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Addendum 
 

Basisselectiedocument Sociale Voorzieningen 
 1940-2004, 

 
aanvulling 1996-2004 

 
        
 
 
Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden handelingen toegevoegd. Met 
uitzondering van handeling 596 is bij iedere handeling de actor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.   
 
(521.) «206B+309 
handeling: Het geven van algemene aanwijzing aan organisaties en/of gemeenten 

werkzaam op het beleidsterrein sociale voorzieningen. 
grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) [Stb.1972, 675; b.w. Stb. 1995, 200], 

art. 81d eerste lid   
Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], 
art. 131  
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 36 tweede lid en art. 53 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2003, 376], art. 36 tweede lid en art. 53 

periode: 1940  - 
product: Algemene aanwijzing, besluit, o.a.  

- Aanwijzing inzake verlening van bijzondere bijstand (Stcrt. 1993, 58)  
opmerking: Dit betreft o.a. aanwijzingen betreffende de uitvoering van de 

bijstandswetgeving, de IOAW en IOAZ. 
waardering:  B 5 
 
(522.)  
handeling: Het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot het beleidsterrein sociale 

voorzieningen. 
grondslag:  
periode: 1940  - 
product: Richtlijnen 
waardering:  B 5 
 
(523.)  
handeling: Het vaststellen wanneer bepaalde wet- en regelgeving of artikelen uit wet- en 

regelgeving niet van toepassing zijn. 
grondslag:  
periode: 1940  - 
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product: Besluit 
waardering:  B 1 
   
(524.)  
handeling: Het publiceren van wijzigingen in de Staatscourant. 
grondslag: Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363], art. 38  en art. 39  
periode: 1940  - 
product: Publicatie 
waardering:  V 1 jaar 
 
(41.) «41A 
handeling: Het voordragen van gemeentelijke besluiten voor schorsing of vernietiging 

door de Kroon. 
grondslag: Gemeentewet (Stb. 1931, 89) [b.w. Stb. 1992, 96], art. 185  

Gemeentewet (Stb. 1992, 96) [Stb. 2003, 56], art. 268 
periode: 1940 - 
product: Voordrachten 
waardering:  B 5 
  
(527.) «90+512A 
handeling: Het evalueren van beleid inzake de sociale voorzieningen. 
grondslag: Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 22  

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 146  
Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 1997, 465], art. 46  
Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 
37;  
Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 84 

periode: 1940 - 
product: Rapport, evaluatieverslag, o.a.:  

- Een verstrekkende wet: evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicap-
ten, eerste meting, IPSO FACTO, SGBO (Den Haag, Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995)  

- Evaluatie van de WIK Monitor flankerend beleid WIK 
opmerking: Tot deze handeling wordt ook gerekend het uitbrengen van een verslag aan de 

Staten-Generaal over de doeltreffendheid, doelmatigheid en effecten van een 
wet x-aantal jaren na inwerkingtreding van deze wet. 

waardering:  B 2 
 
(531.)  
handeling: Het voeren van overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de 

gemeenten om de hoogte van de subsidie aan gemeenten te bepalen. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Notulen 
waardering:  V 7 jaar 
 
(35.)  «35A 
handeling: Het voeren van overleg over de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de 

rijksconsulenten. 
grondslag:  
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periode: 1940 - 1995  
product: notulen 
opmerking: De vergaderingen van de Rijksconsulenten en het Ministerie werden de Binnen- en Buitendienst 

Contactvergaderingen genoemd, meestal afgekort tot BBC-vergaderingen. 
waardering: V 5 jaar 
 
(533.)  
handeling: Het voorbereiden en vaststellen van standpunten aangaande de sociale 

voorzieningen in het kader van deelname aan internationaal overleg. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Nota’s, memoranda, rapporten 
waardering:  B 1 
 
(534.)  
handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van 

overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties inzake de sociale 
voorzieningen. 

grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Verslagen, notulen, notities, rapporten 
waardering:  B 1 
 
(535.)  
handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van 

(bilaterale en multilaterale) verdragen en bijbehorende akkoorden met andere 
mogendheden inzake de sociale voorzieningen. 

grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Verdragen, administratieve akkoorden, afrekeningsakkoorden 
waardering:  B 1 
 
(536.)  
handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen 

met administratieve akkoorden of verordeningen en regelingen van 
internationale organisaties inzake de sociale voorzieningen. 

grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Verdragen, administratieve akkoorden 
waardering:  B 1 
 
(537.)  
handeling: Het (beleidsmatig) beoordelen van mogelijk interventies in zaken die 

voorkomen bij internationale hoven. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Rapport, nota 
opmerking: Met internationale hoven worden o.a. bedoeld: het Hof van Justitie te 

Luxemburg, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg en 
de Commissie Rechten van de Mens van de VN. 
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waardering:  B 1 
 
(538.)  
handeling: Het deelnemen aan (technische) commissies die nadere uitvoeringsregels 

stellen of toezien op de goede uitvoering van een verdrag met betrekking tot 
de sociale voorzieningen. 

grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Verslag, notulen, aanwijzingen, informatieverstrekking 
waardering:  B 1 
 
(539.)  
handeling: Het implementeren of rapporten over de implementatie van internationale 

regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau met 
betrekking tot de sociale voorzieningen. 

grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Rapport 
waardering:  B 3 
 
(540.)  
handeling: Het adviseren van organisaties over het beleidsterrein sociale voorzieningen. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Advies 
opmerking: Dit kunnen zowel organisaties van de overheid zijn als van het bedrijfsleven. 
waardering:  B 5 
 
(542.)  
handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein sociale 

voorzieningen. 
grondslag:  
periode: 1940- 
product: Voorlichtingsmateriaal 
waardering:  V 3 jaar 

Eén exemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard: B 5 
 
(37.) «37A 
handeling: Het geven van voorlichting en adviezen aan en voeren van overleg met 

instanties die bemoeienis hebben met de sociale voorzieningen over de uitvoe-
ring van de sociale voorzieningen. 

grondslag: onder andere: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [b.w. Stb. 
1997, 789], art. 37 tweede lid  
Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 4  

periode: 1940 - 1997 
product: voorlichting, adviezen, overlegverslagen 
opmerking: Een van de belangrijkste taken van Rijksconsulenten was de beleidsoverdracht 

aan gemeenten en andere instanties over de uitvoering van de sociale 
voorzieningen.  

waardering:  V 5 jaar 
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(544.)  
handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan organisaties uit het bedrijfsleven of 

aan een onder de minister ressorterende ambtenaar 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Mandaatbesluit 
waardering:  B 1 
 
(545.)  
handeling: Het verlenen van vrijstelling van gestelde regelen. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Vrijstellingsbesluit, ministeriële regeling 
waardering:  B 5 
 
(546.)  
handeling: Het verlenen van ontheffing van gestelde regelen. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Ontheffingsbesluit, ministeriële regeling 
waardering:  B 5 
 
(526.)  
handeling: Het verlenen van een vergunning. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Gunningbesluit, ministeriële regeling 
waardering:  V 7 jaar 
 
(548.)  
handeling: Het voeren van verweer in beroep- of bezwaarschriftprocedures voor 

administratief rechterlijke organen betreffende de sociale voorzieningen. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Verweerschriften 
waardering:  V 5 jaar na beslissing 
 
(195.) «195 
handeling: Het voeren van het financiële beheer van een commissie en het verlenen van 

een financiële bijdrage voor de activiteiten. 
grondslag: o.a. Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding 

Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 7 
periode: 1940 - 
product: financiële verslaggeving 
waardering:  V 7 jaar 
 
(558.)  
handeling: Het benoemen van de voorzitter of vice-voorzitter van een 

(privaatrechterlijke) instelling. 
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grondslag:  
periode: 1940 - 
product: Benoemingsbesluit 
waardering:  V 5 jaar na beëindiging functie 
 
(559.)  
handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met de uitvoering van wet- en 

regelgeving op het terrein van de sociale voorzieningen. 
grondslag:   
periode: 1940 - 
product: Ministeriële regeling 
waardering:  V 10 jaar na ontslag 
 
(565.)  
handeling: Het geven van een aanwijzing aan een organisatie of een gemeente. 
grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13   

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 
20 tweede lid  
Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 1998, 59], art. 34  
Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76 derde lid 

periode: 1940 - 
product: Aanwijzing 
opmerking: Dit betreft o.a. de uitvoering van wet- en regelgeving door de betrokken 

organisatie of gemeente. 
waardering:  B 5 
 
(40.) «40A 
handeling: Het signaleren van problemen bij gemeenten of uitvoerende instanties bij de 

toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de sociale voorzieningen. 
grondslag:  
periode: 1940 - 
product: opmerkingen, correspondentie 
waardering:  V 5 jaar 
 
(213.)  «213 
handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de rijksvergoeding 

voor de kosten van het bedrijfstechnisch of bedrijfseconomisch onderzoek 
naar het beroep of bedrijf van een zelfstandige in het kader van de R.z., de 
R.o.z., het B.z., de IOAZ of het Bbz. 

grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 33 derde lid, gewijzigd 
(Stb. 1969, 614) art. 33 vierde lid, gewijzigd (Stb. 1973, 506) art. 33 derde lid 
(b.w. Stb. 1986, 544)  
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 32 (b.w. Stb. 1995, 200) 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 38 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1995, 200) 
art. 57 tweede lid (b.w. Stb. 2000, 383)  
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203) art. 26 e.a. (b.w. Stb. 
2000, 383) 

periode: 1987 - 2000 
product: ministeriële regeling, onder andere:  
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- Besluit van de ministers van Sociale Zaken en van Maatschappelijk Werk 
van 19 januari 1965, nr. 76992 (Stcrt. 1965, 36)  

- Besluit van de ministers van Maatschappelijk Werk en van Sociale Zaken 
van 26 november 1973, nr. U 9439  

- Wijziging Besluit Rijksvergoeding onderzoekkosten WWV (Stcrt. 1977, 
128)  

- Vaststelling vergoeding kosten van onderzoek ter zake van bij-
standsverlening (Stcrt. 1977, 190)  

- Besluit wijziging vergoeding onderzoekskosten Rijksgroepsregeling 
(oudere) zelfstandigen (Stcrt. 1983, 8)  

- Beschikking rapportagekosten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stcrt. 1986, 
238)  

- Beschikking vergoeding aan gemeenten voor onderzoekskosten (Stcrt. 
1987, 122)  

- Beschikking vaststelling rijksvergoeding rapportagekosten (Stcrt. 1987, 
225)  

- Beschikking Rijksvergoeding rapportagekosten IOAZ en BZ (Stcrt. 1991, 
252)  

- Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (Stcrt. 1996, 76) 
opmerking: De in de regelingen genoemde bedragen voor de onderzoekskosten worden 

jaarlijks aangepast. 
waardering:  B 1 
 
(596.) 
actor:  Tijdelijke Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet 
handeling: het adviseren van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk  
  inzake de te nemen maatregelen op het terrein van de voorlichting 
grondslag: Instellingsbeschikking (Stcrt. 1969, 86) 
periode: 1969-1971 
product: advies 
waardering: B 1 
 
 
 
 
Den Haag, 15 september  2005 
 


