na vervallen
van statuten

Rionr. 165.
Handeling: het ontbinden of het
goedkeuren van de ontbinding van
het Fonds voor de Scheppende 
Toonkunst
Periode: 1982-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
3
Besluit Fonds voor de scheppende

toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 11
Statuten van 31 maart 1982 van de
Stichting Fonds voor de Scheppende
Toonkunst, art 11 lid 4, 5, 6 en 7
Waardering: B(4)

Rionr. 167.
Handeling: het benoemen en ontslaan
van de (plv.) bestuursleden van de
Stichting Fonds 
voor de Scheppende Toonkunst

Periode: 1982-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
2
Besluit Fonds voor de scheppende
toonkunst (Stb. 1982, 108), art. 4
Statuten van 31 maart 1982 van de
Stichting Fonds voor de Scheppende
Toonkunst, art 4 lid 1 en 3
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 168.
Handeling: het formuleren van een
standpunt voor de bestuursvergade-
ringen van de Stichting Fonds voor
de Scheppende Toonkunst
Periode: 1982-
Grondslag: Statuten van 31 maart

1982 van de Stichting Fonds voor de
Scheppende Toonkunst, art 4 lid 8
Waardering: V 5 jaar

Film

Productiefonds voor de Nederlandse film

Rionr. 176.
Handeling: het oprichten van het
Productiefonds voor de Nederlandse
Film 
Periode: 1956-1993
Bron:  Jaarverslag 1992
Product: statuten
Waardering: B(4)

Fonds voor de Nederlandse film

Rionr. 179.
Handeling: het vaststellen en het
goedkeuren van de wijziging van de
statuten van het Fonds voor de
Nederlandse Film
Periode: 1983-1993
Grondslag: Besluit Fonds voor de
Nederlandse Film (Stb. 1983, 558),
art. 3
Waardering: B(5)

Rionr. 181.
Handeling: het goedkeuren van de
ontbinding of het ontbinden van het
Fonds voor de Nederlandse Film
Periode: 1983-1993
Grondslag: Besluit Fonds voor de
Nederlandse Film (Stb. 1983, 558),
art. 12
Waardering: B(4)

Rionr. 182.
Handeling: het benoemen, schorsen
en ontslaan van de (plv) bestuursle-
den van het Fonds voor de
Nederlandse Film
Periode: 1983-1993
Grondslag: Besluit Fonds voor de
Nederlandse Film (Stb. 1983, 558),
art. 4
Waardering: V 70

Rionr. 183.
Handeling: het aanwijzen van organi-
saties die een bindende voordracht
voor benoeming van de fondsraad
aan het bestuur van het Fonds voor
de Nederlandse Film mogen doen 
Periode: 1991-1993
Grondslag: Besluit Fonds voor de
Nederlandse Film, zoals gewijzigd bij
besluit van 24 december 1991 (Stb.
1991, 49), art. 5
Waardering: B(5)

Nederlands fonds voor de film

Rionr. 186.
Handeling: het goedkeuren van (wijzi-
gingen van) de statuten van het
Nederlands Fonds voor de Film
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 27 mei 1993
van de Stichting Nederlands Fonds
voor de Film, art. 11 lid 3
Product: beschikking
Waardering: B(5) 

Rionr. 188.
Handeling: het goedkeuren van de
ontbinding of het ontbinden van het
Nederlands Fonds voor de Film
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
3
Statuten van 27 mei 1993 van de
Stichting Nederlands Fonds voor de
Film, art. 12 lid 3, 4, 5 en 6
Product: beschikking
Waardering: B(4)

Rionr. 190.
Handeling: het goedkeuren van (wijzi-
gingen van) de reglementen over
werkwijze, procedures en criteria van
het Nederlands Fonds voor de Film
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 27 mei 1993
van de Stichting Nederlands Fonds
voor de Film, art. 10
Product: beschikking
Waardering: B(5) 

Rionr. 191.
Handeling: het benoemen, schorsen
of ontslaan van de bestuursleden van
het Nederlands Fonds voor de Film
alsmede het aanwijzen van de voor-
zitter
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid (Stb. 1993, 193), art. 10 lid
2
Statuten van 27 mei 1993 van de
Stichting Nederlands Fonds voor de
Film, art. 5 lid 2 en 4
Product: beschikking
Waardering: V 70 jaar

Rionr. 192.
Handeling: het formuleren van een
standpunt inzake de benoeming van
de directeur van het Bureau van het
Nederlands Fonds voor de Film
Periode: 1993-
Grondslag: Statuten van 27 mei 1993
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van de Stichting Nederlands Fonds
voor de Film, art. 9 lid 1
Waardering: V 5 jaar

Amateurkunst en kunstzinnige vorming

Centra voor kunstzinnige vorming

Rionr. 194.
Handeling: het vaststellen van regels
inzake de kunstzinnige vorming
Periode: 1979-
Product: ministeriële regeling zoals:
- Rijksregeling erkenning centra voor
kunstzinnige vorming (Stcrt. 1979,
129)
- Rijksbijdrageregeling sociaal-cultu-
rele activiteiten (Stb. 1979, 172)
Waardering: B(1)

Rionr. 195.
Handeling: het erkennen van een cen-
trum voor kunstzinnige vorming
Periode: 1979-
Grondslag: Rijksregeling erkenning
centra voor kunstzinnige vorming
(Stcrt. 1979, 129), art. 2 lid 1 en 2,
art. 17
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar na vervallen
van erkenning

Rionr. 196.
Handeling: het vaststellen van de
taak en werkwijze van de Inspectie
Kunstzinnige Vorming met betrek-
king tot het toezicht op de naleving
van de rijksbijdrageregeling sociaal-
culturele activiteiten
Periode: 1979-
Grondslag: Rijksbijdrageregeling soci-
aal-culturele activiteiten (Stb. 1979,
172), art. 36
Product: Besluit toezicht
Rijksbijdrage regeling sociaal-culture-
le activiteiten (Stcrt. 1979, 129)
Waardering: B(4)

Fonds voor Amateurkunst

Rionr. 200.
Handeling: het goedkeuren van de
wijziging van de statuten van het
Fonds voor Amateurkunst
Periode: 1997-
Grondslag: Statuten van het fonds
voor Amateurkunst van 7 juli 1997,
art. 10 lid 3
Waardering: B(5) 

Rionr. 202.
Handeling: het goedkeuren van de

ontbinding of het ontbinden van het
Fonds voor Amateurkunst
Periode: 1997-
Grondslag: Statuten van het fonds
voor Amateurkunst van 7 juli 1997,
art. 11 lid 3, 4, 5 en 6
Wet op het Specifiek Cultuurbeleid
(Stb. 1993, 193), art. 10 lid 3
Waardering: B(4)

Rionr. 204.
Handeling: het opdragen aan het
Fonds voor Amateurkunst het regle-
ment voor het fonds te wijzigen
Periode: 1997-
Grondslag: Statuten van het fonds
voor Amateurkunst van 7 juli 1997,
art. 9
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 205.
Handeling: het benoemen, schorsen
en ontslaan van de bestuursleden van
het fonds voor Amateurkunst en het
aanwijzen van de voorzitter
Periode: 1997-
Grondslag: Statuten van het fonds
voor Amateurkunst van 7 juli 1997,
art. 5 lid 2, 3 en 4
Wet op het Specifiek Cultuurbeleid
(Stb. 1993, 193), art. 10 lid 2
Waardering: V 70 jaar

Beroepsmogelijkheden

Rionr. 207.
Handeling: het beslissen op bezwaar-
schriften naar aanleiding van beschik-
kingen inzake de subsidiëring van de
kunsten 
Periode: 1965 -
Product: brieven, notities
Waardering: V 5 jaar

Rionr. 208.
Handeling: het beslissen op
beroepschriften naar aanleiding van
beschikkingen inzake de subsidiëring
van de kunsten en het voeren van
verweer in beroepschriftenprocedures
voor de Raad van State en/of de kan-
tonrechter
Periode: 1965 -
Product: brieven, notities
Waardering: V 10 jaar

4.2 Selectielijst actor externe advies-
commissies

RIO nr: 8.
Handeling: het adviseren over (aspec-
ten van) het te voeren beleid ten aan-
zien van het beleidsterrein kunsten

Periode: 1965-
Grondslag: besluiten zoals:
- Besluit van 11 oktober 1983 hou-
dende instelling van de Commissie
van bijstand Rijksdienst Beeldende
Kunst (Stcrt. 1984, 91)
- Besluit van 25 maart 1975 houdende
instelling Adviescommissie Beeldende
Kunsten Buitenland (Stcrt. 1975, 63)
Produkt: advies
Waardering: B (1)

RIO nr: 14.
Handeling: het adviseren van de
Minister van Cultuur over de evalu-
atie van het beleid ten aanzien van de
kunsten
Periode: 1965 -
Produkt: advies
Waardering: B (1)

4.3 Selectielijst actor adviescommissies

RIO nr: 58.
Handeling: het adviseren over de toe-
kenning van financiële middelen tbv
de kunsten 
Periode: (1959) 1965-1993
Grondslag: besluit, zoals:
- Instellingsbeschikking van 14 sep-
tember 1973 van de commissie van
advies inzake de verlening van per-
soonlijke toelagen aan bejaarde film-
kunstenaars (Stcrt. 1973, 185, blz 4)
- Regeling individuele subsidies voor
beeldende kunstenaars, vormgevers en
architecten 1985 (Stcrt. 1985, 48)
- Beschikking van de Staatssecretaris
van OKW van 22 januari 1959 hou-
dende instelling van een Rijksadvies-
commissie monumentale kunsten en
vaststelling van een reglement voor de
werkwijze van deze commissie.
Ingetrokken door:
- Besluit van 21 juli 1972 houdende
instelling van de Adviescommissie
voor de beeldende vormgeving in
relatie tot architectuur en ruimtelijke
ordening (Stcrt. 1972, 147, blz 5)
- Besluit van 25 mei 1972 inzake toe-
kenning stipendia en reisbeurzen aan
beeldende kunstenaars en architecten.
Instelling adviescommissie (Stcrt.
1972, 104, blz 5) van de Minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk. Dit besluit is gewijzigd
bij besluit van 12 augustus 1982
(Stcrt. 1982, 163, blz 10)
- Subsidieregeling filmfestivals, film-
manifestaties en filmtheaters (Stcrt.
1998, 213)
Produkt: advies
Waardering: V 10 jaar
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