
17 mei 2002/R&B/OSA/2002/957-I

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de
Minister van Defensie,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder
b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord
(advies van de Raad voor Cultuur
van 3 april 2001, nr. arc-2000.2199/3);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectie-
lijst voor de neerslag van de handelin-
gen van de Minister van Defensie en
de onder hem ressorterende actoren
op het beleidsterrein
Wetenschapsbeleid over de periode
1945-1999’ en de daarbij behorende
toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
Hoofdstuk 1100, nr. 64 van de ‘lijst
van voor vernietiging in aanmerking
komende stukken van het ministerie
van Defensie’ (vastgesteld bij beschik-
king van de Minister van Defensie en
de Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, nr. EAO
250.880/2B, alsmede nr. OKN/O/MA
154.391 d.d. 30 december 1969, laat-
stelijk gewijzigd bij gemeenschappelij-
ke beschikking van de Minister van
Defensie en de Minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, nr.
R&B/OSA/2001/864 (gepubliceerd in
de Staatscourant nr. 200 d.d.
16 oktober 2001 en nr. 201 d.d.
17 oktober 2001)) wordt ingetrokken.

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, 17 mei 2002.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Defensie,
namens deze,
De plaatsvervangend Secretaris-
Generaal,
H.H. Hulshof.

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.

Basis Selectie Document van het han-
delen van de rijksoverheid op het
beleidsterrein wetenschapsbeleid 1945 -
1999

Lijst van gebruikte afkortingen

Amvb: Algemene maatregel van
bestuur
art.: artikel
AWT: Adviesraad voor het weten-
schaps- en technologiebeleid
COS: Commissie van Overleg
Sectorraden 
ECOS: Erkenningscommissie onder-
zoekscholen
HOOP: Hoger onderwijs- en onder-
zoeksplan
Kb: Koninklijk besluit
KNAW: Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen 
NWO: Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek 
NRLO: Nationale raad voor land-
bouwkundig onderzoek 
OCV: Overlegcommissie
Verkenningen 
OCenW: Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
PIVOT: Project Invoering Verkorting
Overbrengingstermijn
RAWB: Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid 
RIO: Rapport Institutioneel
Onderzoek
RVO: Rijksverdedigingsorganisatie
TNO
Stb.: Staatsblad
Stcrt.: Staatscourant
TNO: Nederlandse Organisatie voor
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
TTI: Technologische Topinstituten 
ZWO: Nederlandse organisatie voor
zuiver-wetenschappelijk onderzoek

1 Inleiding

Het Rapport Institutioneel
Onderzoek (RIO) Een institutioneel
onderzoek naar het wetenschapsbeleid
van de overheid in de periode 1945-
1999 is de basis voor dit Basis
Selectie Document (BSD). In dit RIO
zijn de belangrijkste beleidsontwikke-
lingen, de actoren, en het handelen
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van deze actoren inzake het weten-
schapsbeleid beschreven. Het BSD
bevat een lijst van gewaardeerde han-
delingen die per actor gerangschikt
zijn. Het RIO en het BSD zijn het
resultaat van institutioneel onderzoek
dat is uitgevoerd door het Algemeen
Rijksarchief binnen het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW).
Het BSD is het wettelijk voorgeschre-
ven instrument voor de selectie in
rijks- en provinciale archieven. Het
bevat voorstellen tot het overbrengen
of niet-overbrengen naar de
Rijksarchiefdienst van de uit de han-
delingen voortvloeiende neerslag. In
dit BSD wordt de neerslag van de
handelingen van de overheid en ande-
re actoren betreffende het weten-
schapsbeleid gewaardeerd, op basis
waarvan de selectie van archiefbe-
scheiden kan plaatsvinden. Onder
archiefbescheiden worden zowel
papiermateriaal als digitale bestanden
verstaan. Deze gedigitaliseerde
bescheiden vallen immers ook onder
de Archiefwet 1995.  Bovendien kan
dit BSD dienen als leidraad bij de
(her)inrichting van documentaire
informatievoorziening.
Het BSD is als volgt ingedeeld: een
inleiding, een korte beschrijving van
het beleidsterrein en de actoren, een
verantwoording van de doelstelling
van de selectie en de gehanteerde cri-
teria en de lijst van de gewaardeerde
handelingen.

Vaststelling BSD

In de periode juni-augustus 2000 is
het ontwerp-BSD door de Ministeries
van OCenW, Defensie, Financiën,
VWS, VROM, SZW en door de
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
aan de Staatssecretaris van OCenW
aangeboden. Hierna heeft de
Staatssecretaris het ontwerp-BSD 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 ontwerp-BSD naar de RvC is ver-
stuurd. Vanaf 22 september 2000 lag
de selectielijst gedurende acht weken
ter publieke inzage bij de informatie-
balie in de studiezaal van het
Algemeen Rijksarchief evenals in de
bibliotheken van de betrokken zorg-
dragers en de rijksarchieven in de

provincie, hetgeen was aangekondigd
in de Staatscourant nr. 138 van
21 september 2000.
Tijdens het driehoeksoverleg was, op
verzoek van de Archiefcommissie van
het Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap, ook een deskundige op
het beleidsterrein aanwezig. Van
andere (historische) organisaties of
individuele burgers is geen commen-
taar ontvangen.
In de Bijzondere Commissie
Archieven van de RvC is het ont-
werp-BSD behandeld, waarbij ook
het verslag van het driehoeksoverleg
bij de voorbereiding van het advies is
meegenomen.
Op 3 april 2001 bracht de RvC advies
uit (nr. arc-2000.2199/3), hetwelk
naast enkele tekstuele correcties aan-
leiding heeft gegeven tot de volgende
wijzigingen in de selectielijst:
Van handeling 10 is de tekst gewij-
zigd in: het vaststellen van de
opdrachten en de resultaten van
(wetenschappelijk) onderzoek
betreffende het wetenschapsbeleid. De
producten van deze handeling zijn de
offerteaanvragen en de rapporten. De
waardering is B (1,2).
Van handeling 11 is de tekst gewij-
zigd in: Het voorbereiden en begelei-
den van (wetenschappelijk) onderzoek
op het beleidsterrein wetenschapsbe-
leid. De producten van deze handelin-
gen zijn, brieven, notitie’s, verslagen. 
Van handeling 94 is de V-termijn
gewijzigd van 10 jaar naar 75 jaar.
Van handelingen: 54 (V 5 jaar), 57-58
(V 5 jaar), 62 (V 5 jaar), 72 (V 5
jaar), 76 (V 5 jaar), 79 (V 5 jaar), 81
(V 5 jaar), 83 (V 5 jaar), 86 (V 5
jaar), 148 (V 15 jaar), 150 (V 5 jaar),
151 (V 15 jaar), 156 (V 5jaar), 162 (V
10 jaar), 236 (V 5 jaar), 237 (V 15
jaar), 239 (V 5 jaar), 241 (V 15 jaar),
266 (V 15 jaar) en 284 (V 15 jaar) is
de tussen de haakjes vermelde ont-
werp V-termijn gesteld op 75 jaar.

2. Beschrijving beleidsterrein en acto-
ren

2.1. Het wetenschapsbeleid 
In dit hoofdstuk wordt een korte
beschrijving van het wetenschapsbe-
leid van de overheid en de belangrijk-
ste actoren op dat gebied gegeven.
Voor een meer uitgebreide beschrij-
ving wordt verwezen naar het RIO
Een institutioneel onderzoek naar het
wetenschapsbeleid van de overheid in
de periode 1945-1999.

De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (OCenW) is voor
de hele rijksoverheid coördinerend
minister voor het wetenschapsbeleid.
Alleen in de periode 1971-1981 is er
een Minister voor Wetenschapsbeleid
(zonder portefeuille) geweest. Het
wetenschappelijk onderzoek in
Nederland wordt uitgevoerd door en
in een groot aantal instituten en
instellingen: de universiteiten, de
(semi-)publieke onderzoeksinstituten
en de bedrijven. Deze hebben elk hun
eigen missie en takenpakket. De rela-
tie tussen de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt en deze instel-
lingen is vastgelegd in aantal wetten,
Koninklijke Besluiten, beschikkingen
en reglementen. Het gaat hierbij niet
alleen om instellingen die onderzoek
uitvoeren, maar ook om organisaties
die het onderzoeksproces ondersteu-
nen. Ondersteunende instellingen op
het terrein van het wetenschapsbeleid
zijn wetenschappelijke bibliotheken
en adviesorganen. Behalve de (grote-
re) instellingen die een directe relatie
met de overheid hebben, zijn er nog
een groot aantal kleinere die hun
middelen via de grotere instellingen
krijgen.
Kenmerkend voor het wetenschapsbe-
leid van de overheid is dat er geen
overkoepelende wet voor het beleid
bestaat. Wel zijn er wetten en regelge-
vingen betreffende de instellingen
voor het wetenschappelijk onderzoek
afzonderlijk waarin hun taken en
bevoegdheden zijn vastgesteld. Hierin
is een grote autonomie van deze
instellingen geregeld en blijft de over-
heid op een afstand. De rol van de
overheid inzake het wetenschapsbe-
leid is beperkt tot het bepalen van de
randvoorwaarden; zij bemoeit zich
niet inhoudelijk met het wetenschap-
pelijk onderzoek. Wel heeft de over-
heid een belangrijke rol als subsidie-
verlener. Het wetenschappelijk
onderzoek valt hiermee onder de
rijksbegroting. Dit gaat meestal in de
vorm van een lumpsum en de instel-
lingen zijn vrij in de besteding van de
geldelijke middelen. De rol van de
overheid in het wetenschappelijk
onderzoek is dus vooral beperkt tot
het voorzien in een infrastructuur
voor wetenschappelijk onderzoek. De
onderzoeksinstellingen hebben een
grote vrijheid in het regelen van het
wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van het maatschappelijk
belang. De inhoudelijke verantwoor-
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delijkheid van het onderzoek ligt dan
ook bij hen.

2.2. Actoren op het terrein van het
wetenschapsbeleid

Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT)
Met de Wet Adviesraad voor het
Wetenschaps- en Technologiebeleid
(Stb. 1990/589) is per 1 januari 1991
de AWT ingesteld als opvolger van
de RAWB. Zij is gevestigd in Den
Haag. In 1997 is het adviesstelsel in
Nederland gereorganiseerd en de
AWT opgeheven. Tegelijkertijd is de
wet Adviesraad voor het weten-
schaps- en technologiebeleid 1997
(Stb. 1997/72) ingevoerd, waarmee
een vast adviescollege van het Rijk
op het terrein van het wetenschaps-
en technologiebeleid is ingesteld. Dit
college heet eveneens de Adviesraad
voor het wetenschaps- en technologie-
beleid.
De AWT heeft als taak de regering
en de Staten-Generaal te adviseren
over het te voeren wetenschaps- en
technologiebeleid in nationaal en
internationaal verband. Hieronder
valt ook de wetenschappelijke en
technologische informatieverzorging.
De kern van de adviestaak richt zich
op het kennis- en innovatietraject en
de ontwikkelingen daarvan. De advi-
sering kan ook betrekking hebben op
aangelegenheden die invloed hebben
op, dan wel het gevolg zijn van de
wetenschapsbeoefening en technologi-
sche ontwikkeling. Daarnaast heeft
de AWT per 1997 als taak op ver-
zoek van de minister verkenningen op
het gebied van wetenschap en techno-
logie te (doen) uitvoeren en openbaar
te maken. Deze taak heeft de AWT
overgenomen van de OCV.

Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is betrok-
ken bij de (financiële) controle van
TNO, ZWO en NWO.

Commissie van Overleg Sectorraden
( C O S )
Ten behoeve van de beleidsvoering
inzake onderzoek en ontwikkeling
zijn bij Amvb door de minister voor
het desbetreffende aandachtsgebied
sectorraden ingesteld door de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt en de betrokken
Minister(s). Dit zijn o.m. de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, de Minister
van Verkeer en Waterstaat, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Economische Zaken en de Minister
van Ontwikkelingssamenwerking. Een
sectorraad wordt ingesteld als zelf-
standig adviesorgaan en formuleert
prioriteiten voor het van overheidswe-
ge gefinancierde onderzoek op lange-
re termijn. De sectorraad baseert zich
hierbij op een grondige verkenning
van maatschappelijke en wetenschap-
pelijke ontwikkeling terzake. Na
overleg met de sectorraden heeft de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt in 1987 besloten tot de
oprichting van de COS. Deze is tot
stand gekomen op basis van art. 12
lid 1 van Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239). De COS is gevestigd in
Zoetermeer.
De COS fungeert als een overlegplat-
form tussen de sectorraden over
onderwerpen van gemeenschappelijk
belang. Het gaat daarbij zowel om
inhoudelijke samenwerking bij ver-
kenningen of programmering van
onderzoek, als om zaken van gemeen-
schappelijk belang betreffende het
wetenschaps- en technologiebeleid.
Hiervoor overlegt de COS met voor
de sectorraden belangrijke instanties
of organen, waaronder adviesraden
die van belang zijn voor het weten-
schapsbeleid. Daarnaast kan de COS
studies (doen) uitvoeren. Voor de
programmeringstudies en verkennin-
gen kunnen de sectorraden een
beroep doen op het door de COS
beheerde Coördinatiefonds. Dit fonds
wordt gefinancierd door het
Ministerie waaronder het weten-
schapsbeleid valt.

Geschillencommissie georganiseerd
overleg
Op basis van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek (Stb. 1992/593) is de
Geschillencommissie georganiseerd
overleg bevoegd tot het doen van bin-
dende afspraken over besluiten van
het instellingsbestuur inzake aangele-
genheden van algemeen belang voor
de bijzondere rechtstoestand van het
personeel.

Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW)
Op 4 mei 1808 werd het Koninklijk
Instituut van Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten opge-
richt. In 1816 werd de naam veran-
derd in het Koninklijk Nederlandsch
Instituut van Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten. Na een
reorganisatie en bijna opheffing van
het Koninklijk Instituut werd in 1855
de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen ingesteld. In 1938
werd de naam wederom gewijzigd in
de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. De
organisatie bezit rechtspersoonlijkheid
en is gevestigd in Amsterdam.
De KNAW heeft vier functies. Ten
eerste is zij een onderzoeksorganisa-
tie. KNAW-instituten voeren het
onderzoek uit op het terrein van de
levenswetenschappen en het terrein
van de geesteswetenschappen en
wetenschappelijke informatieverzor-
ging. Bovendien financiert zij het pro-
gramma Akademie-onderzoekers en
bevordert de wetenschapsbeoefening
door werkzaamheden op dat gebied
te (doen) verrichten. Ten tweede is zij
een adviesorgaan en adviseert de
minister over aangelegenheden op het
terrein van de wetenschapsbeoefening.
Daarnaast verschaft de KNAW infor-
matie aan belanghebbenden en
belangstellenden. Ten derde is de
KNAW een forum voor wetenschap-
pers. Zij bevordert de uitwisseling van
gedachten en informatie tussen haar
leden onderling alsmede tussen deze
leden en andere wetenschapsbeoefena-
ren en wetenschappelijke organisaties.
Bovendien draagt de KNAW zorg
voor ondersteunende activiteiten, met
name op het gebied van de weten-
schappelijke informatieverzorging.
Kwaliteitszorg van het wetenschappe-
lijk onderzoek vormt de laatste taak
van KNAW. Hieronder vallen onder
meer de kwaliteitsbeoordeling van
onderzoek (peer review) en de erken-
ningscommissie onderzoekscholen
(ECOS).

Minister van Binnenlandse Zaken
De Minister van Binnenlandse Zaken
is betrokken bij het wetenschapsbe-
leid inzake TNO.

Minister van Defensie
De Minister van Defensie is betrok-
ken bij het wetenschapsbeleid inzake
TNO.
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Minister van Economische Zaken
De Minister van Economische Zaken
is betrokken bij het wetenschapsbe-
leid in het algemeen en de technische
wetenschappen in het bijzonder. Zij
speelt een rol met betrekking tot
TNO, ZWO/NWO, AWT en COS.

Minister van Financiën 
De Minister van Financiën is betrok-
ken bij het wetenschapsbeleid inzake
TNO en ZWO/NWO.

Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij is betrokken
bij het wetenschapsbeleid inzake
TNO en COS.

Minister van
Ontwikkelingssamenwerking
De Minister van
Ontwikkelingssamenwerking is
betrokken bij het wetenschapsbeleid
inzake COS.

Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is betrokken bij het
wetenschapsbeleid inzake TNO.

Minister van Verkeer en Waterstaat
De Minister van Verkeer en
Waterstaat is betrokken bij het
wetenschapsbeleid inzake TNO en
COS.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport is betrokken bij het
wetenschapsbeleid inzake TNO en
COS.

Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer is betrokken bij het
wetenschapsbeleid inzake TNO en
COS.

Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt
De Minister van OCenW is voor de
hele rijksoverheid coördinerend
minister voor het wetenschapsbeleid.
Alleen in de periode 1971-1981 is er
een aparte Minister van
Wetenschapsbeleid geweest.
Aangezien de naam van het ministerie

van OCenW regelmatig is veranderd
in de periode 1945-1999, is gekozen
voor een meer neutrale aanduiding:
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt. Met de actor de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt worden achtereenvolgens
bedoeld de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (1945-
1971), de Minister van
Wetenschapsbeleid en Hoger
Onderwijs (1971-1973), de Minister
van Wetenschapsbeleid (1973-1981)
en de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen (1981-1994), Minister
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (1994 -).

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
( T N O )
TNO is in 1932 opgericht. Zij bezit
rechtspersoonlijkheid en is gevestigd
in Den Haag. In de Wet van 30 okto-
ber 1930 (Stb. 1930/416) tot regeling
van het toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek is een grote vrijheid
van TNO gewaarborgd. Hiermee is
de onafhankelijkheid van het onder-
zoek van TNO gegarandeerd. Ook in
de nieuwe TNO-wet (Stb. 1985/762) is
die zelfstandigheid van TNO gehand-
haafd. Het handelen van de regering
is daarom vooral gericht op de rand-
voorwaarden van het functioneren
van TNO. Binnen deze randvoor-
waarden heeft TNO bij de uitvoering
van het onderzoek volledige beleids-
vrijheid.
TNO heeft als doel ertoe bij te dra-
gen dat het toegepast technisch- en
natuurwetenschappelijk onderzoek
(en het daaraan te verbinden sociaal-
wetenschappelijk en ander onderzoek)
op doelmatige wijze dienstbaar wordt
gemaakt aan het algemeen belang en
de daarbinnen te onderscheiden deel-
belangen. Zij tracht haar doel te
bereiken door: 
– het (doen) verrichten van toegepast
technisch- en natuurwetenschappelijk
onderzoek 
– het door middel van voorlichting en
advisering overdragen en toegankelijk
maken van de onderzoeksresultaten
alsmede het begeleiden en ondersteu-
nen van derden bij de toepassing van
dit onderzoek 
– het samenwerken met andere
onderzoeksinstellingen op het
genoemde onderzoeksterrein 
– het leveren van een bijdrage aan de
coördinatie van het toegepast tech-

nisch- en natuurwetenschappelijk
onderzoek in Nederland en aan de
internationale samenwerking op dit
gebied
– het verrichten van werkzaamheden
die worden opgedragen bij wet en
Amvb.
– het adviseren van de Minister waar-
onder het wetenschapsbeleid valt, de
Minister van Binnenlandse Zaken, de
Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, de Minister
van Economische Zaken, de Minister
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Verkeer en Waterstaat, de Minister
van Defensie en de Minister van
Financiën op het gebied van het toe-
gepast-natuurwetenschappelijk onder-
zoek. 

Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek (NWO)
In 1987 werd het wenselijk geacht de
taak en bestuursorganisatie van ZWO
te wijzigen. Op grond van art. 2 van
de Wet van 7 juli 1987 (Stb.
1987/369) is NWO ingesteld en de
naam van de Nederlandse organisatie
voor zuiver-wetenschappelijk onder-
zoek veranderd in de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek. Met de invoering van
deze wet is ZWO opgeheven. NWO is
gevestigd in Den Haag en bezit
rechtspersoonlijkheid.
NWO heeft de volgende taken: het
bevorderen van de kwaliteit van
wetenschappelijk onderzoek alsmede
het initiëren en stimuleren van nieuwe
ontwikkelingen in het wetenschappe-
lijk onderzoek. Haar functies omvat-
ten het toewijzen van middelen en het
bevorderen van de overdracht van
kennis ten behoeve van de maat-
schappij. Zij richt zich hierbij in
hoofdzaak op het universitaire onder-
zoek. Daarbij let zij op het aspect van
coördinatie en bevordert deze waar
nodig. De taak van NWO is hoofdza-
kelijk het toewijzen van middelen,
waarmee de organisatie kwalitatief
hoogstaand onderzoek financiert. Het
gaat hierbij vooral om de subsidiëring
van onderzoeksprojecten en -pro-
gramma’s. Ook kent de organisatie
verschillende persoonsgerichte steun-
vormen. Naast bovengenoemde taken
is NWO in de jaren negentig een rol
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gaan spelen als adviesorgaan van de
overheid. De Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt geeft aan
NWO onderzoeksopdrachten, waar-
van de resultaten gebruikt worden ter
voorbereiding van de totstandkoming
van het wetenschapsbeleid.
Daarnaast is NWO zich in de jaren
negentig gaan bemoeien met de stu-
ring van het onderzoek en selectie
van het onderzoekstalent. Met dit
doel heeft NWO een diepte- en een
breedtestrategie ontwikkeld. De
breedtestrategie strekt zich uit tot de
onderzoekscholen om op deze wijze
een vruchtbare voedingsbodem te
creëren voor het nationale en interna-
tionale toponderzoek. De dieptestra-
tegie is bedoeld als steun aan enkele
toponderzoekscholen van internatio-
nale allure op basis van hun weten-
schappelijke onderzoeksprogramma’s.
NWO beoogt met persoonsgerichte
subsidieregelingen excellente individu-
en (van veelbelovend talent tot
toponderzoeker) optimale ruimte te
bieden. De persoonsgerichte program-
ma’s zijn: TALENT, PIONIER en
SPINOZA. Om de doorstroom van
jong talent te vergemakkelijken heeft
NWO samen met de Minister waar-
onder het wetenschapsbeleid valt de
Van der Leeuw-hoogleraarschappen
in het leven geroepen.

Nederlandse organisatie voor zuiver-
wetenschappelijk onderzoek (ZWO)
In 1950 werd de Nederlandse organi-
satie voor zuiver-wetenschappelijk
onderzoek (kortweg ZWO). ingesteld
om het zuiver-wetenschappelijk
onderzoek te bevorderen. Deze orga-
nisatie hield zich bezig met het zui-
ver-wetenschappelijk onderzoek,
waarmee het niet-toegepaste onder-
zoek werd bedoeld. ZWO had als
taak het bevorderen van het zuiver-
wetenschappelijk onderzoek aan uni-
versiteiten en hogescholen alsmede
daarbuiten en het coördineren daar-
van met alle mogelijke middelen.
Daarnaast beheerde zij het fonds zui-
ver-wetenschappelijk onderzoek. Haar
activiteiten omvatten het beschikbaar
stellen van gelden en het verrichten
van de werkzaamheden die bij haar
wet of Amvb door de Minister waar-
onder het wetenschapsbeleid valt
waren opgedragen. In verband met de
uitoefening van haar taak was ZWO
bevoegd voorstellen te doen aan de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt in het kader van de bevor-

dering van het zuiver-wetenschappe-
lijk onderzoek en de coördinatie op
dit gebied. Zij was gevestigd in Den
Haag en bezat rechtspersoonlijkheid.

Overlegcommissie Verkenningen
( O C V )
Op basis van de
Instellingsbeschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905) werd de OCV
geïnstalleerd met de opdracht om in
Nederland een breed gedragen proces
van verkenningen op te zetten en
oplossingrichtingen aan te geven voor
vraagstukken in het Nederlandse
wetenschapsbeleid. Op deze wijze kon
op het terrein van de wetenschapsbe-
oefening een breed gedragen aanspre-
kend en toekomstgericht beleid ont-
wikkeld worden. Het proces van
verkenningen kende twee doelstellin-
gen:
– verkenningen als werkwijze in de
wetenschappelijke wereld te introdu-
ceren en te versterken, ter verhelde-
ring van de opties en keuzemogelijk-
heden betreffende de richting van het
onderzoek,
– de besluitvorming op landelijk
niveau te verbeteren en een strate-
gisch wetenschapsbeleid te ontwikke-
len en te versterken. 
De rol van de OCV in dit alles was
proces-initiërend en ze verzorgde een
raamwerk waarbinnen adviezen, aan-
vragen en verkenningen hun plaats
vinden. De OCV had de volgende
taken: 
– het ondersteunen van onderzoeks-
organisaties bij het voorbereiden en
formuleren van strategisch beleid,
onder meer door het stimuleren van
de opzet en de begeleiding van ver-
kennende activiteiten, 
– te bevorderen dat experimentele
verkennende activiteiten worden uit-
gevoerd die kunnen uitgroeien tot een
nationale agenda van verkennende
studies,
– te bevorderen dat integrerende acti-
viteiten op landelijk niveau plaatsvin-
den en deze te begeleiden vanuit het
perspectief van het proces van ver-
kenningen,
– te bevorderen dat de resultaten van
verkennende activiteiten op brede
schaal beschikbaar komen.
De OCV kon haar taken o.m. uitvoe-
ren door:
– het voeren van overleg met voor de
verkenningen van belang zijnde
instanties en organen, waaronder

adviesraden betreffende het weten-
schapsbeleid. De OCV dient daarom
als een overlegplatform voor de per-
sonen en organisaties die bij de ver-
kenningen betrokken zijn,
– het doen uitvoeren van verkennen-
de activiteiten,
– het voeren van een regelmatig over-
leg met de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, 
– het (doen) uitvoeren van studies.

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)
Bij de Wet van 20 mei 1966 (Stb.
1996/227) is de Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB) ingesteld
voor de advisering van de regering
inzake het beleid op het gebied van
de wetenschapsbeoefening in natio-
naal en internationaal verband.
Onder wetenschapsbeoefening wordt
hier zowel het zuiver- als het toege-
past wetenschappelijk onderzoek ver-
staan alsmede het met gebruikmaking
van de resultaten van zulk onderzoek
uitgevoerde ontwikkelingswerk. Met
de invoering van de Wet Adviesraad
voor het wetenschaps- en technologie-
beleid (Stb. 1990/589) wordt de Wet
van 20 mei 1966 (Stb. 1966/227) inge-
trokken en wordt de RAWB opgehe-
ven.

3. Selectie

3.1 Doelstelling selectie
De selectie richt zich op de neerslag
van handelingen van overheidsorga-
nen, voor zover deze vallen onder de
werking van de Archiefwet 1995 (Stb.
1995/276). De selectielijst is tot stand
gekomen op grond van een wettelijk
voorgeschreven procedure. Deze pro-
cedure is neergelegd in de artikelen 2
tot en met 5 van het Archiefbesluit
1995 (Stb. 1995/671). 
De hoofddoelstelling van de selectie is
het maken van een onderscheid tus-
sen de te bewaren (en dus naar de
Rijksarchiefdienst overgebracht wor-
den) en de te vernietigen gegevens
van de bedoelde actoren. Met de
bewaarde gegevens moet een recon-
structie van het overheidshandelen op
hoofdlijnen op het desbetreffende
beleidsterrein mogelijk zijn. 
In dit BSD worden de handelingen
van de verschillende organisaties gese-
lecteerd op hun bijdrage aan de reali-
sering van de selectiedoelstelling. Bij
de selectie gaat het erom welke gege-
vensbestanden, voortkomend uit
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welke handeling, en opgeslagen bij
welke actor, bewaard moeten blijven.
Het doel hiervan is dat met deze
gegevensbestanden het handelen van
de rijksoverheid inzake het weten-
schapsbeleid op hoofdlijnen gere-
construeerd kan worden. 
Het handelen van overheidsorganen
bestaat uit verschillende fasen in het
beleidsproces. Deze zijn o.m. agenda-
vorming, beleidsvoorbereiding,
beleidsbepaling, beleidsvaststelling,
beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
Om het handelen van de overheid op
hoofdlijnen te kunnen reconstrueren
dient dus met name de neerslag van
de eerste vier en de laatste fase van
het beleidsproces bewaard te blijven.
De te bewaren gegevensbestanden
kunnen zowel uit papieren documen-
ten als uit digitale bestanden bestaan. 
Wanneer de neerslag van een hande-
ling in aanmerking komt voor bewa-
ren, dan wordt in het BSD de hande-
ling met een ‘B’ gewaardeerd. De
neerslag van een handeling wordt
bewaard als aan de selectiecriteria (zie
de volgende paragraaf) wordt vol-
daan. Indien de neerslag van een han-
deling in aanmerking komt voor ver-
nietiging, dan wordt in het BSD de
handeling met een ‘V’ gewaardeerd.
Hierbij wordt tevens de vernietigings-
termijn vermeld. Deze gaat in nadat
de expiratiedatum verlopen is of na
de afdoening van de neerslag, tenzij
anders vermeld.

3.2 Selectiecriteria
Voor het operationaliseren van de
selectiedoelstelling zijn de in het RIO
Een institutioneel onderzoek naar het
wetenschapsbeleid van de overheid in
de periode 1945-1999 geformuleerde
handelingen gewogen aan de hand
van algemene selectiecriteria, zoals
die door PIVOT zijn opgesteld.

Belangen ex art. 2, sub c en d van het
Archiefbesluit 1995
Archiefbescheiden als bestanddeel van
het cultureel erfgoed
De selectiedoelstelling van de
Rijksarchiefdienst is dat met de te
bewaren gegevens een reconstructie
van het handelen van de rijksoverheid
op hoofdlijnen ten opzichte van haar
omgeving mogelijk moet zijn, waar-
door bronnen van de Nederlandse
samenleving en cultuur veilig worden
gesteld voor blijvende bewaring. Om
de selectiedoelstelling te realiseren,

worden 6 selectiecriteria gebruikt om
tot een waardering te komen: 

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd
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. Hieronder valt ook
het toetsen van en het toezien op
beleid. Hieruit worden niet perse con-
sequenties getrokken zoals bij terug-
koppeling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
op verantwoording van beleid op
hoofdlijnen 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 in-
strumenten om de gekozen doelein-
den 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 5, onder e, 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.’

4. Selectielijsten

De selectielijst is alfabetisch geordend
per actor. Een uitzondering hierop
vormen de RAWB en AWT alsmede
ZWO en NWO. De AWT is de
opvolger van de RAWB en NWO
van ZWO. Om deze reden worden
deze organisatie samen besproken. De
handelingen zijn doorlopend genum-
merd. 
Hierin zijn vermeld:
RIO nr. : dit nummer correspondeert
met de handeling binnen het RIO
Handeling
Periode
Grondslag
Product 
Voorstel: door middel 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
selectiecriterium vermeld dat tot dat
voorstel geleid heeft. De te bewaren
neerslag dient na afloop van de over-
brengingstermijn overgebracht te wor-
den naar de Rijksarchiefdienst in
goede, geordende en toegankelijke
staat. Bij handelingen die met een V
gewaardeerd zijn, wordt zo mogelijk
de termijn aangegeven, waarna met
de vernietiging begonnen kan wor-
den.

4.1 Selectielijst Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT)

Algemene bepalingen

226. 
Actor: RAWB
Handeling: Het desgevraagd of uit
eigen beweging adviseren van de
betrokken Ministers over het beleid
op het gebied van de wetenschapsbe-
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oefening in nationaal en internatio-
naal verband. 
Periode: 1966-1990: 
Grondslag: Wet van 29 mei 1966
(Stb. 1966/227): art. 2 lid 2 en 4, art.
3
Product: Advies
Opmerking: Iedere Minister kon
zaken aan de orde stellen in vergade-
ring van de RAWB.
Vertegenwoordiger(s) van deze
Minister werden uitgenodigd om deel
te nemen aan de vergadering van de
RAWB. 
De RAWB betrok hierbij de adviezen
uitgebracht door andere organen die
bevoegd waren tot het adviseren op
het gebied van de wetenschapsbeoefe-
ning
De RAWB zond een afschrift van het
advies aan de andere Ministers tot
wie het advies niet was gericht. 
Voorstel: B 1

227. 
Actor: AWT
Handeling: Het desgevraagd of uit
eigen beweging schriftelijk adviseren
van de betrokken Ministers over het
door de regering te voeren weten-
schaps- en technologiebeleid in natio-
naal en internationaal verband, waar-
bij inbegrepen de wetenschappelijke
en technologische informatieverzor-
ging.
Periode: 1991-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 3 lid 1, Wet
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid 1997 (Stb. 1997/72):
art. 2 lid 1, Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 17, art. 18, art.
19, art. 20, Wet openbaarheid van
bestuur (Stb. 1991/703): art. 9
Product: Advies
Opmerking: Met de betrokken
Ministers werden alle Ministers
bedoeld. Iedere Minister kon zaken
aan de orde stellen in vergadering
van de AWT. De AWT adviseert
tevens over het te voeren beleid over
adviesraden en instellingen werkzaam
op deelterreinen van het taakgebied
van de AWT alsmede de samenhang
in dat te voeren beleid. De adviezen
gaan over kennisgeneratie, kennis-
overdracht en kennistoepassing. De
AWT adviseert tevens over het te
voeren beleid over adviesraden en
instellingen werkzaam op deelterrei-
nen van het taakgebied van de AWT
alsmede over de samenhang in dat te

voeren beleid. In de Kaderwet advies-
colleges is bepaald dat in het geval de
AWT uit eigen beweging adviseert de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt of kamers der Staten-
Generaal van het voornemen in ken-
nis gesteld worden. Voor het
inwinnen van inlichtingen kan de
AWT zich wenden tot de door de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt aangewezen ambtenaren.
De AWT kan zich bovendien laten
bijstaan door andere personen, voor
zover dat dat nodig is voor zijn taak.
Voorstel: B 1

228. 
Actor: AWT
Handeling: Het op verzoek van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
adviseren over de bij die Kamer aan-
hangig gemaakt initiatiefvoorstellen
van de wet. 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 3 lid 4
Product: Advies
Opmerking: 
Voorstel: B 1

230. 
Actor: AWT 
Handeling: Het jaarlijks (mede) vast-
stellen van het adviesprogramma, de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt en de Minister van
Economische Zaken gehoord 
Periode: 1991-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 9 lid 2, 3, 4, en
6, Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art. 26 lid 1
Product: Adviesprogramma
Opmerking: In de Wet Adviesraad
voor het wetenschaps- en technologie-
beleid (Stb. 1991-1997) is bepaald dat
het adviesprogramma wordt niet vast-
gesteld dan na overleg met de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt en de Minister van
Economische Zaken. In de Kaderwet
adviescolleges (Stb. 1996/378) is
bepaald dat de AWT jaarlijks voor 1
september een ontwerp voor het ko-
mende kalenderjaar naar de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid valt
stuurt. De Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt verstrekt daar-
voor tijdig een overzicht van de voor-
nemens om advies te vragen. 
Voorstel: B 1

231. 
Actor: AWT
Handeling: Het uitbrengen van advie-
zen over onderwerpen die niet in het
adviesprogramma zijn opgenomen. 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 9 lid 5 en 6, art.
15 lid 3
Product: Adviezen
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt en de
Minister van Economische Zaken
kunnen de AWT advies vragen over
onderwerpen die niet in het advies-
programma zijn opgenomen. Zij vers-
trekken hiervoor de nodige middelen.
De AWT kan daarnaast op eigen ini-
tiatief adviezen uitbrengen.
Voorstel: B 1

234. 
Actor: AWT
Handeling: Het (doen) uitvoeren van
verkenningen op het gebied van de
wetenschap en de technologie in
opdracht van de Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt
Periode: 1997-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
1997 (Stb. 1997/72): art. 2 lid 2
Product: Rapport
Opmerking: Voorheen werden deze
verkenningen uitgevoerd door de
OCV, die in 1997 werd opgeheven.
Hiermee werd de taak van het uitvoe-
ren van verkenningen overgedragen
aan de AWT. Deze rapporten zijn
openbaar en worden door de AWT
ter kennis gebracht aan de daarvoor
in aanmerking komende instellingen
op het gebied van de wetenschap en
de technologie.
Voorstel: B 1

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie

238. 
Actor: AWT
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt en de Minister van
Economische Zaken inzake het voor-
bereiden van de schorsing en tussen-
tijds ontslag van leden van de AWT
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 5 lid 5
Product: Advies
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Opmerking: 
Voorstel: V 15 jaar

240. 
Actor: AWT 
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt en de Minister van
Economische Zaken inzake voorberei-
ding van de benoeming en ontslag
van de secretaris van de AWT 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 8 lid 2
Product: Advies
Opmerking: 
Voorstel: V 15 jaar

242. 
Actor: AWT (voorzitter van)
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid inzake de benoeming, bevorde-
ring, schorsing, en het ontslag van de
secretaris en de andere medewerkers
van de AWT
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 15 lid 4
Product: Advies
Opmerking: 
Voorstel: V 15 jaar

243. 
Actor: AWT
Handeling: Het instellen van commis-
sies ter voorbereiding van adviezen
Periode: 1991-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 10, Kaderwet
adviescolleges (Stb. 1996/378): art. 16
Product: Instellingsbesluit
Opmerking: Hierin kunnen deskundi-
gen deelnemen die geen lid zijn van
de AWT. De commissies worden uit
het midden van de AWT ingesteld.
Voorstel: B 4

244. 
Actor: AWT
Handeling: Het instellen van een tij-
delijke commissie voor de overdracht
van de taken van de OCV
Periode: 1997
Bron: Brief van OCV, 28 maart 19978

Product: Tijdelijke Commissie inzake
de overdracht en voortzetting van het
verkenningsproces
Opmerking: Hierin hadden leden van
de AWT, de OCV en de COS zitting.
Deze commissie had als taak het

doen van voorstellen en aanbevelin-
gen aan de AWT voor de overdracht
en de verankering van verkenningen
bij de AWT.
Voorstel: B 4

Reglement

248. 
Actor: RAWB
Handeling: Het stellen van nadere
regels voor zijn werkwijze 
Periode: 1966-1990
Grondslag: Wet van 29 mei 1966
(Stb. 1966/227): art. 6
Product: Reglement
Opmerking: 
Voorstel: B 1

249. 
Actor: AWT
Handeling: Het vaststellen van een
reglement 
Periode: 1991-: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 8 lid 4, Kaderwet
adviescolleges (Stb. 1996/78): art. 21
Product: Reglement
Opmerking: In het reglement wordt
de werkwijze van de AWT nader
geregeld.
Voorstel: B 1

Financiële bepalingen

252. 
Actor: AWT
Handeling: Het jaarlijks opstellen van
een (ontwerp)begroting 
Periode: 1991 - 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 1,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art. 25
Product: Begroting 
Opmerking: In de periode 1991-1997
is bepaald dat bij de begroting het
adviesprogramma wordt gevoegd. 
Voorstel: B 5

Verslaggeving en verantwoording

255. 
Actor: AWT 
Handeling: Het periodiek uitbrengen
van een evaluatierapport aan de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt en de Minister van
Economische Zaken
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het

wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 19
Product: Evaluatierapport
Opmerking: Dit rapport wordt tel-
kens binnen een termijn van vijf jaar
uitgebracht. Hierin wordt de taakver-
vulling van de AWT aan een onder-
zoek onderworpen en kunnen voor-
stellen worden gedaan voor gewenste
veranderingen. De Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid valt en de
Minister van Economische Zaken
stellen binnen drie maanden na ont-
vangst van het rapport gelijktijdig de
Tweede Kamer en de AWT in kennis
van hun conclusies. 
Voorstel: B 2, 3

256. 
Actor: AWT 
Handeling: Het jaarlijks verslag doen
van zijn werkzaamheden
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 28 lid 1 en 2
Product: Jaarverslag
Opmerking: De AWT brengt verslag
uit van zijn werkzaamheden voor
1 april in het voorafgaande kalender-
jaar. Het verslag wordt gezonden aan
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt.
Voorstel: B 3

257. 
Actor: AWT 
Handeling: Het opstellen van een eva-
luatieverslag van haar werkzaamhe-
den
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 28 lid 2 en 3
Product: Evaluatieverslag
Opmerking: Hierin wordt aandacht
besteedt aan de taakinvulling van
AWT. Het verslag wordt opgesteld in
opdracht van de Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt, maar ten
minste elke vier jaar. Het verslag
wordt gezonden aan de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid
valt, de Minister van Binnenlandse
Zaken, en de beide kamers der
Staten-Generaal.
Voorstel: B 2, 3

Overlegcommissie Verkenningen (OCV)

281. 
Actor: AWT
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt over vraagstukken
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betreffende de wetenschapsbeoefening
die behandeld moeten worden door
de OCV 
Periode: 1992-1993
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 3 lid 4
zoals gewijzigd bij Beschikking van
7 maart 1993, (Uitleg, Mededelingen
OenW, nr. 8 en 9, OWB/FO-
92096602): art. 3
Product: Advies 
Opmerking: 
Voorstel: B 1

4.2 Selectielijst Algemene Rekenkamer

121. 
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: Het overeenstemmen met
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt inzake de aanwijzing van
een accountant die met de controle
van de jaarrekening van TNO wordt
belast
Periode: 1975-
Grondslag: Besluit van 9 juli 1975
(Stb. 1975/411): art. I, TNO-besluit
1980 (Stb. 1980/764): art. 26 lid 5,
TNO-wet (Stb. 1985/762): art. 26 lid
2
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: 9

122. 
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: Het goedkeuren van het
controle programma van de accoun-
tant die met de controle van de jaar-
rekening van TNO wordt belast
Periode: 1975-1986
Grondslag: Besluit van 9 juli 1975
(Stb. 1975/411): art. I, TNO-besluit
1980 (Stb. 1980/764): art. 26 lid 5
Product: Goedkeuring
Opmerking: Zie ook het RIO Per slot
van rijksrekening10.
Voorstel: 

123. 
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: Het controleren van het
financiële beheer van TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 26 lid 3, art. 26 lid 4
Product: Rapport
Opmerking: De Algemene
Rekenkamer geeft aandacht aan de
doelmatigheid van het beheer, de
organisatorische structuur en het
functioneren van TNO. Zij maakt

haar opmerkingen en bedenkingen,
die zij naar aanleiding van de contro-
le nodig acht, aan de Minister waar-
onder het wetenschapsbeleid valt en
aan de raad van bestuur bekend. Zij
verstrekt aan de Minister van
Financiën en de Staten-Generaal de
mededelingen die zij in ’s Rijks
belang nodig acht. Zie ook het RIO
Per slot van rijksrekening11.
Voorstel: 

124.
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: Het nader overleggen met
de Minister van Financiën en de
Staten-Generaal naar aanleiding van
de controle van de jaarrekening van
TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 26 lid 4
Product: Notulen, correspondentie 
Opmerking: Zie ook het RIO Per slot
van rijksrekening12.  
Voorstel: 

206.
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: Het controleren van de
jaarrekeningen en jaarverslagen van
ZWO en NWO
Periode: 1950-
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 18 lid 2, Wet op de
Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek (Stb.
1987/369): art. 25 lid 2 en 3
Product: Verslag, rapport
Opmerking: Aan de Algemene
Rekenkamer en de accountant werd
desgevraagd inzage gegeven in de
boeken en bescheiden van NWO en
alle informatie verstrekt die zij voor
de uitvoering van hun taak nodig
achtten. Het commentaar van de
Algemene Rekenkamer werd ter ken-
nis gebracht aan de Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid valt en de
Staten-Generaal. Zie ook het RIO
Per slot van rijksrekening13.
Voorstel: 

4.3 Commissie van Overleg
Sectorraden (COS)

Algemene bepalingen

263. 
Actor: COS
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-

beleid valt over haar werkzaamheden
en wijze van voortzetting van de acti-
viteiten 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 2 lid 3
Product: Advies
Opmerking: Dit advies wordt uiterlijk
één jaar voor het verstrijken van de
instellingsperiode gegeven.
Voorstel: B 4

264. 
Actor: COS
Handeling: Het overleggen met voor
de sectorraden van belang zijnde
instanties of organen over gemeen-
schappelijke aangelegenheden. 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 3 
Product: Notities, notulen
Opmerking: Onder voor de sectorra-
den van belang zijnde instanties of
organen vallen de adviesraden die
van belang zijn voor het wetenschaps-
beleid. 
Voorstel: B 1 

265. 
Actor: COS
Handeling: Het (doen) uitvoeren van
studies voor de sectorraden
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 3 lid 2,
art. 7 lid 4
Product: Studie, rapport
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Bestuur en inrichting van de organisatie

267. 
Actor: COS
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt inzake de aanwijzing van
een voorzitter van de COS
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 4 sub a
Product: Advies
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

268.
Actor: COS
Handeling: Het aanwijzen van orga-
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nen met een taak gelijkwaardig aan
de taak van de sectorraden, onder
goedkeuring van de Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 5 lid 3
Product: Besluit
Opmerking: 
Voorstel: B 4

Planning

270.
Actor: COS
Handeling: Het jaarlijks opstellen van
een werkprogramma 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 6 lid 1
Product: Werkprogramma
Opmerking: Dit werkprogramma
wordt ter kennis gebracht aan de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt.
Voorstel: B 4

Financiële bepalingen

272.
Actor: COS
Handeling: Het jaarlijks indienen van
een ontwerp-begroting 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 7 lid 3
Product: Ontwerp-begroting
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

Verslaggeving en verantwoording

276. 
Actor: COS
Handeling: Het periodiek verslag
doen van haar werkzaamheden aan
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 6 lid 2
Product: Verslag
Opmerking: Dit verslag wordt één
keer per twee jaar uitgebracht.
Voorstel: B 2

4.4 Selectielijst Geschillencommissie
georganiseerd overleg

Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) 

Personeel 

25. 
Actor: Geschillencommissie georgani-
seerd overleg
Handeling: Het doen van bindende
uitspraken over besluiten van het
instellingsbestuur inzake aangelegen-
heden van algemeen belang voor de
bijzondere rechtstoestand van het per-
soneel
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 4.4 lid 5
Product: Besluit, bindende afspraak
Opmerking: 
Voorstel: B 1

4.5 Selectielijst Minister van
Binnenlandse Zaken

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO) 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de

natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
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Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,

werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,

die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Beroep

126. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
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10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Binnenlandse
Zaken 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-

den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

4.6 Selectielijst Minister van Defensie

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO)

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Defensie (gedele-
geerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6
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Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Dagelijks
bestuur van TNO

63.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van één
lid van het dagelijks bestuur van
TNO, in overeenstemming met de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt 
Periode: 1981-1986
Grondslag: TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 13 lid 3, art. 15 lid 3
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werd de raad voor het defensie-
onderzoek van TNO uitgenodigd een
aanbeveling te doen. Hierbij werd de
ondernemingsraad van TNO in de
gelegenheid gesteld om advies te
geven. 
Voorstel: V 5 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Defensie (gedele-
geerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan

de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek 
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

68.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het wijzigen of aanvullen
van de statuten van de RVO, TNO
en RVO gehoord
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 32
lid 1 en 2
Product: Beschikking, statuten
Opmerking: Het bestuur van RVO

kon door tussenkomst van TNO aan
de Minister van Defensie voorstellen
doen tot wijziging of aanvulling van
de statuten.
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

74. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het verzoeken aan TNO
om een aanbeveling te doen
betreffende de voordracht voor
benoeming van gewone leden van het
bestuur van RVO 
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
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Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9
Product: Verzoek
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

75. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van
gewone bestuursleden van RVO voor
ontslag 
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 10
lid 1 en 2 
Product: Besluit 
Opmerking: Het ontslag als bestuurs-
lid werd bewerkstelligd door hun lid-
maatschapschap van het bestuur van
RVO te beëindigen.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Defensie (gedele-
geerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

77.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het opdragen aan het
bestuur van RVO om werkzaamhe-
den en onderzoekingen bij voorrang
te verrichten
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 4 lid
2
Product: Opdracht
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

78. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het opleggen van geheim-
houdingsplicht aan het bestuur, het
secretariaat, de geldelijke administra-
tie van RVO en alle andere personen
die bij een vergadering van de RVO
aanwezig zijn
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 4 lid
4, art. 15 lid 2, art. 29 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze bepaling gold
niet voor de gedelegeerde(n) van de
Minister van Defensie.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode na 1986: Raad van
bestuur

80. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voordragen van het
vierde lid van de raad van bestuur
van TNO voor benoeming en ontslag 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art 7 lid 2 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode na 1986: Defensie-
onderzoek

85.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het jaarlijks goedkeuren
van het werkplan, alsmede de exploi-
tatie- en de investeringsbegroting van
de hoofdgroep voor defensie-onder-
zoek 
Periode: 1981-198614

Grondslag: TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 17, art. 19 lid 1
Product: Goedkeuring
Opmerking: Deze plannen werden
opgesteld door de raad voor het
defensie-onderzoek. Het werkplan
gold voor vier jaar. Hierin was opge-
nomen het uitgewerkte plan voor het
eerstvolgende kalenderjaar en het
investeringsplan voor de komende
vier jaar. 
Voorstel: B 5

87. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het voor benoeming (en
ontslag) voordragen van de voorzitter
(en leden) van de raad voor het
defensie-onderzoek
Periode: 1981-15

Grondslag: TNO-besluit (Stb.
1980/764): art. 18 lid 2, 3 en 4, TNO-
wet (Stb. 1985/762): art. 17 lid 1,
TNO-besluit 1986 (Stb. 1986/214):
art. 5 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: Voor de invoering van
de TNO-wet (Stb. 1985/762) werd de
voorzitter alleen voor benoeming
voorgedragen, daarna ook voor ont-
slag. Voor de invoering van de TNO-
wet (Stb. 1985/762) had de Minister
van Defensie het recht de drie func-
tionarissen afkomstig uit de drie
krijgsmachtdelen, de directeur mili-
tair-geneeskundige diensten, de drie
wetenschappelijke deskundigen en de
drie andere leden voor te dragen,
daarna niet meer.
Voorstel: V 5 jaar

Personeel

92.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het goedkeuren van de
vacatiegelden die zijn toegekend aan
de bestuursleden van RVO 
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 31
lid 1
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

Reglement

96. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het goedkeuren van het
reglement van instellingen van RVO 
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 4 lid
3
Product: Goedkeuring
Opmerking: Het ging hierbij om
instellingen waaraan de overheid een
financiële bijdrage levert. 
Voorstel: B 1
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97. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het vaststellen van het
reglement voor de raad voor het
defensie-onderzoek, in overeenstem-
ming met de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt
Periode: 1981-1986
Grondslag: TNO-besluit (Stb.
1980/764): art. 18 lid 7 
Product: Reglement
Opmerking: Hierin werd de werkwijze
van de raad voor het defensie-onder-
zoek, het aan de vertegenwoordiger
van de Minister van Defensie toeko-
mende recht van verzet tegen een
besluit van de raad voor het defensie-
onderzoek en het secretariaat ervan
geregeld.
Voorstel: B 1

Planning

99.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het goedkeuren van het
onderdeel van het strategisch plan dat
is vastgesteld door de raad voor het
defensie-onderzoek 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 19 lid 1
Product: Goedkeuring
Opmerking: Het gaat hierbij om het
onderdeel van het strategisch plan dat
de hoofdgroep voor defensie-onder-
zoek betreft.
Voorstel: B 1

101.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over het strategisch
plan van TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 19 lid 3
Product: Overeenstemming 
Opmerking: 
Voorstel: B 2

Financiële bepalingen 

104. 
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het goedkeuren van het
vastgestelde onderdeel van het subsi-
dievoorstel en de daarbij gevoegde
bescheiden die de hoofdgroep voor
defensie-onderzoek betreffen 
Periode: 1986-

Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 7 lid 2
Product: Goedkeuring
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

107.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de voorlopig
vastgestelde subsidiebedragen voor
TNO en de voorwaarden aangaande
de bestemming van deze bedragen 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 21 lid 2, TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art 7 lid 3
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

110.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

116.
Actor: Minister van Defensie
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de regels voor
het vormen van financiële reserves
door TNO.
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 2
Product: Overeenstemming
Opmerking: De overeenstemming van
de Minister van Defensie betreft de
hoofdgroep voor defensie-onderzoek. 
Voorstel: B 1, 5

Beroep

126. 
Actor: Minister van Defensie (gedele-
geerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten

October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Defensie 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend. 
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Defensie (gedele-
geerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
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beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Defensie 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

131. 
Actor: Minister van Defensie 
Handeling: Het beslissen over een
besluit van het dagelijks bestuur van
RVO waartegen een bezwaar is inge-
diend
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en art. 24
Product: Besluit
Opmerking: De gedelegeerde van de
Minister van Defensie dient het
bezwaar in. 
Voorstel: V 10 jaar

Geschillen

134. 
Actor: Minister van Defensie 
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over geschillen tus-
sen de raad van bestuur en de raad
voor het defensie-onderzoek 
Periode: 1986-

Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 33 lid 2
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 2

4.7 Selectielijst Minister van
Economische Zaken

Algemeen 

1.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende het weten-
schappelijk onderzoek
Periode: 1945-
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 2.3, art. 2.4 lid 1,
art. 16.25, Wetenschapsbudget 1997
(Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2), Organisatieregeling
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OcenW) per 1 juli
1998 (Uitleg, Gele Katern, no. 17c
PenO/BBM-1998/24246)
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking: Het onderzoeksplan
(HOOP) beslaat de beleidsvoorne-
mens van het door de Minister waar-
onder het wetenschapsbeleid valt
inzake het wetenschappelijk onder-
zoek. Het plan bevat in ieder geval
een overzicht van omstandigheden en
gegevens die van belang zijn voor te
voeren beleid, en van de gewenste
ontwikkelingen, met inbegrip van wij-
zigingen ten aanzien van de maat-
schappelijke behoeften aan weten-
schappelijk onderzoek en een
financiële raming van de bekostiging
van de daarvoor in aanmerking
komende werkzaamheden. In de
maand september voorafgaand aan
de vaststelling van de HOOP legt de
minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt een ontwerp voor aan de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Hij zendt hiervan afschrif-
ten aan de KNAW en de daarvoor in
aanmerking komende adviesorganen
(zoals de SER, de Adviescommissie
Onderwijsaanbod, de AWT en de
Onderwijsraad)16. Zie ook het RIO
Een Academische Zaak II17. De
Adviescommissie Onderzoekschool
Rinnooy Kan heeft onderzocht aan
welke criteria de onderzoekscholen
moesten voldoen18. Deze criteria zijn

door de erkenningscommissie onder-
zoekscholen van de KNAW overge-
nomen.
Voorstel: B 1, 2

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO) 

Algemene bepalingen

53.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het selecteren van
Technologische Topinstituten (TTI’s) 
Periode: 1995-
Grondslag: Instellingsbesluit
Werkgroep technologische topinstitu-
ten (Stcrt. 1995/247),
Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2 
Product: Beschikking, TTI’s
Opmerking: De werkgeversorganisatie
VNO-NCW speelt hierbij eveneens
een rol in het selectieproces19. Er is
een procedure gestart die tot de selec-
tie van enkele TTI’s zal leiden. De
TTI’s zijn wetenschappelijke excellen-
te instituten die ontwikkeld worden
op grond van daartoe strekkende
voorstellen vanuit het bedrijfsleven. 
Voorstel: B 4

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
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gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). De
Thesaurus-Generaal van het
Ministerie van Financiën was de
gedelegeerde deze Minister. 
Voorstel: V 5 jaar 

60.
Actor: Minister van Economische
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het

bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Economische
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO (
RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende

diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek 
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
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TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Economische
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode na 1986: Raad van
Toezicht

82.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voordragen van drie
leden van de raad van toezicht voor
benoeming en ontslag 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 10 lid 3
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar 

Planning

101.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over het strategisch
plan van TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 19 lid 3
Product: Overeenstemming 
Opmerking: 
Voorstel: B 2

Financiële bepalingen

107.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de voorlopig
vastgestelde subsidiebedragen voor
TNO en de voorwaarden aangaande
de bestemming van deze bedragen 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 21 lid 2, TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art 7 lid 3
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

110.
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Beroep

126. 
Actor: Minister van Economische
Zaken (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Economische
Zaken 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Economische
Zaken (gedelegeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
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zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Economische
Zaken 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

Nederlandse organisatie voor zuiver-
wetenschappelijk onderzoek (ZWO)/
Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek (NWO) 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie

158. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt inzake het bepalen
van een tijdstip waarop het gebieds-

bestuur in het wetenschapsgebied in
de technische wetenschappen wordt
benoemd
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 39 lid
1
Product: Overeenstemming
Opmerking: Het gebiedsbestuur
wordt benoemd binnen drie jaar na
de inwerkingtreding van de wet van
Wet op de Nederlandse organisatie
voor wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1987/369). In overeenstemming
met de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt kan deze ter-
mijn met drie jaar verlengd worden.
Voorstel: V 10 jaar

Reglement

173. 
Actor: Minister van Economische
Zaken 
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt inzake de regels
voor het wetenschapsgebied in de
technische wetenschappen van NWO
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 39 lid
2 en 3
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT) 

Algemene bepalingen

229. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het jaarlijks (mede)
opstellen van het adviesprogramma
van de AWT 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 9 lid 1, 2, 4 en 7,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art. 26 lid 3 en 4, art. 33
Product: Adviesprogramma
Opmerking: In de periode werd er
rekening gehouden met de opinie van
de Ministerraad. Het adviesprogram-
ma wordt door de Minister waaron-

der het wetenschapsbeleid valt en de
Minister van Economische Zaken ter
kennisneming aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gezonden. 
Voorstel: B 1

232.
Actor: Minister van Economische
Zaken 
Handeling: Het geven van aanwijzin-
gen over de vorm waarin en de wijze
waarop adviezen worden aangeboden 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 13
Product: Beschikking, richtlijnen 
Opmerking: De AWT biedt de advie-
zen aan de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt en de Minister
van Economische Zaken. Zij zenden
eveneens de adviezen ter kennisne-
ming aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en sturen binnen drie
maanden een reactie op de adviezen
naar de AWT en de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Voorstel: V 10 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie

237. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het (voorbereiden van
het) benoemen, schorsen en (tussen-
tijds) ontslaan van de voorzitter en
leden van de AWT
Periode: 1991-: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 5 lid 1, 2, 3 en 5,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art. 11, art. 12, art. 13
Product: Benoeming, schorsing, ont-
slag, Kb
Opmerking: De leden worden
benoemd voor ten hoogste vier jaar.
De Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt draagt zorg voor de
openbaarmaking van een vacature in
het adviescollege. De leden worden
benoemd op grond van de deskundig-
heid die nodig is voor de advisering
op het terrein van het wetenschaps-
en technologiebeleid alsmede op
grond van maatschappelijke kennis
en ervaring. Ambtenaren die werk-
zaam zijn op het ministerie voor het
wetenschaps- en technologiebeleid of
een daaronder vallende instelling,
dienst of bedrijf worden niet
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benoemd tot lid van de AWT. Bij de
benoeming van voorzitters en leden
wordt gestreefd naar een evenredige
verdeling tussen mannen, vrouwen en
personen behorende tot etnische of
culturele minderheidsgroepen. Leden
van het adviescollege worden op
eigen aanvraag ontslagen.
Voorstel: V 15 jaar

239. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en ontslag van de secreta-
ris van de AWT, de AWT gehoord 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 8 lid 2
Product: Kb
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Personeel

247. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het regelen van de rechts-
positie van de voorzitter en overige
leden van de AWT 
Periode: 1991-: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 7 lid 1 en 2,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art.14
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Reglement

250. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het goedkeuren van het
reglement van de AWT 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 8 lid 4
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Financiële bepalingen 

251. 
Actor: Minister van Economische
Zaken

Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan RAWB/AWT
Periode: 1966-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 3,
Instelling van een vast college van
advies van het Rijk op het terrein van
het wetenschaps- en technologiebeleid
(Wet Adviesraad voor het weten-
schaps- en technologiebeleid 1997),
Memorie van Toelichting,
Kamerstukken II 1995/1996, 24 816,
nr. 3: art. 7, Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 27
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister van
Economische Zaken is vanaf 1991
betrokken bij de subsidiëring van
AWT. Wijziging dan wel tussentijdse
aanvulling van het adviesprogramma
kunnen in voorkomend geval aanlei-
ding geven tot wijziging van de
begroting of toewijzing van additio-
nele middelen. 
Onder deze handeling vallen wel de
voorschotten en overige subsidies
maar niet die bekostigingsdelen die
via de Rijksbegroting gaan. Zie hier-
voor het RIO Per slot van rijksreke-
ning20.
Voorstel: V 10 jaar

253. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het geven van richtlijnen
voor de begroting van AWT
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 1
Product: Richtlijnen 
Opmerking: 
Voorstel: B 5

254. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het goedkeuren van de
begroting van AWT
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 2
Product: Goedkeuring 
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt en de
Minister van Economische Zaken ple-
gen overleg met de voorzitter van de
AWT over wijziging van de reeds
goedgekeurde begroting als wijziging

van het adviesprogramma daartoe
aanleiding geeft.
Voorstel: B 5

Commissie van Overleg Sectorraden
(COS)  

Algemene bepalingen

261. 
Actor: Minister van Economische
Zaken
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: Amvb
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4

4.8 Selectielijst Minister van Financiën

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO) 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

59.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). De
Thesaurus-Generaal van het
Ministerie van Financiën was de
gedelegeerde deze Minister. 
Voorstel: V 75 jaar 

60.
Actor: Minister van Financiën (gede-
legeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
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hun mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 25 jaar, bij voorstellen
met financiële gevolgen voor het Rijk
conform het bepaalde onder hande-
ling 178/184 in het BSD “Beheer van
de Rijksbegroting” 

61. 
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Financiën (gede-
legeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO (
RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 75 jaar

76. 
Actor: Minister van Financiën (gede-
legeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Personeel

93.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het goedkeuren van de
vastgestelde vacatiegelden voor de
bestuursleden van TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
22 lid 1
Product: Beschikking
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Opmerking: Het bestuur van TNO
stelt deze vacatiegelden vast. 
Voorstel: V 10 jaar

Financiële bepalingen

112.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de regels voor
het van rijkswege verstrekken van
rentedragende geldleningen aan TNO
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 1
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

114.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over het geven van
toestemming aan TNO voor andere
leningen dan de van rijkswege vers-
trekte rentedragende leningen
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 1
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar na opheffing lening

116.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de regels voor
het vormen van financiële reserves
door TNO.
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 2
Product: Overeenstemming
Opmerking: De overeenstemming van
de Minister van Defensie betreft de
hoofdgroep voor defensie-onderzoek. 
Voorstel: B 1, 5

Beroep

129. 
Actor: Minister van Financiën (gede-
legeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten

October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij Beschik-
king van 6 juli 1946: art. 8 lid 1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Financiën 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

4.9 Selectielijst Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO)

Algemene bepalingen

53.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het selecteren van
Technologische Topinstituten (TTI’s) 

Periode: 1995-
Grondslag: Instellingsbesluit
Werkgroep technologische topinstitu-
ten (Stcrt. 1995/247),
Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2 
Product: Beschikking, TTI’s
Opmerking: De werkgeversorganisatie
VNO-NCW speelt hierbij eveneens
een rol in het selectieproces.21 Er is
een procedure gestart die tot de selec-
tie van enkele TTI’s zal leiden. De
TTI’s zijn wetenschappelijke excellen-
te instituten die ontwikkeld worden
op grond van daartoe strekkende
voorstellen vanuit het bedrijfsleven. 
Voorstel: B 4

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

Uit: Staatscourant 26 september 2002, nr. 185 / pag. 12 22



59.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten Octo-
ber 1930 (Stb. 1930/416): art. 10 lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (gedelegeer-
de van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar 

61. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (gedelegeer-
de van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1

Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (gedelegeer-
de van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
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natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Financiële bepalingen

110.
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Beroep 

126. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (gedelegeer-
de van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 

Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (gedelegeer-
de van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO

zoals die zijn vastgesteld bij Beschik-
king van 6 juli 1946: art. 8 lid 3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

Commissie van Overleg Sectorraden
( C O S )

Algemene bepalingen

261. 
Actor: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: Amvb
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4

4.10 Selectielijst Minister van
Ontwikkelingssamenwerking

Commissie van Overleg Sectorraden

Algemene bepalingen

261. 
Actor: Minister van
Ontwikkelingssamenwerking
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: Amvb
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4
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4.11 Selectielijst Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO)

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten

October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
hun mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren

van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
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de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,

die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (gedelegeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Financiële bepalingen

110.
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Beroep 

126. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het

bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (gedelegeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 
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Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar 

4.12 Selectielijst Minister van Verkeer
en Waterstaat

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO)

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-

pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of

een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
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zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 

Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar 

73. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat (gedelegeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Financiële bepalingen

110.
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-

schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Beroep 

126. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat (gedelegeerde van)
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Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

Commissie van Overleg Sectorraden
( C O S )

Algemene bepalingen

261. 
Actor: Minister van Verkeer en
Waterstaat
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: Amvb
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4

4.13 Selectielijst Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO)

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de

KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
hun mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar 

61. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
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September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO (
RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten Rijksverdedigings-
organisatie TNO zoals die zijn vast-
gesteld bij Beschikking van 6 juli
1946: art. 9, art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (gedelegeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Planning

101.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over het strategisch
plan van TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 19 lid 3
Product: Overeenstemming 
Opmerking: 
Voorstel: B 2
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Financiële bepalingen

107.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de voorlopig
vastgestelde subsidiebedragen voor
TNO en de voorwaarden aangaande
de bestemming van deze bedragen 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 21 lid 2, TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art 7 lid 3
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

110.
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Beroep

126. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het

bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 50 jaar

129. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (gedelegeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten

Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

Commissie van Overleg Sectorraden
( C O S )

Algemene bepalingen

261. 
Actor: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: Amvb
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4

4.14 Selectielijst Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO) 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

55.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het voordragen van
bestuursleden van TNO voor benoe-
ming en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
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October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, 3 en 4, art. 6, Besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401): art. 2 lid 1, art. 3 lid 2 en
3 zoals gewijzigd bij Besluit van den
12den Juni 1934 (Stb. 1934/308): art.
II en III, zoals gewijzigd bij Besluit
van den 2den Maart 1936 (Stb.
1936/361): art. I en II, zoals gewijzigd
bij TNO-besluit 1980 (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 1
Product: Voordracht
Opmerking: De genoemde ministers
droegen één gewoon bestuurslid op
het gebied van de natuurwetenschap-
pen en één gewoon bestuurslid op het
gebied van de economie voor. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
natuurwetenschappen werd de
Afdeling Natuurkunde van de
KNAW om advies gevraagd. Inzake
de voordracht van de leden die des-
kundig waren op het terrein van de
economie werd advies gevraagd aan
bij Amvb aan te wijzen personen, col-
leges of lichamen. Wanneer bijzonde-
re omstandigheden het wenselijk
maakten konden tijdelijke leden
benoemd worden op aanbeveling van
TNO. 
Voorstel: V 5 jaar

59.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde bij de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, voor het bij-
wonen van de bestuursvergadering
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Voordracht 
Opmerking: Deze konden gedelegeerd
zijn bij de organisaties genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). 
Voorstel: V 5 jaar

60.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980

Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer 
Handeling: Het instellen van bijzon-

dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO 
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1946-1980
Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980

Uit: Staatscourant 26 september 2002, nr. 185 / pag. 12 32



Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

71. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het voordragen van amb-
tenaren als (plaatsvervangend) gedele-
geerde voor het bijwonen van
bestuursvergaderingen van bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18,
Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 7 
Product: Voordracht
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

73. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het voordragen van per-
sonen voor benoeming en ontslag als
gewoon of tijdelijk bestuurslid van
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20,
art. 21, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 9,
art. 11, art. 12
Product: Voordracht
Opmerking: Voor iedere voordracht
werden personen, colleges of licha-
men, die bij de statuten worden aan-
gewezen, uitgenodigd een aanbeveling
in te dienen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 5 jaar

76. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (gedelegeerde van)

Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Financiële bepalingen

110.
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt over de definitieve
vaststelling van de basis- en doelsub-
sidies
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Beroep 

126. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 15 jaar

127. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend.
Voorstel: V 15 jaar

129. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (gedelegeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 15 jaar

130. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
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bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 15 jaar

Commissie van Overleg Sectorraden
( C O S )

Algemene bepalingen

261. 
Actor: Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: AMvB
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4

4.15 Selectielijst Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt 

Algemeen

1.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende het weten-
schappelijk onderzoek

Periode: 1945-
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 2.3, art. 2.4 lid 1,
art. 16.25, Wetenschapsbudget 1997
(Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2), Organisatieregeling
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW) per 1 juli
1998 (Uitleg, Gele Katern, no. 17c
PenO/BBM-1998/24246)
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 2

2. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het opstellen van perio-
dieke verslagen 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Series jaarverslagen, kwar-
taalverslagen, maandverslagen
Opmerking: 
Voorstel: B 3

3. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op
verzoek incidenteel informeren van
leden van of commissies uit de
Kamers der Staten-Generaal
betreffende het wetenschapsbeleid 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Brieven, notities
Opmerking: 
Voorstel: B 2, 3

4. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het informeren van de
Commissies voor de Verzoekschriften
en andere tot onderzoeken van klach-
ten bevoegde commissies uit de
Kamers der Staten-Generaal en de
Nationale Ombudsman naar aanlei-
ding van klachten over de uitvoering
of de gevolgen van het beleid
betreffende het wetenschapsbeleid 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Brieven, notities
Opmerking: 
Voorstel: B 3

5. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beslissen op
beroepschriften naar aanleiding van
beschikkingen betreffende het weten-
schapsbeleid en het voeren van ver-
weer in beroepschriftprocedures voor
administratief rechterlijke organen 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Beschikkingen, verweer-
schriften
Opmerking: 
Voorstel: B 3

6. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beslissen op bezwaar-
schriften naar aanleiding van beschik-
kingen betreffende het wetenschaps-
beleid en het voeren van verweer in
bezwaarschriftprocedures voor admi-
nistratief rechterlijke organen 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Beschikkingen, verweer-
schriften
Opmerking: 
Voorstel: V 15 jaar 

7. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het mede-voorbereiden
van het vaststellen, wijzigen en intrek-
ken van internationale regelingen
betreffende het wetenschapsbeleid en
het presenteren van Nederlandse
standpunten in intergouvernementele
organisaties 
Periode: 1945-
Grondslag: Organisatieregeling
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW) per 1 juli
1998 (Uitleg, Gele Katern, no. 17c
PenO/BBM-1998/24246),
Voortgangsrapportage
Wetenschapsbeleid van 15 december
1998, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, directie
Voorlichting, http://www.minocw.nl/
wetensch/vw.htm
Product: Internationale regelingen,
nota’s, notities, rapporten
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt optimali-
seert de exploitatie van de bestaande
onderzoeksinfrastructuur en versterkt
de samenhang van de Europese
onderzoekinfrastructuur. 
Voorstel: B 1, 2
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8. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beantwoorden van
vragen van individuele burgers,
bedrijven en instellingen betreffende
het wetenschapsbeleid 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Brieven, notities
Opmerking: 
Voorstel: V 1 jaar 

9. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het uitvoeren van voor-
lichtingsactiviteiten op het terrein van
het wetenschapsbeleid 
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Voorlichtingsmateriaal
Opmerking: 
Voorstel: V 2 jaar na vervallen 

10. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van de
opdrachten en de resultaten van
(wetenschappelijk) onderzoek
betreffende het wetenschapsbeleid.
Periode: 1945-
Grondslag: Organisatieregeling
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW) per 1 juli
1998 (Uitleg, Gele Katern, no. 17c
PenO/BBM-1998/24246)
Product: Offertesaanvragen, offertes,
onderzoeksrapporten, brieven
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 2

11.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden en bege-
leiden van (wetenschappelijk) onder-
zoek betreffende het wetenschapsbe-
leid
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Brieven, notities, verslagen
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

12. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidies aan personen, bedrijven en
instellingen die actief zijn op het
wetenschapsbeleid

Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Beschikkingen
Opmerking: Onder deze handeling
vallen wel de voorschotten en overige
subsidies maar niet die bekostigings-
delen die via de Rijksbegroting gaan.
Zie hiervoor het RIO Per slot van
rijksrekening.22

Voorstel: V 10 jaar 

Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW)

Algemene bepalingen 

13.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de KNAW
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 2

14.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het overleggen met verte-
genwoordigers van de KNAW over
algemene beleidsaangelegenheden 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 3.1
Product: Notulen, correspondentie
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie

15. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van het
aantal en soort leden van de
Afdelingen van de KNAW
Periode: 1939-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 6, zoals gewijzigd bij Besluit van
8 september 1949 (Stb. 1949/J 421):
art. II , zoals gewijzigd bij Besluit van
21 juli 1958 (Stb. 1958/353): art. C,
zoals gewijzigd bij Besluit van 30
oktober 1968 (Stb. 1968/581): art. I
sub C, zoals gewijzigd bij Besluit van

11 november 1970 (Stb. 1970/557):
art. I zoals gewijzigd bij Besluit van
25 september 1975 (Stb. 1975/527):
art. I en II zoals gewijzigd bij Besluit
van 1 februari 1977 (Stb. 1977/68):
art. I, zoals gewijzigd bij Besluit van
14 oktober 1977 (Stb. 1977/603): art.
I sub B en C, art. II zoals gewijzigd
bij Besluit van 4 februari 1991 (Stb.
1991/72): art. I
Product: Beschikking
Opmerking: Elke Afdeling heeft
gewone leden, buitenlandse leden en
correspondenten, naast rustende en
corresponderende leden. 
Voorstel: V 10 jaar

16.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bekrachtigen van de
benoeming van de leden van de
KNAW
Periode: 1939-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 8 lid 5
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

17.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bekrachtigen van de
benoeming van de (onder)voorzitters,
de secretaris(-penningmeesters) en
bestuursleden van de Afdelingen van
de KNAW
Periode: 1939-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 16 lid 3 zoals gewijzigd bij Besluit
van 30 oktober 1968 (Stb. 1968/581):
art. I sub J zoals gewijzigd bij Besluit
van 6 maart 1973 (Stb. 1973/86): art.
I sub B 
Product: Beschikking
Opmerking: De Afdelingen van
KNAW benoemen de (onder)voorzit-
ters, de secretaris(-penningmeesters)
en bestuursleden van de Afdelingen
van de KNAW.
Voorstel: V 5 jaar

18.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
voordracht van ambtenaren van de
KNAW

Uit: Staatscourant 26 september 2002, nr. 185 / pag. 12 35



Periode: 1939-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 18 lid 2
Product: Goedkeuring
Opmerking: De KNAW draagt amb-
tenaren van de KNAW voor benoe-
ming en ontslag voor. Vanaf 1968
worden hiermee de ambtenaren
bedoeld die tezamen het Bureau van
de KNAW vormen. In het geval van
afkeuring worden de voorstellen ter
nadere overweging naar het algemeen
bestuur van de KNAW teruggezon-
den. 
Voorstel: V 5 jaar

19.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het benoemen en ont-
slaan van ambtenaren verbonden aan
instituten en commissies van de
KNAW 
Periode: 1954-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390)
zoals gewijzigd bij Besluit van 24 juni
1954 (Stb. 1954/293): art. 18 lid 3 en
5
Product: Beschikking
Opmerking: Het gaat om ambtenaren
die betaald worden door het rijk. De
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt kan de bevoegdheid tot
aanstelling van ambtenaren van insti-
tuten of commissies overdragen aan
het algemeen bestuur van KNAW.
Hierbij kan het algemeen bestuur
worden gemachtigd om deze
bevoegdheid verder over te dragen
aan het bestuur van het betrokken
instituut of commissie. Het algemeen
bestuur van de KNAW doet een
voorstel aan de Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt over de
benoeming en het ontslag van ambte-
naren verbonden aan instituten en
commissies van de KNAW. 
Voorstel: V 15 jaar

20.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bekrachtigen van de
benoeming van de president van de
KNAW
Periode: 1973-1993
Grondslag: Besluit van 6 maart 1973
(Stb. 1973/86): art. I sub C
Product: Beschikking

Opmerking: De president wordt
benoemd voor vijf jaar. Hij is meteen
weer herbenoembaar.
Voorstel: V 5 jaar

21.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het overeenstemmen met
de KNAW over de oprichting van
wetenschappelijke raden 
Periode: 1958-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390)
zoals gewijzigd bij Besluit van 21 juli
1958 (Stb. 1958/353): art. B
Product: Overeenstemming
Opmerking: Deze wetenschappelijke
raden worden opgericht ter bevorde-
ring van de doelstellingen van de
KNAW. Hun taken, bevoegdheden,
samenstelling, bestuur en werkwijzen
worden voor elk van deze raden bij
afzonderlijk reglement geregeld.
Voorstel: B 4

Personeel

22.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
toegekende bezoldiging of toelage aan
een of meer bestuursleden van de
KNAW 
Periode: 1968-1993
Grondslag: Besluit van 30 oktober
1968 (Stb. 1968/581): art. I sub N
Product: Goedkeuring
Opmerking: De KNAW kent de
bezoldiging of toelage aan een of
meer bestuursleden van de KNAW
toe.
Voorstel: V 10 jaar

23. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van regels
van het overleg met vakorganisaties
van overheids- en onderwijspersoneel
over de rechtstoestand van het perso-
neel van de instellingen 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): 
art. 4.3 lid 1 (zoals gewijzigd bij de
Wet van 9 maart 1995 (Stb.
1995/184): art. XI), art. 4.3 lid 2, art.
16.23
Product: Amvb 

Opmerking: De KNAW overlegt met
vakorganisaties van overheids- en
onderwijspersoneel inzake de recht-
stoestand van het personeel. De
minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt bepaald hierbij in welke
gevallen overeenstemming moet wor-
den bereikt in het overleg met vakor-
ganisaties. Over aangelegenheden van
algemeen belang voor de algemene
rechtstoestand van het personeel
wordt overleg gevoerd met vakorga-
nisaties. 
In deze Amvb wordt geregeld wan-
neer er sprake is van een geschil tus-
sen het instellingsbestuur en een per-
soneelslid inzake diens bijzondere
rechtstoestand. Een dergelijk geschil
kan door een personeelsvertegen-
woordiger aan de
Geschillencommissie georganiseerd
overleg instellingen voorgelegd wor-
den. 
Voorstel: B 1

24. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van regels
voor het oplossen van geschillen. 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 4.4 lid 4
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: B 1

26. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van de
regels inzake de rechtspositie van het
personeel van KNAW 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 4.5 (zoals gewij-
zigd bij Wet van 21 december 1994
(Stb. 1994/942): art. I sub E onder 1-
4, art. II sub A).23

Product: Amvb 
Opmerking: Tot het tijdstip van
inwerkingtreding van de Amvb blij-
ven de dan geldende regels van toe-
passing.
Voorstel: B 1

27.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het toekennen van een
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bezoldiging of toelage aan leden van
het algemeen bestuur van KNAW
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 13.1 lid 5
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

28. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het stellen van regels
voor de rechtspositie van de leden
van het algemeen bestuur van
KNAW aan wie een bezoldiging of
toelage is toegekend 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 13.1 lid 5
Product: Amvb 
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Reglement

29.
Actor: Minister waaronder het regle-
ment valt
Handeling: Het intrekken en vaststel-
len van het reglement van KNAW
Periode: 1939-1993
Grondslag: Besluit van 5 januari 1938
(Stb. 1938/390): art. 2 en 3 
Product: Beschikking, reglement
Opmerking: 
Voorstel: B 1

30.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van het
reglement van orde van een Afdeling
van KNAW
Periode: 1939-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 25
Product: Goedkeuring
Opmerking: 
Voorstel: B 1

31.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van het
reglement van wetenschappelijke
raden 
Periode: 1958-1993

Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390)
zoals gewijzigd bij Besluit van 21 juli
1958 (Stb. 1958/353): art. B
Product: Goedkeuring
Opmerking: 
Voorstel: B 1

32.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (gedeeltelijk) schorsen
of vernietigen van het besluit van de
algemene (verenigde) vergadering van
KNAW tot vaststelling of wijziging
van het reglement wegens strijd met
het recht of het algemeen belang
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 13.9 lid 1, 2 en 3,
en art. 13.11 
Product: Kb
Opmerking: De schorsing kan niet
langer dan een jaar duren. Het besluit
tot schorsing wordt in het Staatsblad
geplaatst. De Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt stelt hierbij
een termijn voor het voorzien in de
bepalingen die zijn geschorst en ver-
nietigd. De instellingen dragen er
zorg voor dat er wordt voorzien in
hetgeen de bepalingen regelden. 
Voorstel: B 1, 2

33. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van een ter-
mijn waarbinnen het reglement van
de KNAW tot stand moet zijn geko-
men. 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 16.40
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

34. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (gedeeltelijk) vaststel-
len van het reglement van de KNAW
indien dit niet binnen het vastgestelde
termijn tot stand is gekomen.
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 16.40

Product: Reglement
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Financiële bepalingen

35.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan de KNAW
Periode: 1945-
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 4 sub a en b, Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek (Stb. 1992/593): art. 2.5, art. 2.6
lid 1 en 4, art. 2.7 lid 1 en 2, art. 2.8
lid 3, art. 14 lid 1 sub 1 en 2 onder c,
art. 16 lid 26 zoals gewijzigd bij Wet
van 2 november 1994 (Stb. 1994/803):
art. I sub UUU 
Product: Beschikking
Opmerking: De rijksbijdrage aan de
KNAW wordt jaarlijks vastgesteld in
overeenstemming met het desbe-
treffende onderdeel van de voor dat
begrotingsjaar vastgestelde rijksbegro-
ting. Zolang de rijksbijdrage niet is
bepaald of nader bepaald, wordt
door de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt een voorschot
verstrekt. Het instellingsbestuur kon
tegen het besluit van de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid valt
een Kroonberoep instellen. Dit
Kroonberoep vervalt in 1994. Voor
het begrotingsjaar, voorafgaand aan
het eerste volle kalenderjaar na de
inwerkingtreding van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1992/593), blijven de
daarvoor geldende voorschriften voor
het vaststellen van de rijksbijdrage
van kracht. Onder deze handeling
vallen wel de voorschotten en overige
subsidies maar niet die bekostigings-
delen die via de Rijksbegroting gaan.
Zie hiervoor het RIO Per slot van
rijksrekening.24

Voorstel: V 10 jaar

36.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het in mindering brengen
van onrechtmatige uitgaven op de
rijksbijdrage
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek 
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(Stb. 1992/593): art. 2.9 lid 4, art. 3.2,
art. 14.1 lid 1 en 2 onder d, Wet van
23 december 1993 (Stb. 1993/690):
art. 13 sub C
Product: Beschikking 
Opmerking: Het gaat hierbij om
onrechtmatige uitgaven: uitgaven die
zijn geschied in strijd met het bepaal-
de in Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1992/593), dan wel uitgaven voor
werkzaamheden die niet naar behoren
zijn uitgevoerd of waarvoor de rijks-
bijdrage ondoelmatig is aangewend.
In deze gevallen kan de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid valt
de uitgaven in mindering brengen op
de rijksbijdrage. De Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid valt doet
hiervan binnen een jaar na ontvangst
van de jaarrekening mededeling aan
het instellingsbestuur. Alvorens de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt zijn besluit neemt, worden
de betrokken instellingsbesturen in de
gelegenheid gesteld te overleggen met
hem over zijn voornemen. Het instel-
lingsbestuur kan tegen het besluit van
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt een Kroonberoep
instellen. Dit Kroonberoep vervalt in
1994.
Voorstel: V 15 jaar

37.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het instellen van een
rechtsvordering tegen de leden van
het bestuur van de KNAW voor
schade tengevolge van onrechtmatige
uitgaven
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 2.9 lid 6 
Product: Beschikking /ministerieel
besluit
Opmerking: De leden van het instel-
lingsbestuur zijn persoonlijk aanspra-
kelijk voor de schade ten gevolge van
deze uitgaven, tenzij blijkt dat zij niet
aan deze uitgaven hebben meege-
werkt. Zie ook handeling 36.
Voorstel: V 15 jaar

38. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het controleren van het
financiële beheer van de KNAW
Periode: 1939-: 
Grondslag: Reglement voor de

Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 10, Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1992/593): art. 2.10
Product: Beschikking 
Opmerking: In de periode voor 1993
werd een ambtenaar of een accoun-
tant belast met het onderzoek naar de
ministeriële jaarrekening. Na 1993
kan de accountant tevens onderzoek
doen naar de doelmatigheid van het
beheer van de KNAW. Aan de
accountant die belast is met het
onderzoek worden alle inlichtingen
verstrekt die hij voor de uitvoering
van zijn taak nodig heeft
Voorstel: B 2

39. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beslissen over de
overdracht en de vergoeding van
door KNAW buiten gebruik gestelde
gebouwen 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 2.13 lid 2 (zoals
gewijzigd bij Wet van 2 november
1994 (Stb. 1994/803): art. I sub J) en
4, art. 3.2, art. 14.1 lid 1 en 2 
Product: Beschikking
Opmerking: Hij doet dat binnen
negentig dagen na ontvangst van het
besluit van KNAW. De overdracht
geschiedt door overschrijving van de
beslissing in de daartoe bestemde
openbare registers, bedoeld in afde-
ling 2 van titel 1 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek. Alvorens de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt beslist, worden de betrok-
ken instellingsbesturen in de gelegen-
heid gesteld met hem te overleggen
over zijn voornemen. Het instellings-
bestuur kan tegen het besluit van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt een Kroonberoep instellen.
Dit Kroonberoep vervalt in 1994.
In het geval dat deze gebouwen en
terreinen zijn bekostigd door de
KNAW, vergoedt het Rijk een door
de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt te bepalen bedrag. 
Voorstel: V 5 jaar

40. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van richt-

lijnen voor de inrichting van de
begroting en het verslag van KNAW 
Periode: 1993-: 
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390):
art. 10, Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1992/593): art. 2.14 
Product: Richtlijnen, ministeriële
regeling 
Opmerking: In de periode voor 1993
worden de algemene comptabele en
administratieve regelen van de rijks-
dienst gevolgd.
Voorstel: B 2, 5

41. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het toekennen van subsi-
die aan instituten en commissies van
de KNAW
Periode: 1939-1993
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390)
zoals gewijzigd bij Besluit van 24 juni
1954 (Stb. 1954/293): art. 18 lid 3
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

42. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beslissen over inhou-
ding van de rijksbijdrage of een voor-
schot aan KNAW als deze instelling
handelt in strijd met de wet.
Periode: 1993-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 15.1 lid 1 (zoals
gewijzigd bij Wet van 2 april 1998
(Stb. 1998/216): art. I sub CCC), art.
15.1 lid 2, art. 14.1 lid 1 en 2 onder v
Product: Beschikking
Opmerking: Met de wet wordt de
Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (Stb. 1992/593)
bedoeld. Het gaat hierbij om onrecht-
matig handelen: gevallen waarin de
KNAW in strijd handelt met het
bepaalde in de wet. Het instellingsbe-
stuur kan tegen het besluit van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt een Kroonberoep instellen.
Dit Kroonberoep vervalt in 1994.
Voorstel: V 10 jaar
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43. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van een tijd-
stip waarop de registergoederen over-
gaan op de KNAW 
Periode: 1994-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 16.42 (zoals
gewijzigd bij Wet van 2 november
1994 (Stb. 1994/803): art. I sub ZZZ)
Product: Kb
Opmerking: Dit zijn registergoederen
welke door de staat zijn verworven
ten behoeve van de KNAW. Hierbij
wordt geen overdrachtsbelasting
gevorderd.
Voorstel: V 10 jaar

44. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (doen) inschrijven
van de overdracht van de registergoe-
deren van de KNAW in de openbare
registers
Periode: 1994-: 
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 16.42 (zoals
gewijzigd bij Wet van 2 november
1994 (Stb. 1994/803): art. I sub ZZZ)
Product: Beschikking 
Opmerking: Dit zijn de openbare
registers bedoeld in afdeling 2 van
Titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek. Artikel 24.1 van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek is hierbij
niet van toepassing.
Voorstel: V 5 jaar

Verslaggeving en verantwoording

45. 
Actor: Minister waar het weten-
schapsbeleid onder valt
Handeling: Het regelen en (doen) uit-
voeren van regelmatige beoordeling
van de kwaliteit van de werkzaamhe-
den van de KNAW 
Periode: 1993-
Grondslag: Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1992/593): art. 1.18 lid 2
Product: Rapport
Opmerking: 
Voorstel: B 2

Erkenningscommissie onderzoekscholen
(ECOS)

46.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bekrachtigen van de
benoeming van de (vice-)voorzitter
van de ECOS van de KNAW
Periode: 1991-: 
Grondslag: Reglement voor de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (Stb. 1938/390)
zoals gewijzigd bij Besluit van 6
augustus 1991 (Stb. 1991/463): art. I,
Reglement van 27 maart 1995 van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen: art. 9 lid 3
Product: Beschikking 
Opmerking: De KNAW benoemt de
(vice-)voorzitter van de ECOS. 
Voorstel: V 5 jaar

Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onderzoek
( T N O )

Algemene bepalingen

50. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende TNO
Periode: 1945-
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking: 
Voorstel: B 1

51.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van
regels voor het functioneren van
TNO. 
Periode: 193225 - 1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 13
Product: Amvb
Opmerking: Deze regels betroffen: de
zittingstijd en de wijze van aftreden
van de gewone en tijdelijke leden, de
vergaderingen en stemmingen van
TNO, de bevoegdheden van de voor-
zitter, de samenstelling en de
bevoegdheden van het dagelijks
bestuur, de vaststelling van de begro-
ting, de goedkeuring van de rekening
en verantwoording van de penning-
meester, de vaststelling van de versla-

gen, de balans en winst- en verliesre-
kening, het tijdstip waarop het in art.
3 lid 2 van de wet (Stb. 1930/416)
bedoelde voorstel en de in art. 12 van
de wet (Stb. 1930/416) bedoelde
bescheiden moeten zijn ingediend, de
vaststelling van het reglement van
orde, de verplichting tot geheimhou-
ding over bepaalde onderwerpen, de
woonplaats van de secretaris en pen-
ningmeester en wat verder regeling
behoefde. Per 1 januari 1981 is het
TNO-besluit uit 1931 (Stb. 1931/401)
vervangen door het TNO-besluit 1980
(Stb. 1980/764). 
Voorstel: B 1, 5

52. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van nadere
regels voor de zaken voor zover deze
niet in de wet geregeld zijn, de raad
van bestuur, raad van toezicht, en
raad voor het defensie-onderzoek
gehoord. 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 37
Product: Amvb
Opmerking: Met de wet wordt de
TNO-wet (Stb. 1985/762) bedoeld. De
raad voor het defensie-onderzoek
geeft advies voorzover het de hoofd-
groep voor defensie-onderzoek)
betreft. Met de invoering van
afschaffing adviesverplichtingen (Stb.
1995/355) in 1995 vervalt het advies
van de raad van bestuur, raad van
toezicht en raad voor het defensie-
onderzoek. 
Voorstel: B 1, 5

53.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het selecteren van
Technologische Topinstituten (TTI’s) 
Periode: 1995-
Grondslag: Instellingsbesluit
Werkgroep technologische topinstitu-
ten (Stcrt. 1995/247),
Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2 
Product: Beschikking, TTI’s
Opmerking: De werkgeversorganisatie
VNO-NCW speelt hierbij eveneens
een rol in het selectieproces.26 Er is
een procedure gestart die tot de selec-
tie van enkele TTI’s zal leiden. De
TTI’s zijn wetenschappelijke excellen-
te instituten die ontwikkeld worden
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op grond van daartoe strekkende
voorstellen vanuit het bedrijfsleven. 
Voorstel: B 4

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bestuur
van TNO

54. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en het ontslag van de
gewone en tijdelijke leden van het
bestuur van TNO 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 1, art. 6, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 2 lid 3
Product: Kb
Opmerking: De gewone leden werden
voorgedragen door de Minister van
Binnenlandse Zaken, de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
de Minister van Economische Zaken,
de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Verkeer en Waterstaat, en de
Minister van Defensie. De helft van
de gewone leden was deskundig op
het terrein van de natuurwetenschap-
pen en de andere helft op het terrein
van de economie. 
Voorstel: V 75 jaar

56.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
Amvb waarin het aantal bestuursle-
den van TNO wordt bepaald dat
wordt voorgedragen voor benoeming
en ontslag 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 2 
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: B 5

57.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van het
aanwijzen van personen, colleges of
lichamen die advies geven inzake de

voordracht van gewone bestuursleden
van TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 5
lid 4, Besluit van den 12den Juni
1934 (Stb. 1934/308): art. I, zoals
gewijzigd bij Besluit van 23 Juli 1951
(Stb. 1951/318): art. 1, zoals gewijzigd
bij het TNO-besluit (Stb. 1980/764):
art. 2 lid 2
Product: Amvb
Opmerking: Het ging hierbij om
bestuursleden die deskundig waren op
het terrein van de economie.
Aanbevelingen werden gevraagd aan
de Commissie voor de Economische
Politiek, ingesteld bij Kb van 26
oktober 1917(Stb. 1917/74). In 1934
werd bepaald dat dit veranderde in
de Economischen Raad, hetgeen in
1951 gewijzigd werd in de Sociaal-
Economische Raad.
Voorstel: V 75 jaar 

58.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het voorbereiden van het
aanwijzen van ambtenaren en hun
vervangers als gedelegeerden van de
betrokken ministers voor het bijwo-
nen van de bestuursvergadering van
TNO.
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 10
lid 2
Product: Kb
Opmerking: De betrokken ministers
waren: de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt, de Minister
van Binnenlandse Zaken, de Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, de Minister van Economische
Zaken, de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Verkeer en Waterstaat, de Minister
van Defensie en de Minister van
Financiën. Ze konden gedelegeerd zijn
bij de organisaties zoals genoemd in
art. 14 van de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416). De
Thesaurus-Generaal van het
Ministerie van Financiën was de gede-
legeerde van deze Minister. 
Voorstel: V 75 jaar 

60.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (gedelegeerde van)
Handeling: Het te kennen geven van
een mening aangaande voorstellen
van de voorzitter van het bestuur van
TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
9 lid 1
Product: Advies
Opmerking: Het ging hierbij om
voorstellen van de voorzitter van het
bestuur van TNO waarover schrifte-
lijk gestemd werd. 
Voorstel: V 10 jaar

61. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het opleggen en opheffen
van geheimhouding aan leden van het
bestuur, het dagelijks bestuur, de
raad voor het defensie-onderzoek of
een door het bestuur ingestelde com-
missie en alle andere personen die bij
vergaderingen van deze bestuursorga-
nen aanwezig zijn 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
19 lid 2 en 3, zoals gewijzigd bij het
TNO-besluit 1980 (Stb.1980/764): art.
27 lid 2 en 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kon indien
hij het wenselijk achtte geheimhou-
dingsplicht opleggen ten aanzien van
een onderwerp. Deze verplichting tot
geheimhouding gold niet voor gedele-
geerden van de betrokken Minister.
Voorstel: B 6 

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Dagelijks
bestuur van TNO

62.
Actor: Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en het ontslag van de
voorzitter en leden van het dagelijks
bestuur, in overeenstemming met de
ministerraad 
Periode: 1981-1986
Grondslag: TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 13 lid 2 en 3
Product: Kb 
Opmerking: Voor iedere voordracht
werd het bestuur van TNO uitgeno-
digd een aanbeveling te doen. Hierbij
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werd de ondernemingsraad van TNO
in de gelegenheid gesteld om advies te
geven. 
Voorstel: V 75 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode 1932-1986: Bijzondere
organisaties voor toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek

64.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (gedelegeerde van)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1945-1980
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

65.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het instellen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1, art. 17 lid 1, art. 26, Kb van 18
October 1946, no. 58 
Product: Beschikking,
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
(RVO)
Opmerking: Dit gebeurde op voor-
dracht van of na advies van TNO.
Deze organisaties zorgden ervoor dat
het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de meest doelmatige
wijze dienstbaar werd gemaakt aan
de samenleving. De Ministers droegen
de onder hun departement vallende
diensten, laboratoria en dergelijke
instellingen in beheer over aan de bij-
zondere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek.
Over hoe dit geregeld moest worden,
werden TNO en het bestuur van de
organisatie gehoord. 
Voorstel: B 4

66.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het opheffen van bijzon-
dere organisaties voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
Periode: 1946-1980

Grondslag: Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 33
lid 1 en 3, Opheffing Bijzondere
Organisaties TNO, Beschikking van
31 december 1980 (Stcrt. 1980/253)
Product: Beschikking
Opmerking: Hierin werd de wijze van
vereffening geregeld en de bestem-
ming van een eventueel batig saldo
vastgesteld, na TNO en de bijzondere
organisatie te hebben gehoord. De
vereffenaars legden rekening en ver-
antwoording af aan de Minister(s) die
de bijzondere organisatie hadden
ingesteld. 
Voorstel: B 4

67.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van de sta-
tuten van bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Statuten
Opmerking: 
Voorstel: B 4

69.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
goedkeuring van de statuten van de
bijzondere organisaties voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 14
lid 1
Product: Kb
Opmerking: De statuten werden door
plaatsing in de Staatscourant ter alge-
mene kennis gebracht. 
Voorstel: B 4

70. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het voorbereiden van het,
op voordracht, aanwijzen van ambte-
naren die als gedelegeerde van de
betrokken Ministers zitting hebben in
een bijzondere organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek 
Periode: 1932-1980

Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 18
Product: Kb
Opmerking: De betrokken Ministers
waren zij die een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek hadden ingesteld: de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt, de Minister van
Binnenlandse Zaken, de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
de Minister van Economische Zaken,
de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Verkeer en Waterstaat, de Minister
van Defensie of de Minister van
Financiën zijn. De aanwijzing vindt
plaats op voordracht van de betrok-
ken Minister(s).
Voorstel: V 5 jaar

72.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en het ontslag van gewone
en tijdelijke bestuursleden van een
bijzondere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek,
op voordracht van de betrokken
Minister(s).
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 20
lid 1, art. 21
Product: Kb
Opmerking: De gewone en tijdelijke
leden werden voorgedragen door de
Minister die de organisatie in het
leven hebben geroepen: de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid
valt, de Minister van Binnenlandse
Zaken, de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, de Minister
van Economische Zaken, de Minister
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Verkeer en Waterstaat, de Minister
van Defensie en de Minister van
Financiën. De helft van de gewone
leden was deskundig op het terrein
van de natuurwetenschappen en de
andere helft op het werkterrein van
de organisatie. Voor iedere voor-
dracht worden personen, colleges of
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lichamen, die bij de statuten aangewe-
zen werden, uitgenodigd een aanbeve-
lingen te doen. Wanneer bijzondere
omstandigheden het wenselijk maak-
ten, werden tijdelijke leden benoemd,
die door het bestuur van de organisa-
tie waren aanbevolen. TNO werd
betreffende deze aanbevelingen
gehoord.
Voorstel: V 75 jaar

76. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (gedelegeerde van)
Handeling: Het aanwijzen van perso-
nen wiens tegenwoordigheid in de
bestuursvergadering van een bijzon-
dere organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek
wenselijk wordt geacht
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 24
lid 1 sub b, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 17
sub b
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode na 1986: Raad van
Bestuur

79. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en het ontslag van de
voorzitter en de leden van de raad
van bestuur van TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art 7 lid 2 
Product: Kb
Opmerking: Dit gebeurt in overeen-
stemming met de mening van de raad
van ministers. Eén lid wordt benoemd
op voordracht van de Minister van
Defensie.
Voorstel: V 75 jaar 

81. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en het ontslag van de
voorzitter en de leden van de raad
van toezicht, de raad van toezicht
gehoord
Periode: 1986-

Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 10 lid 2
Product: Kb
Opmerking: Dit wordt gedaan in
overeenstemming met de raad van
ministers. Drie leden worden
benoemd op voordracht van de
Minister van Economische Zaken.
Voorstel: V 75 jaar

83. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en het ontslag van een
ambtenaar van departement van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt, als lid van de raad van
toezicht TNO
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 10 lid 4
Product: Kb
Opmerking: Deze ambtenaar heeft
een adviserende stem.
Voorstel: V 75 jaar

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode na 1986:
Programma(-advies)raad

84.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het opstellen van regels
over de bevoegdheden van program-
ma-adviesraden 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 15 lid 3 
Product: AMvB
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie in de periode na 1986:
Defensieonderzoek

86.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (voorbereiden van
het) benoemen en (tussentijds) ont-
slaan van de door de Minister van
Defensie voorgedragen voorzitter en
leden van de raad voor het defensie-
onderzoek
Periode: 1981- 27

Grondslag: TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 18 lid 2, 3 en 4, TNO-
wet (Stb. 1985/762): art. 17 lid 1,
TNO-besluit 1986 (Stb. 1986/214):
art. 5 

Product: Benoeming , ontslag, Kb
Opmerking: Als voorzitter wordt
benoemd het op voordracht van de
minister van Defensie benoemde lid
van de raad van bestuur. Tot de
leden van de raad voor het defensie-
onderzoek worden benoemd een ver-
tegenwoordiger van de Minister van
Defensie (voor 1986 de coördinator
wetenschappelijk onderzoek defensie,
na 1986 de directeur wetenschappelijk
onderzoek en ontwikkeling van het
directoraat-generaal materieel van het
Ministerie van Defensie), drie functio-
narissen afkomstig uit de drie krijgs-
machtdelen, de directeur militair-
geneeskundige diensten, een door de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt aangewezen vertegenwoor-
diger, drie wetenschappelijke deskun-
digen en ten hoogste nog drie leden. 
Voorstel: V 75 jaar

88.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van nadere
regels over de samenstelling van de
raad voor het defensie-onderzoek en
de zittingstijd van zijn leden
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 17 lid 1
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: B 1

89.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van nadere
regels over de taken en bevoegdheden
van de hoofdgroep voor defensie-
onderzoekperiode die, met uitsluiting
van de raad van bestuur en de raad
van toezicht, aan de raad voor het
defensie-onderzoek zijn opgedragen
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 18 lid 2 
Product: Amvb
Opmerking: Deze taken en bevoegd-
heden zijn het jaarlijks vaststellen van
het middellange termijnplan, waarin
het werkprogramma voor het volgen-
de kalenderjaar en het investerings-
plan voor de volgende vier jaar zijn
opgenomen, het jaarlijks vaststellen
van de exploitatie- en investeringsbe-
groting voor het volgende kalender-
jaar, het toezicht houden op de beste-
ding van de gelden bestemd voor het
aan TNO opgedragen defensie-onder-
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zoek, het vaststellen van de organisa-
tiestructuur en de personeelsformatie,
het benoemen van de leden van de
programma-adviesraad en het vast-
stellen van regels voor het intern en
extern functioneren van de hoofd-
groep, voor zover deze regels verband
houden met het bijzondere karakter
van het defensie-onderzoek. Hierbij is
hetgeen dat in art. 2 lid 1, art. 3 lid 1,
2 en 4, en art. 4 lid 3 van het TNO-
besluit 1986 (Stb. 1986/214) is
bepaald, voor zover het de hoofd-
groep voor defensie-onderzoek en
haar instituten betreft, op de raad
voor het defensie-onderzoek (met uit-
sluiting van de raad van bestuur en
de raad van toezicht) van overeen-
komstige toepassing. 
Voorstel: B 1

Personeel

90.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
vergoeding voor de voorzitter van het
bestuur. 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 8
lid 3 
Product: Goedkeuring
Opmerking: Deze vergoeding werd
toegekend door het bestuur van TNO
Voorstel: V 10 jaar

91.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
regels voor de aan de leden van het
dagelijks bestuur van TNO toe te
kennen bezoldiging 
Periode: 1981-1986
Grondslag: TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 13 lid 7
Product: Regels
Opmerking: 
Voorstel: B 1

93.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het goedkeuren van de
vastgestelde vacatiegelden voor de
bestuursleden van TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
22 lid 1
Product: Beschikking

Opmerking: Het bestuur van TNO
stelt deze vacatiegelden vast. 
Voorstel: V 10 jaar 

94. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van ontheffing
van de bepaling dat de bestuursleden
van TNO geen rechtstreeks geldelijk
belang mogen hebben bij opdrachten
van TNO en bijzondere organisaties
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
22 lid 2
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt kan deze
verlenen op voorstel van het bestuur
van TNO.
Voorstel: V 75 jaar

Reglement

95. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van het
reglement van orde van TNO
Periode: 1932-1980
Grondslag: Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
20
Product: Beschikking
Opmerking: Het bestuur van TNO
stelt het reglement van orde vast. In
geval van weigering van de goedkeu-
ring deelt de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt de redenen
hiervan mede aan TNO.
Voorstel: B 1

98.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het overeenstemmen met
de Minister van Defensie over het
reglement voor de raad voor het
defensie-onderzoek
Periode: 1981-1986
Grondslag: TNO-besluit (Stb.
1980/764): art. 18 lid 7 
Product: Overeenstemming
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Planning

100.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het formuleren van een
standpunt, in overeenstemming met
de Ministers van Defensie, de
Minister van Economische Zaken en
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, over het strategisch
plan van TNO 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 19 lid 3
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt houdt
hierbij rekening met de mening van
de raad van ministers. Hij zendt zijn
standpunt binnen zes maanden na
ontvangst van het plan naar de raad
van bestuur. Een afschrift hiervan en
het strategisch plan wordt gezonden
aan de Staten-Generaal.
Voorstel: B 2

Financiële bepalingen

102. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan TNO
Periode: 1945-
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 3
lid 1, TNO-wet (Stb. 1985/762): art.
20, TNO-besluit 1986 (Stb. 1986/214):
art. 7, art. 9
Product: Beschikking
Opmerking: Onder deze handeling
vallen wel de voorschotten en overige
subsidies maar niet die bekostigings-
delen die via de Rijksbegroting gaan.
Zie hiervoor het RIO Per slot van
rijksrekening.28

Voorstel: V 10 jaar

103. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van het sub-
sidiebedrag voor TNO
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 3
lid 2 en 3, Besluit van 26 februari
(Stb. 1981/421)
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister van
Financiën overlegde zonodig hierover
met TNO en deed aan zijn ambtgeno-
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ten een voorstel tot verdeling van
deze subsidie over de daarvoor in
aanmerking komende hoofdstukken
van de rijksbegroting. TNO diende
tot 1981 jaarlijks bij de Minister van
Financiën een met redenen omkleed
voorstel in omtrent het rijkssubsidie
voor het eerstvolgend jaar en omtrent
de verdeling daarvan over de daar-
voor in aanmerking komende hoofd-
stukken van de rijksbegroting, daarna
bij de Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt. Vanaf 1981 zijn de
taken van de Minister van Financiën
overgedragen aan de Minister waar-
onder het wetenschapsbeleid valt. Zie
ook het RIO Per slot van rijksreke-
ning.29

Voorstel: B 1, 5

105. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van nadere
regels over de vaststelling van subsi-
die voor TNO en over de bij het sub-
sidievoorstel van de raad van bestuur
te overleggen bescheiden
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 21 lid 1
Product: Amvb
Opmerking: De raad van bestuur
dient jaarlijks voor 1 april bij de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt een met redenen omkleed
subsidievoorstel voor het eerstvolgen-
de kalenderjaar in. Bij het voorstel
worden een ontwerp-middellange ter-
mijnplan van TNO en van elke
hoofdgroep, een ontwerp-investerings-
plan van TNO voor de aankomende
vier jaar, alsmede een ontwerp-exploi-
tatie- en investeringsbegroting van
TNO en van elke hoofdgroep voor
het eerstvolgende kalenderjaar over-
legd. 
Voorstel: B 1, 5

106.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het jaarlijks meedelen
aan de raad van bestuur van de voor-
lopig vastgestelde subsidiebedragen en
de voorwaarden aangaande de
bestemming van deze bedragen, in
overeenstemming met de Minister van
Defensie, de Minister van
Economische Zaken, de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):

art. 21 lid 2, TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 7 lid 3
Product: Subsidiebrief
Opmerking: De mededeling geldt
voor het volgende kalenderjaar.
Hierbij wordt tevens rekening gehou-
den met de mening van de raad van
ministers. De subsidiebedragen
komen ten laste van de rijksbegroting
(zie ook het RIO Per slot van rijksre-
kening).30 Jaarlijks wordt voor
1 november in de subsidiebrief mede-
deling gedaan van de voor het eerst-
volgende kalenderjaar ten laste van
de rijksbegroting voorlopig vastgestel-
de bedragen voor de basissubsidie en
de doelsubsidies alsmede de verdeling
daarvan, de voorwaarden aangaande
de bestemming van de genoemde sub-
sidies en de beslissing van de Minister
van Defensie omtrent de ter goedkeu-
ring voorgelegde bescheiden. De raad
van bestuur zendt meteen na ont-
vangst van de subsidiebrief een
afschrift daarvan aan de raad voor
het defensie-onderzoek.
Voorstel: B 1, 5

108.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van regels
voor de definitieve vaststelling van de
subsidiebedragen voor TNO
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 21 lid 3
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

109.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het definitief vaststellen
van de basis- en doelsubsidies, in
overeenstemming met de Minister van
Defensie, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Verkeer en Waterstaat,
de Minister van Economische Zaken,
de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, de Minister
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, en de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-besluit 1986 (Stb.
1986/214): art. 9
Product: Beschikking, subsidie
Opmerking: Deze bedragen worden
na afloop van elk kalenderjaar vast-

gesteld. Bericht ervan wordt aan de
raad van bestuur voor 1 april van het
daaropvolgende kalenderjaar gezon-
den.
Voorstel: B 1, 5

111.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het stellen van regels, in
overeenstemming met de Minister van
Financiën, voor het van rijkswege
verstrekken van rentedragende geldle-
ningen aan TNO
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 1
Product: Regels
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

113.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van toestem-
ming aan TNO, in overeenstemming
met de Minister van Financiën, voor
andere leningen dan de van rijkswege
verstrekte rentedragende leningen 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 1
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar na opheffing lening

115.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het stellen van regels
voor het vormen van financiële reser-
ves door TNO, in overeenstemming
met de Minister van Financiën en de
Minister van Defensie (voor zover het
de hoofdgroep voor defensie-onder-
zoek betreft)
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 22 lid 2
Product: Regels
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

Verslaggeving en verantwoording 

117.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
aanwijzing van een deskundige voor
de financiële controle van TNO
Periode: 1932-197531

Grondslag: Besluit van den 16den
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September 1931 (Stb. 1931/401): art.
18 lid 1 en 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 28
lid 3 
Product: Beschikking
Opmerking: Het ging hierbij om de
controle van de balans, winst- en ver-
liesrekening en de jaarrekening van
TNO. Het bestuur van TNO wees
deze deskundige aan. De penning-
meester diende jaarlijks een rekening
en verantwoording over zijn geldelijk
beheer van het afgelopen jaar. Hij
voegde hierbij ontwerpen van de
balans- en winst en verliesrekening en
van de jaarrekening van TNO. Het
dagelijks bestuur liet deze stukken
onderzoeken door een deskundige.
Deze overlegde zijn rapport en advies
aan het bestuur van TNO. Deze des-
kundige controleerde ook de beschei-
den van de bijzondere organisatie
voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek.
Voorstel: V 5 jaar

118.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het, in overeenstemming
met de Minister van Financiën, geven
van voorschriften betreffende de jaar-
rekening en de administratie van
TNO
Periode: 1975-
Grondslag: Besluit van 9 juli 1975
(Stb. 1975/411): art. I, TNO-besluit
1980 (Stb. 1980/764): art. 26 lid 4,
TNO-wet (Stb. 1985/762): art. 26 lid
1
Product: Voorschriften
Opmerking: Hierbij wordt het (dage-
lijks) bestuur van TNO gehoord. 
Voorstel: B 1, 2

120.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het, in overeenstemming
met de Algemene Rekenkamer, aan-
wijzen van een accountant die met de
controle van de jaarrekening van
TNO wordt belast
Periode: 1975-
Grondslag: Besluit van 9 juli 1975
(Stb. 1975/411): art. I, TNO-besluit
1980 (Stb. 1980/764): art. 26 lid 5,
TNO-wet (Stb. 1985/762): art. 26 lid
2
Product: Beschikking, benoeming
Opmerking: De Minister waaronder

het wetenschapsbeleid valt brengt het
uitgebrachte accountantsrapport ter
kennis van de Staten-Generaal en de
Algemene Rekenkamer. Na 1986
wordt het controle-programma van
de accountant aan de Algemene
Rekenkamer overlegd. Zie ook het
RIO Per slot van rijksrekening.32

Voorstel: V 5 jaar

Goedkeuring, schorsing, vernietiging

125. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het schorsen of vernieti-
gen van besluiten van de raad van
toezicht en de raad voor het defensie-
onderzoek wegens strijd met het recht
of het algemeen belang.
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 28, art. 29, art. 30, art. 31
Product: Beschikking
Opmerking: Het gaat hierbij om
besluiten betreffende beleidsvraag-
stukken van de raad van toezicht als
bedoeld in art. 13 lid 2, art. 14 lid 2,
art. 15 lid 1 en art. 34 van de TNO-
wet (Stb. 1985/762), alsmede de
besluiten van de raad voor het defen-
sie-onderzoek bedoeld in de art. 15
lid 1 en art. 18 lid 4 van de TNO-wet
(Stb. 1985/762). De schorsing van
deze besluiten kan niet langer dan een
jaar duren. Het besluit tot schorsing
of vernietiging wordt in het
Staatsblad geplaatst. Geschorste
besluiten hebben vanaf de schorsing
geen werking. Bepalingen die
geschorst zijn geweest, kunnen niet
opnieuw worden geschorst.
Vernietiging heeft vernietiging van
alle daarvoor vatbare gevolgen tot
gevolg, voor zover in het vernieti-
gingsbesluit niet anders is bepaald.
De raad van toezicht, de raad voor
het defensie-onderzoek respectievelijk
de raad van bestuur zorgen ervoor
dat aan de bovenstaande bepalingen
wordt voldaan en dat opnieuw in het-
geen de geschorste bepalingen of ver-
nietigde bepalingen regelden wordt
voorzien.
Voorstel: B 2

Beroep 

126. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (gedelegeerde van) 
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur

van TNO betreffende de bestemming
van door het rijk verleende subsidie
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 1, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 1, TNO-besluit 1980 (Stb.
1980/764): art. 10 lid 1
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Een gedelegeerde diende
een nota in bij de voorzitter van het
bestuur van TNO, waarin hij tevens
de beweegreden van zijn verzet mee-
deelde.
Voorstel: V 50 jaar

127. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van TNO waartegen verzet is
aangetekend, TNO gehoord 
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 2, Besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401): art.
10 lid 2 zoals gewijzigd bij TNO-
besluit 1980 (Stb. 1980/764): art. 10
lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het betrof een besluit
over de bestemming van het door het
rijk verleende subsidie. Wanneer meer
dan één Minister verzet had aangete-
kend kon slechts een besluit worden
genomen in overeenstemming met de
andere minister(s) die verzet hadden
aangetekend. 
Voorstel: V 50 jaar

128. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van
regels voor de wijze waarop verzet
wordt aangetekend tegen een besluit
van het bestuur van TNO, TNO hier-
over gehoord wordt en de beslissing
van de betrokken Ministers hierover
verkregen wordt
Periode: 1932-1986
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 11
lid 3
Product: Amvb
Opmerking: Het ging hierbij om een
besluit van TNO betreffende de
bestemming van het door het rijk ver-
leende subsidie. De betrokken
Ministers zijn de Minister waaronder
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het wetenschapsbeleid valt, de
Minister van Binnenlandse Zaken, de
Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, de Minister
van Economische Zaken, de Minister
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Minister van
Verkeer en Waterstaat, de Minister
van Defensie en de Minister van
Financiën. 
Voorstel: B 1, 3

129. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (gedelegeerde van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van het bestuur
van een bijzondere organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 1 en 3, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
1 en 2
Product: Beroep, bezwaar
Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. In de statuten was
de wijze geregeld waarop het verzet
werd aangetekend, de bijzondere
organisatie werd gehoord en de
beslissing van de betrokken
Minister(s) werd verkregen.
Voorstel: V 50 jaar

130. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van een besluit van het
bestuur van een bijzondere organisa-
tie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek waartegen verzet is
aangetekend 
Periode: 1932-1980
Grondslag: Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416): art. 19
lid 2, Statuten
Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946: art. 8 lid
3 en 4
Product: Besluit

Opmerking: Dit gold niet voor beslui-
ten betreffende de besteding van gel-
den ter beschikking gesteld door bij-
zondere personen of lichamen voor
een bepaald doel. Wanneer meer dan
één Minister verzet had aangetekend
kon zo’n besluit slechts in overeen-
stemming met elkaar genomen wor-
den. Hierbij werd de bijzondere orga-
nisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek gehoord.
Voorstel: V 50 jaar

Geschillen

132. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beslissen in geschillen
tussen de raad van bestuur en de
raad van toezicht 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 33 lid 1
Product: Besluit
Opmerking: Het gaat hierbij over de
bij of krachtens de TNO-wet (Stb.
1985/762) aan de raden verleende
bevoegdheden met betrekking tot
beleidsvraagstukken, oprichtings- en
benoemingskwesties.33

Voorstel: B 2

133. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het beslissen, in overeen-
stemming met de Minister van
Defensie, in geschillen tussen de raad
van bestuur en de raad voor het
defensie-onderzoek 
Periode: 1986-
Grondslag: TNO-wet (Stb. 1985/762):
art. 33 lid 2
Product: Besluit
Opmerking: Het gaat hierbij over de
bij of krachtens de TNO-wet (Stb.
1985/762) aan de raden verleende
bevoegdheden met betrekking tot
beleidsvraagstukken, oprichtings- en
benoemingskwesties.34

Voorstel: B 2 

Nederlandse organisatie voor zuiver-
wetenschappelijk onderzoek (ZWO)/
Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek (NWO)

Algemene bepalingen 

135. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende
ZWO/NWO
Periode: 1950-
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

140. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het doen van de benodig-
de opgaven aan de betrokken hypo-
theekbewaarder met betrekking tot de
vermogensbestanddelen van ZWO
welke in openbare registers te boek
zijn gesteld 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 36
Product: Opgaven
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

147. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van het
instellen van een commissie om de
oprichting van een institutenorganisa-
tie vorm te geven. 
Periode: 1997-
Grondslag: Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2
Product: Besluit, notities
Opmerking: Het gaat hierbij om het
voornemen van de Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid valt om de
NWO- en KNAW instituten in één
organisatie onder te brengen. De
KNAW moet samen met NWO dit
vorm geven. De commissie dient het
volgende uit te werken:
-: de instituten die in de institutenor-
ganisatie dienen te worden opgeno-
men
-: het ontwerp van de organisatie-
structuur van de koepelorganisatie
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-: de uitgangspunten voor het strate-
gisch beleid van de institutenorganisa-
tie
-: de voorstellen voor de te hanteren
financieringsmethodieken
-: de hoofdlijnen voor het te voeren
personeels-, financiële en investerings-
beleid
-: de evaluatie van de instituten
-: de rol van de instituten bij de oplei-
ding van de onderzoekers en het
geven van wetenschappelijk onder-
wijs. 
Voorstel: B 4

Bestuur en inrichting van de organisa-
tie

148. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het benoemen en ont-
slaan van leden van de raad van
ZWO.
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 8, art. 9, art. 10, art.
11, Wet van 9 september 1970 (Stb.
1970/429), houdende wijziging van de
Wet op het Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1950/K 5): art. I sub
A onder c
Product: Beschikking
Opmerking: De aspirant-leden werden
voorgedragen door de universiteiten,
de hogescholen en TNO.
Voorstel: V 75 jaar

150. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het aanwijzen van een
(plaatsvervangende) vertegenwoordi-
ger die namens hem in de raad van
ZWO plaatsneemt
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 7 lid 1 sub a, art. 10
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

151. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het samenstellen van het
algemeen bestuur van NWO, NWO
gehoord 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse

organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 6 
Product: Kb 
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

157. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van een tijd-
stip waarop het gebiedsbestuur in het
wetenschapsgebied in de technische
wetenschappen wordt benoemd
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 39 lid
1
Product: Beschikking
Opmerking: Het gebiedsbestuur
wordt benoemd binnen drie jaar na
de inwerkingtreding van de wet van
Wet op de Nederlandse organisatie
voor wetenschappelijk onderzoek
(Stb. 1987/369). In overeenstemming
met de Minister van Economische
Zaken kan deze termijn met drie jaar
verlengd worden.
Voorstel: V 5 jaar

160. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het goedkeuren van een
afwijking in de samenstelling van de
vaste commissies van ZWO
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 16 lid 3
Product: Beschikking
Opmerking: De regel was dat de
vaste commissies van ZWO ten min-
ste voor twee derde uit hoogleraren
en andere docenten aan hogescholen
en universiteiten bestonden. 
Voorstel: V 10 jaar

Personeel

162. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het goedkeuren van de
besluiten omtrent de benoeming en
ontslag van de directeur van ZWO,
het vaststellen van zijn instructie en
het regelen van zijn bezoldiging. 
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 17 lid 2
Product: Goedkeuring

Opmerking:  
Voorstel: V 75 jaar 

164. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het beslissen omtrent een
verzoek om goedkeuring van de vast-
gestelde beloning voor de voorzitter
en ondervoorzitter van het bestuur
van ZWO 
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 12 lid 3
Product: Besluit
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar 

166. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van richtlijnen
over het personeelsbeleid, het alge-
meen bestuur gehoord 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 13 lid
2, art. 14 lid 1
Product: Richtlijnen/ ministerieel
besluit
Opmerking: Voor zover bij Amvb
niet anders is bepaald is op het perso-
neel het bij of krachtens van art. 108
en art. 109 van de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs (Stb. 1986/414)
bepaalde van overeenkomstige toe-
passing. In art. 2 lid 1 van het
Overlegbesluit onderwijs- en onder-
zoekspersoneel (Stb. 1994/103) is
geregeld dat er een Sectorcommissie
Onderwijs en Wetenschappen is voor
overleg in zaken betreffende de
rechtspositie van het personeel werk-
zaam bij instellingen voor onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. 
Voorstel: B 1

170. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het geven van voorschrif-
ten omtrent de vacatiegelden, vergoe-
ding van reis- en verblijfkosten van
het personeel van ZWO en NWO, het
tijdstip waarop de voorstellen moeten
zijn ingediend, de arbeidsovereen-
komst van personeelsleden en wat
verder regeling behoeft. 
Periode: 1950-
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
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1950/K 5): art. 19, Wet op de
Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek (Stb.
1987/369): art. 37 lid 6.
Product: Amvb
Opmerking: De voorstellen zoals
bedoeld in art. 4 lid 4 van de Wet op
het Zuiver-Wetenschappelijk onder-
zoek (Stb. 1950/K 5).
Voorstel: B 1

171. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het stellen van regels over
de rechtspositie voor anderen dan het
personeel van NWO35

Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 35,
art. 14, zoals gewijzigd bij Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1992/593): art. 16.79
lid 2, zoals gewijzigd bij Wet van 21
december 1994 (Stb. 1994/942): art.
III
Product: Amvb
Opmerking: Anderen dan het perso-
neel van NWO, zoals bedoeld in art.
14 (Stb. 1987/369), waarvoor art. 108
en art. 109 van de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs (Stb. 1985/562)
gelden. In de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek (Stb. 1992/593) is bepaald dat
dit vervangen wordt door het bepaal-
de met betrekking tot de rechtspositie
van het personeel, zoals vermeld is in
art. 4 lid 5 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek (Stb. 1992/593). Per 1 januari
1995 is het bepaalde in art. II van de
Wet van 21 december 1994 (Stb.
1994/942) van kracht. 
Voorstel: B 1

Reglement

172. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van regels
voor het wetenschapsgebied in de
technische wetenschappen van NWO
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 39 lid
2 en 3
Product: Regels
Opmerking: In afwijking van art. 16
lid 2 (Stb. 1987/369) geschiedt de

goedkeuring van het reglement in
overeenstemming met de Minister van
Economische Zaken.
Voorstel: B 1

174. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van een tijd-
stip wanneer het reglement van NWO
tot stand moet zijn gekomen 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 43
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

175. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van (een
gedeelte van) het reglement van
NWO in het geval dat het niet binnen
de termijn is vastgesteld
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 43
Product: Reglement
Opmerking: 
Voorstel: B 1

177. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van (een
gedeelte van) het algemeen reglement
van NWO 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 16 lid
2 en 3, Wet van 16 december 1993
(Stb. 1993/650): art. VII sub C onder
21.A
Product: Goedkeuring
Opmerking: Tegen onthouding van
goedkeuring van de Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid valt kan bij
de Kroon beroep worden ingesteld.
Dit Kroonberoep vervalt met de Wet
van 16 december 1993 (Stb.
1993/650).
Voorstel: B 1

Planning

180. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van richtlijnen

met betrekking tot de inrichting van
het meerjarenplan van NWO
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 18 lid
1 en 3
Product: Richtlijnen
Opmerking: 
Voorstel: B 1

181. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het overleggen met het
algemeen bestuur van NWO over het
meerjarenplan en eventuele beleidsin-
dicaties
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 18 lid
4
Product: Notulen, correspondentie
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Financiële bepalingen

182. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan ZWO/NWO
Periode: 1950-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 19 lid
1 en 2 
Product: Beschikking
Opmerking: Onder deze handeling
vallen wel de voorschotten en overige
subsidies maar niet die bekostigings-
delen die via de Rijksbegroting gaan.
Zie hiervoor het RIO Per slot van
rijksrekening.36

Voorstel: V 10 jaar

185. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van een
voorschot aan NWO, zolang de rijks-
bijdrage niet is bepaald of nader
bepaald moet worden
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 19 lid
3
Product: Subsidie
Opmerking: Zie voor het vaststellen
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van de Rijksbijdrage aan NWO het
RIO Per slot van rijksrekening.37

Voorstel: V 10 jaar 

186. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het stellen van regels met
betrekking tot de bestemming van de
saldi die voortvloeien uit de inkom-
sten van NWO, het algemeen bestuur
gehoord 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 19 lid
5, afschaffing adviesverplichtingen
(Stb. 1995/355): art. 12
Product: Regels
Opmerking: Per 26 juli 1995 wordt
het algemeen bestuur niet meer
gehoord.
Voorstel: B 1, 5

189. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van richtlijnen
voor de inrichting van de begroting
van NWO, het algemeen bestuur
gehoord
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 21 lid
2
Product: Richtlijnen
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

191. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van een
datum voor het indienen van een ont-
werp-begroting, het algemeen bestuur
van NWO gehoord 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 21 lid
3
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

193. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het overleggen met het
algemeen bestuur van NWO over de
ontwerp-begroting 
Periode: 1988-

Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 21 lid
3
Product: Notulen, correspondentie
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

194. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
begroting van NWO
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 22 lid
1en 2
Product: Goedkeuring
Opmerking: De goedkeuring wordt
verleend of onthouden over de gehele
begroting. De goedkeuring wordt niet
onthouden dan na overleg met het
algemeen bestuur van NWO.
Voorstel: B 5

197. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
af- en overschrijvingen op de uitgaaf-
posten van de goedgekeurde begro-
ting van NWO. 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 23
Product: Goedkeuring
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar 

198. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van een mach-
tiging voor over- en afschrijvingen op
de uitgaafposten.
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 23
Product: Machtiging
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

199. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het in mindering brengen
van de uitgaven die in strijd zijn met
de wet op de rijksbijdrage aan NWO
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse

organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 26 lid
3, 4 en 5
Product: Beschikking
Opmerking: De leden van een
gebiedsbestuur en het algemeen
bestuur zijn persoonlijk aansprakelijk
jegens NWO voor schade ten gevolge
van het in mindering van deze uitga-
ven, tenzij blijkt dat zij niet aan de
besluitvorming hieromtrent hebben
meegewerkt. Met de wet wordt
bedoeld de wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369). Hierbij
kan de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt een rechtsvor-
dering instellen namens of ten behoe-
ve van NWO.
Voorstel: V 10 jaar

200. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het instellen van een
rechtsvordering namens of ten behoe-
ve van NWO 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 26 lid
5
Product: Beschikking
Opmerking: Het gaat hierbij om een
rechtsvordering jegens leden van een
gebiedsbestuur of het algemeen
bestuur van NWO die persoonlijk
aansprakelijk zijn voor schade ten
gevolge van het in mindering van uit-
gaven op de rijksbijdrage van NWO. 
Voorstel: V 15 jaar

Verslaggeving en verantwoording

203.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het geven van voorschrif-
ten omtrent het tijdstip dat het jaar-
verslag, jaarrekening en de verant-
woording van ZWO moet zijn
ingediend
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 19
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

204. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
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Handeling: Het geven van richtlijnen
voor de inrichting van het verslag en
de jaarrekening van NWO
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 25 lid
1
Product: Richtlijnen
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 2

205. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het aanstellen van een
accountant die wordt belast met de
controle van de jaarrekeningen van
NWO en eventueel met een onder-
zoek naar de doelmatigheid van het
beheer, van de organisatorische struc-
tuur en van het functioneren van
NWO.
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 25 lid
2
Product: Beschikking
Opmerking: De accountant overlegt
zijn controleprogramma aan de
Algemene Rekenkamer en rapporteert
aan de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt.
Voorstel: V 10 jaar

207. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het (gedeeltelijk) goed-
keuren van de jaarrekening van
NWO. 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 26 lid
1 en 2
Product: Goedkeuring
Opmerking: De desbetreffende stuk-
ken worden binnen twee jaar na
goedkeuring met het uitgebrachte
accountantsrapport ter kennis aan de
Algemene Rekenkamer en de Staten-
Generaal gebracht. 
Voorstel: V 10 jaar

Besluitvorming

209. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het beslissen over de ten-

uitvoerlegging van een besluit van
ZWO, de KNAW gehoord
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 14 
Product: Besluit
Opmerking: 
Voorstel: V 15 jaar

Beroep

210. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (vertegenwoordiger
van)
Handeling: Het aantekenen van ver-
zet tegen een besluit van de raad of
het bestuur van ZWO 
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 14 lid 1 en 2
Product: Beroepschrift, bezwaar-
schrift
Opmerking: Dit verzet schort de ten-
uitvoerlegging van het besluit op.
Voorstel: V 50 jaar

211. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het beslissen over de ten-
uitvoerlegging van het besluit waarte-
gen verzet is aangetekend, de KNAW
gehoord
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 14 lid 3
Product: Besluit
Opmerking: Het gaat om een besluit
van de raad of het bestuur van ZWO.
Voorstel: V 50 jaar

212. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt (vertegenwoordiger
van)
Handeling: Het geven van nadere
regels omtrent de wijze waarop verzet
wordt aangetekend tegen een besluit
van de raad of het bestuur van ZWO 
Periode: 1950-1988
Grondslag: Wet op het Zuiver-
Wetenschappelijk onderzoek (Stb.
1950/K 5): art. 14 lid 4
Product: Regels
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 5

214. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (gedeeltelijk) schorsen
of vernietigen van de besluiten van
het algemeen bestuur van NWO
wegens strijd met het recht of het
algemeen belang. 
Periode: 1988-
Grondslag: Wet op de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987/369): art. 31 
Product: Kb
Opmerking: Het gaat hierbij o.m. om
beleidskwesties over de jaarbegroting.
De schorsing kan maximaal één jaar
duren. Het besluit tot schorsing
wordt in het Staatsblad geplaatst. 
Voorstel: B 2

Stimuleringsfondsen en (top)onder-
zoekscholen

219.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het formuleren van crite-
ria waaraan toponderzoekscholen
moeten voldoen om voor extra stimu-
lering in aanmerking te komen 
Periode: 1997-
Grondslag: Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2
Product: Criteria
Opmerking: Deze criteria zijn: excel-
lente wetenschappelijke kwaliteit van
internationale allure, een goed onder-
zoekmanagement gekenmerkt door
consistentie in de onderzoekspro-
grammering, een goed en functioneel
netwerk van wetenschappelijke en
maatschappelijke partijen, een ade-
quate inzet en management van men-
selijk kapitaal en voldoende mandaat
en bestuurskracht. 
Voorstel: B 1

222.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het (mede)financieren van
(top)onderzoekscholen 
Periode: 1991-
Bron: Voortgangsrapportage weten-
schapsbeleid, interview
Product: Subsidie
Opmerking: De onderzoekscholen
zijn per 1998 onderdeel van de breed-
testrategie, die zich richt op de kwali-
tatieve versterking van een aantal
bestaande onderzoekscholen. De
dieptestrategie richt zich op de vor-
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ming van toponderzoekscholen, waar-
voor de bestaande onderzoekscholen
aanknopingspunten bieden. De
toponderzoekscholen zijn per 1997
zijn ingesteld. 
Voorstel: V 10 jaar

224. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het inrichten van een sti-
muleringsfonds voor de internationa-
lisering van de Nederlandse onder-
zoekscholen
Periode: 1997-
Grondslag: Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2
Product: Stimuleringsfonds
Opmerking: 
Voorstel: B 4

Adviesorganen

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT): Algemene
bepalingen

225. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de
RAWB/AWT
Periode: 1966-
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking: 
Voorstel: B 1, 2 

229. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het jaarlijks (mede)
opstellen van het adviesprogramma
van de AWT 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 9 lid 1, 2, 4 en 7,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art. 26 lid 3 en 4, art. 33
Product: Adviesprogramma
Opmerking: In de periode werd er
rekening gehouden met de opinie van
de Ministerraad. Het adviesprogram-
ma wordt door de Minister waaron-
der het wetenschapsbeleid valt en de
Minister van Economische Zaken ter

kennisneming aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gezonden. 
Voorstel: B 1

232.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het geven van aanwijzin-
gen over de vorm waarin en de wijze
waarop adviezen worden aangeboden 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 13
Product: Beschikking, richtlijnen 
Opmerking: De AWT biedt de advie-
zen aan de Minister waaronder het
wetenschapsbeleid valt en de Minister
van Economische Zaken. Zij zenden
eveneens de adviezen ter kennisne-
ming aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en sturen binnen drie
maanden een reactie op de adviezen
naar de AWT en de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Voorstel: V 10 jaar

233.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het aan AWT opdragen
om verkenningen uit te voeren op het
gebied van de wetenschap en de tech-
nologie 
Periode: 1997-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
1997 (Stb. 1997/72): art. 2 lid 2
Product: Beschikking
Opmerking: Voorheen werden deze
verkenningen uitgevoerd door de
OCV, die in 1997 werd opgeheven.
Hiermee werd de taak van het uitvoe-
ren van verkenningen overgedragen
aan de AWT.
Voorstel: V 10 jaar

235. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het aanwijzen van ambte-
naren voor het geven van inlichtingen
aan de AWT
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 19 lid 1
Product: Benoeming
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT): Bestuur en
inrichting van de organisatie

236. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en (tussentijds) ontslag
van de (plaatsvervangende) voorzitter
en leden van de RAWB, de KNAW
gehoord 
Periode: 1966-1990
Grondslag: Wet van 29 mei 1966
(Stb. 1966/227): art. 4 lid 2, 3, 4, 5, 6
en 7
Product: Kb
Opmerking: Hierbij wordt rekening
gehouden met de mening van de
ministerraad. De benoeming van de
(plaatsvervangende) voorzitter geldt
voor de periode waarvoor zij als lid
van de RAWB zijn aangesteld.
Voorstel: V 75 jaar

237. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (voorbereiden van
het) benoemen, schorsen en (tussen-
tijds) ontslaan van de voorzitter en
leden van de AWT
Periode: 1991-: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 5 lid 1, 2, 3 en 5,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art. 11, art. 12, art. 13
Product: Benoeming, schorsing, ont-
slag, Kb
Opmerking: De leden worden
benoemd voor ten hoogste vier jaar.
De Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt draagt zorg voor de
openbaarmaking van een vacature in
het adviescollege. De leden worden
benoemd op grond van de deskundig-
heid die nodig is voor de advisering
op het terrein van het wetenschaps-
en technologiebeleid alsmede op
grond van maatschappelijke kennis
en ervaring. Ambtenaren die werk-
zaam zijn op het ministerie voor het
wetenschaps- en technologiebeleid of
een daaronder vallende instelling,
dienst of bedrijf worden niet
benoemd tot lid van de AWT. Bij de
benoeming van voorzitters en leden
wordt gestreefd naar een evenredige
verdeling tussen mannen, vrouwen en
personen behorende tot etnische of
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culturele minderheidsgroepen. Leden
van het adviescollege worden op
eigen aanvraag ontslagen.
Voorstel: V 75 jaar

239. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden van de
benoeming en ontslag van de secreta-
ris van de AWT, de AWT gehoord 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 8 lid 2
Product: Kb
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

241. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het benoemen, bevorde-
ren, schorsen, en ontslaan van de
secretaris en de andere medewerkers
van de AWT, de voorzitter van de
AWT gehoord.
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 15 lid 4
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 75 jaar

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT): Personeel

245. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het stellen van regels
voor het toekennen van een bezoldi-
ging en/of toelage van de (plaatsver-
vangend) voorzitter en leden van de
RAWB. 
Periode: 1966-1990
Grondslag: Wet van 29 mei 1966
(Stb. 1966/227): art. 7
Product: Regels
Opmerking: 
Voorstel: B 1

246. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het toekennen van een
uitkering aan de (plaatsvervangend)
voorzitter van de RAWB bij ontslag 
Periode: 1974-199738

Grondslag: Besluit van 6 mei 1974
(Stb. 1974/273)

Product: Beschikking
Opmerking: De uitkering wordt toe-
gekend op grond van het
Rijkswachtgeldbesluit 1959. In een
bijzonder geval kan besloten worden
een hogere uitkering toe te kennen.
De (plaatsvervangend) voorzitter
krijgt een uitkering indien hij buiten
zijn schuld wordt ontslagen of niet
wordt herbenoemd. Hij krijgt geen
uitkering in het geval hij recht heeft
op pensioen. 
Voorstel: V 10 jaar

247. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het regelen van de rechts-
positie van de voorzitter en overige
leden van de AWT 
Periode: 1991-: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 7 lid 1 en 2,
Kaderwet adviescolleges (Stb.
1996/378): art.14
Product: Amvb
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT): Reglement

250. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van het
reglement van de AWT 
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 8 lid 4
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT): Financiële
bepalingen

251. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan RAWB/AWT
Periode: 1966-
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 3,

Instelling van een vast college van
advies van het Rijk op het terrein van
het wetenschaps- en technologiebeleid
(Wet Adviesraad voor het weten-
schaps- en technologiebeleid 1997),
Memorie van Toelichting,
Kamerstukken II 1995/1996, 24 816,
nr. 3: art. 7, Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 27
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister van
Economische Zaken is vanaf 1991
betrokken bij de subsidiëring van
AWT. Wijziging dan wel tussentijdse
aanvulling van het adviesprogramma
kunnen in voorkomend geval aanlei-
ding geven tot wijziging van de
begroting of toewijzing van additio-
nele middelen. 
Onder deze handeling vallen wel de
voorschotten en overige subsidies
maar niet die bekostigingsdelen die
via de Rijksbegroting gaan. Zie hier-
voor het RIO Per slot van rijksreke-
ning.39

Voorstel: V 10 jaar

253. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het geven van richtlijnen
voor de begroting van AWT
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 1
Product: Richtlijnen 
Opmerking: 
Voorstel: B 5

254. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
begroting van AWT
Periode: 1991-1997: 
Grondslag: Wet Adviesraad voor het
wetenschaps- en technologiebeleid
(Stb. 1990/589): art. 15 lid 2
Product: Goedkeuring 
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt en de
Minister van Economische Zaken ple-
gen overleg met de voorzitter van de
AWT over wijziging van de reeds
goedgekeurde begroting als wijziging
van het adviesprogramma daartoe
aanleiding geeft.
Voorstel: B 5
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Raad van Advies voor
Wetenschapsbeleid (RAWB)/
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid (AWT):
Verslaggeving en verantwoording

258. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het opdragen aan de
AWT om een evaluatieverslag op te
stellen van haar werkzaamheden
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 28 lid 2, art. 29
Product: Besluit
Opmerking: Hierbij vordert de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt de zakelijke gegevens en
bescheiden van de AWT, voor zover
dat voor de vervulling van zijn taak
nodig is.
Voorstel: V 10 jaar

259. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het te kennen geven van
zijn standpunt over het evaluatierap-
port van de AWT aan de beide
kamers der Staten-Generaal
Periode: 1997-
Grondslag: Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996/378): art. 28 lid 4
Product: Rapport
Opmerking: Art. 24 van de Kaderwet
adviescolleges (Stb. 1996/378) is hier-
bij van toepassing. Het gaat hierbij
om het evaluatieverslag van de werk-
zaamheden van AWT.
Voorstel: B 2, 3

Commissie van Overleg Sectorraden
(COS): Algemene bepalingen

260. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de COS
Periode: 1987-
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

261. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het instellen van
Sectorraden 

Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 2 
Product: Amvb
Opmerking: De Nationale raad voor
landbouwkundig onderzoek (NRLO)
is op basis van art. 13 van de
Raamwet sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (Stb. 1987/239) inge-
voerd.
Voorstel: B 4

262. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het instellen van een
Commissie van Overleg Sectorraden
(COS)
Periode: 1987-
Grondslag: Raamwet sectorraden
onderzoek en ontwikkeling (Stb.
1987/239): art. 12 lid 1, Beschikking
van de Minister van OenW van 29
september 1987 (Stcrt. 1987/188): art.
2 lid 1 en 2
Product: Instellingsbeschikking 
Opmerking: De COS wordt ingesteld
voor een periode van zes jaar, die tel-
kens voor een zelfde periode verlengd
wordt. Op basis van art. XXIII van
de Aanpassingswet herziening advies-
stelsel (Stb. 1997/63) verandert de sec-
torraad van een adviesraad in een
programmeringscollege.
Voorstel: B 4

Commissie van Overleg Sectorraden
(COS): Bestuur en inrichting van de
organisatie

266. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het aanwijzen, benoemen,
schorsen en ontslaan van de voorzit-
ter van de COS, de COS gehoord 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 4 sub a,
art. 5 lid 1 en 2
Product: Benoeming, schorsing, ont-
slag
Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt pleegt
hierover overleg met de leden van de
COS. Een sectorraad wijst de secreta-
ris of een lid aan, die de voorzitter
van de raad vervangt.
Voorstel: V 75 jaar

269. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid
Handeling: Het goedkeuren van het
door de COS aanwijzen van organen
met een taak gelijkwaardig aan de
taak van de sectorraden 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 5 lid 3
Product: Goedkeuring
Opmerking: 
Voorstel: B 4

Commissie van Overleg Sectorraden
(COS): Financiële bepalingen

271. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan COS
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 7 
Product: Beschikking
Opmerking: Onder deze handeling
vallen wel de voorschotten en overige
subsidies maar niet die bekostigings-
delen die via de Rijksbegroting gaan.
Zie hiervoor het RIO Per slot van
rijksrekening.40

Voorstel: V 10 jaar

273. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het bepalen van een
datum voor het indienen van de ont-
werp-begroting van de COS 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 7 lid 3
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 5 jaar

274. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het vaststellen van de
begroting van de COS 
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 7 lid 3 
Product: Begroting
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Opmerking: De Minister waaronder
het wetenschapsbeleid valt kan extra
middelen. 
Voorstel: B 5

275.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het toekennen van extra
middelen aan de COS voor het
(doen) uitvoeren van studies voor de
sectorraden
Periode: 1987-
Grondslag: Beschikking van de
Minister van OenW van 29 september
1987 (Stcrt. 1987/188): art. 7 lid 4
Product: Beschikking
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar

Overlegcommissie Verkenningen
(OCV): Algemene bepalingen

277. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het beleid betreffende de OCV
Periode: 1992-
Grondslag: 
Product: Beleidsnota’s, beleidsnoti-
ties, rapporten, adviezen, evaluaties
Opmerking:  
Voorstel: B 1, 2

278.
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het instellen en verlengen
van de instellingsduur van de OCV
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 2,
Beschikking van 7 maart 1993,
(Uitleg, Mededelingen OenW, nr. 8
en 9, OWB/FO-92096602): art. 1
Product: Overlegcommissie
Verkenningen 
Opmerking: Met de reorganisatie van
het adviesstelsel in 1997 is de OCV
opgeheven en zijn haar taken aan de
AWT overgedragen. 
Voorstel: B 4

280. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het voorleggen van
vraagstukken betreffende de weten-
schapsbeoefening die behandeld moe-

ten worden door de OCV, de AWT
gehoord 
Periode: 1992-1993
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 3 lid 4
zoals gewijzigd bij Beschikking van 7
maart 1993, (Uitleg, Mededelingen
OenW, nr. 8 en 9, OWB/FO-
92096602): art. 3
Product: Besluit 
Opmerking: 
Voorstel: B 1

Overlegcommissie Verkenningen
(OCV): Bestuur en inrichting van de
organisatie

284. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het (her)benoemen,
schorsen en ontslaan van de voorzit-
ter, secretaris en de leden van de
OCV 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 4,
Beschikking van 7 maart 1993,
(Uitleg, Mededelingen OenW, nr. 8
en 9, OWB/FO-92096602): art. 4
Product: Besluit, benoeming, schor-
sing en ontslag 
Opmerking: Zij werden benoemd
voor de instellingsduur van de OCV.
Bij verlenging van de instellingsduur
werden zij herbenoemd voor 4 jaar.
De secretaris benoemd in 1992 werd
in 1993 vervangen.
Voorstel: V 75 jaar

Overlegcommissie Verkenningen
(OCV): Financiële bepalingen

286. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het verstrekken van sub-
sidie aan OCV
Periode: 1992-
Grondslag: 
Product: Beschikking
Opmerking: Onder deze handeling
vallen wel de voorschotten en overige
subsidies maar niet die bekostigings-
delen die via de Rijksbegroting gaan.
Zie hiervoor het RIO Per slot van
rijksrekening.41

Voorstel: V 10 jaar 

287. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
gemaakte kosten door de OCV 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 6 lid 1 en
2 
Product: Goedkeuring 
Opmerking: De kosten van de OCV
kwamen voor de rekening van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt. Hierbij waren het
Vacatiegeldenbesluit (Stb. 1988/205)
en het Reisbesluit (Stb. 1970/802) van
toepassing.
Voorstel: V 10 jaar 

289. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt
Handeling: Het goedkeuren van de
ontwerp-begroting van de OCV 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 6 lid 3
Product: Goedkeuring 
Opmerking: 
Voorstel: B 5

291. 
Actor: Minister waaronder het weten-
schapsbeleid valt 
Handeling: Het controleren van het
financiële beheer van de OCV
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 6 lid 5
Product: Rapport
Opmerking: 
Voorstel: B 3

4.16. Selectielijst Overlegcommissie
Verkenningen (OCV)

Algemene bepalingen

279. 
Actor: OCV
Handeling: Het opstellen van een syn-
these-rapport over haar werkzaamhe-
den ter voorbereiding van het
Strategisch Beleidsplan
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 3 lid 1 en
3, art. 7 lid 2
Product: Rapport
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Opmerking: De OCV draagt zorg
voor de publicatie van dit rapport.
De OCV brengt het rapport uiterlijk
per 1 oktober 1992 uit en bij verlen-
ging van de instellingsduur uiterlijk
per 1 mei 1996. 
Voorstel: B 1

282. 
Actor: OCV
Handeling: Het adviseren van de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt over mogelijke taken, te
verrichten activiteiten en werkzaam-
heden ter voorbereiding van het twee-
de Strategisch Beleidsdocument
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 7 lid 3 
Product: Advies
Opmerking: 
Voorstel: B 1

283. 
Actor: OCV
Handeling: Het opstellen van een
openbaar rapport ten behoeve van
het Wetenschapsbudget 1995 
Periode: 1993-1994
Grondslag: Beschikking van 7 maart
1993, (Uitleg, Mededelingen OenW,
nr. 8 en 9, OWB/FO-92096602): art.
2 
Product: Rapport
Opmerking: Het rapport wordt voor
1 mei 1994 gebracht aan de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid
valt. 
Voorstel: B 1

Planning

285.
Actor: OCV
Handeling: Het opstellen van een
werkprogramma 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 7 lid 1 
Product: Werkprogramma
Opmerking: Tot 1993 was bepaald
dat hierin in ieder geval de vraagstuk-
ken betreffende de wetenschapsbeoe-
fening zoals die door de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid valt
waren voorgelegd, zouden zijn opge-
nomen. Deze bepaling verviel in 1993. 
Voorstel: B 5

Financiële bepalingen

288.
Actor: OCV
Handeling: Het opstellen van een ont-
werp-begroting 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 6 lid 3
Product: Ontwerp-begroting
Opmerking: Dit werd jaarlijks voor 1
november ter goedkeuring aan de
Minister waaronder het wetenschaps-
beleid valt overlegd.
Voorstel: B 5

290. 
Actor: OCV
Handeling: Het opstellen van een ver-
slag over de besteding van de midde-
len 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 6 lid 4
Product: Financieel verslag
Opmerking: 
Voorstel: V 10 jaar 

Verslaggeving en verantwoording

292. 
Actor: OCV
Handeling: Het uitbrengen van een
evaluatief verslag aan de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid valt 
Periode: 1992-1996
Grondslag: Beschikking van 13 mei
1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905): art. 7 lid 3 
Product: Verslag
Opmerking: Hierin waren het verloop
van haar werkzaamheden voor het
eerste Strategisch Beleidsdocument
opgenomen.
Voorstel: B 2

Bijlage 

1. Overzicht van geraadpleegde wet-
en regelgeving

Wetten

Wet van den 30sten October 1930
(Stb. 1930/416), tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek

Wet van 5 januari 1950 (Stb. 1950/K
5), houdende bevordering van het
zuiver-wetenschappelijk onderzoek 

Wet van 20 mei 1966 (Stb. 1966/227)
tot instelling van een Raad van
Advies voor Wetenschapsbeleid

Wet van 9 september 1970 (Stb.
1970/429), houdende wijziging van de
Wet op het Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1950/K 5)

Wet van 19 december 1985 (Stb.
1985/762), houdende regeling met de
Nederlandse Organisatie voor toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek TNO (TNO-wet)

Wet van 14 mei 1987 (Stb. 1987/239),
houdende adviesorganen ten behoeve
van de beleidsvoering inzake onder-
zoek en ontwikkeling op onderschei-
dene aandachtsgebieden (Raamwet
sectorraden onderzoek en ontwikke-
ling) 

Wet van 7 juli 1987 (Stb. 1987/369),
houdende herziene regeling van de
Nederlandse organisatie voor zuiver-
wetenschappelijk onderzoek (Wet op
de Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek)

Wet van 2 november 1990 (Stb.
1990/589), houdende regeling van de
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid en opheffing van de
Raad van advies voor het weten-
schapsbeleid (Wet Adviesraad voor
het wetenschaps- en technologiebe-
leid) 

Wet openbaarheid van 31 oktober
1991 (Stb. 1991/703), houdende rege-
len betreffende de openbaarheid van
bestuur (wet openbaarheid van
bestuur)

Wet van 8 oktober 1992 (Stb.
1992/593), houdende bepalingen met
betrekking tot het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappe-
lijk onderzoek

Wet van 16 december 1993 (Stb.
1993/650) tot wijziging van de Wet op
de rechterlijke organisatie, de
Algemene wet bestuursrecht, de Wet
op de Raad van State, de
Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929
en andere wetten, alsmede intrekking
van de Wet administratieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen (vol-
tooiing eerste fase herziening rechter-
lijke organisatie)
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Wet van 23 december 1993 (Stb.
1993/690) tot wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht alsmede
nadere aanpassing van een aantal
wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassingswet Awb
III)

Wet van 2 november 1994 (Stb.
1994/803), houdende wijziging van de
Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek en enkele
andere wetten, houdende verbeterin-
gen en aanvullingen van overwegend
technische aard

Wet van 21 december 1994 (Stb.
1994/942), houdende wijziging van de
Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek in verband met
decentralisatie van regelgeving op
arbeidsvoorwaardelijk terrein. 

Wet van 9 maart 1995 (Stb. 1995/184)
tot wijziging van de Ambtenarenwet
en andere wetten inzake de wijze
waarop het georganiseerd overleg
wordt gevoerd

Wet van 10 juli 1995 (Stb. 1995/355)
tot wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en andere wetten in ver-
band met de afschaffing van de ver-
plichtingen om advies te vragen over
algemene beleidsvoornemens van de
rijksoverheid, waaronder regelgeving,
en het stellen van een dwingende ter-
mijn aan advisering (afschaffing
adviesverplichtingen)

Wet van 3 juli 1996 (Stb. 1996/378),
houdende algemene regels over de
advisering in zaken van algemeen ver-
bindende voorschriften of te voeren
beleid van het Rijk (Kaderwet advies-
colleges)

Wet van 6 februari 1997 (Stb.
1997/63), houdende aanpassing en
intrekking van een aantal wetten in
verband met de opheffing van het
adviesstelsel in zaken van algemeen
verbindende voorschriften en beleid
van het Rijk alsmede enkele overwe-
gend technische aanpassingen van een
aantal wetten (Aanpassingswet herzie-
ning adviesstelsel) 

Wet van 30 januari 1997 (Stb.
1997/72), houdende instelling van een
vast college van advies van het Rijk
op het terrein van het wetenschaps-
en technologiebeleid (Wet Adviesraad

voor het wetenschaps- en technologie-
beleid 1997)

Wet van 2 april 1998 (Stb. 1998/216),
houdende wijziging van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappe-
lijk onderzoek en de Wet op de stu-
diefinanciering ter uitvoering van in
het hoger onderwijs- en onderzoek-
plan 1996 aangekondigde maatregelen

Besluiten

Besluit van den 16den September
1931 (Stb. 1931/401), ter uitvoering
van de artikelen 5, 11 en 13 van de
wet van den 30sten October 1930
(Stb. 1930/416), tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek 

Besluit van den 22sten april 1932
(Stb. 1932/177), bepalende het tijdstip
van inwerkingtreding van de wet van
den 30sten October 1930 (Stb.
1930/416) tot regeling van het toege-
past-natuurwetenschappelijk onder-
zoek, en van het Koninklijk besluit
van den 16den September 1931 (Stb.
1931/401) tot uitvoering van artikelen
5, 11 en 13 van die wet 

Besluit van den 12den Juni 1934 (Stb.
1934/308), tot wijziging en aanvulling
van het Koninklijk besluit van den
16den September 1931 (Stb.
1931/401), ter uitvoering van de arti-
kelen 5, 11 en 13 van de wet van den
30sten October 1930 (Stb. 1930/416),
tot regeling van het toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek 

Besluit van den 2den Maart 1936
(Stb. 1936/361), tot wijziging van het
Koninklijk besluit van den 16den
September 1931 (Stb. 1931/401), ter
uitvoering van de artikelen 5, 11 en
13 van de wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416), tot
regeling van het toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek zoals dat is
gewijzigd bij Koninklijk besluit van
den 12den Juni 1934 (Stb. 1934/308)

Besluit van 5 januari 1938 (Stb.
1938/390), houdende wijziging van
den naam der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen en vaststelling
van een nieuw reglement

Koninklijk besluit van 18 October
1946, no. 58 

Besluit van 8 september 1949 (Stb.
1949/J 421), houdende wijziging van
het reglement van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (Stb. 1938/390)

Besluit van 15 april 1950 (Stb.
1950/K 137), houdende uitvoering
van artikel 19 van de Wet op het
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
(Stb. 1950/K 5)

Besluit van 23 Juli 1951 (Stb.
1951/318), houdende wijziging van
het Koninklijk besluit van 16
September 1931 (Stb. 1931/401), ter
uitvoering van de artikelen 5, 11, 13
van de Wet van 30 October 1930
(Stb. 1930/416), tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek.

Besluit van 24 juni 1954 (Stb.
1954/293), houdende aanvulling van
artikel 18 van het reglement van de
Koninklijke Akademie van
Wetenschappen

Besluit van 21 juli 1958 (Stb.
1958/353), houdende wijziging van
het reglement van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen

Besluit van 22 juli 1966 (Stb.
1966/337), houdende vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van
de wet van 20 mei 1966 (Stb.
1966/227), tot instelling van een Raad
van advies voor het wetenschapsbe-
leid 

Besluit van 30 oktober 1968 (Stb.
1968/581), houdende wijziging van
het reglement voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen

Besluit van 11 november 1970 (Stb.
1970/557), houdende wijziging van
artikel 6 van het reglement voor de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen

Besluit van 18 september 1972 (Stb.
1972/501) tot aanvulling van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1948 en tot vaststel-
ling van regelen als bedoeld in artikel
7 van de wet van 20 mei 1966, Stb.
227 (financiële positieregeling voorzit-
ter, plaatsvervangend voorzitter en
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leden van de Raad van advies voor
het Wetenschapsbeleid) 

Besluit van 6 maart 1973 (Stb.
1973/86), houdende wijziging van het
reglement voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen

Besluit van 6 mei 1974 (Stb.
1974/273), houdende regelen inzake
toekenning van een uitkering bij ont-
slag aan de bezoldigde voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van de
Raad van advies voor het weten-
schapsbeleid.

Besluit van 9 juli 1975 (Stb.
1975/411), houdende wijziging van
artikel 18 van het Koninklijk besluit
van 16 september 1931 (Stb.
1931/401) ter uitvoering van de arti-
kelen 5, 11, 13 van de Wet van 30
October 1930 (Stb. 1930/416), tot
regeling van het toegepast-natuurwe-
tenschappelijk onderzoek.

Besluit van 25 september 1975 (Stb.
1975/527), houdende wijziging van
art. 6 lid 1 en art. 6 lid 4 van het
reglement voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen

Besluit van 1 februari 1977 (Stb.
1977/68), houdende wijziging van
artikel 6 eerste en derde lid van het
reglement voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen

Besluit van 14 oktober 1977 (Stb.
1977/603), houdende wijziging van
enige bepalingen van het reglement
voor de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen

Besluit van 22 december 1980 (Stb.
1980/764) ter uitvoering van de arti-
kelen 5, 11 en 13 van de Wet van 30
oktober 1930 (Stb. 1930/416) tot rege-
ling van het toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek (TNO-besluit
1980) 

Besluit van 26 februari 1981 (Stb.
1981/421), houdende overdracht van
de aangelegenheden betreffende de
centrale organisatie voor toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek 

Besluit van 24 april 1986 (Stb.
1986/214) ter uitvoering van de arti-

kelen 1, 15, 17, 18, 21, 37 en 45,
tweede lid van de TNO-wet (TNO-
besluit 1986)

Besluit van 1 augustus 1986 (Stb.
1986/453), houdende benoeming
voorzitter en leden Raad van
Toezicht TNO

Beschikking van de Minister van
OenW van 29 september 1987 (Stcrt.
1987/188), houdende de instelling van
een Commissie van Overleg
Sectorraden

Besluit van 23 december 1987 (Stb.
1987/641), houdende vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van
de Wet op de Nederlandse organisatie
voor wetenschappelijk onderzoek 

Besluit van 17 december 1990 (Stb.
1990/627) tot vaststelling van het tijd-
stip van inwerkingtreding van de Wet
van 2 november 1990 (Stb. 1990/589),
houdende regeling van de Adviesraad
voor het wetenschaps- en technologie-
beleid en opheffing van de Raad van
advies voor het wetenschapsbeleid
(Wet Adviesraadraad voor het weten-
schaps- en technologiebeleid) 

Besluit van 4 februari 1991 (Stb.
1991/72), houdende wijziging van het
Reglement voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen in verband met uit-
breiding van het ledenbestand der
Akademie

Besluit van 6 augustus 1991 (Stb.
1991/463) tot wijziging van het
Reglement van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (Stb. 1938/390)

Besluit van 18 november 1991 (Stb.
1991/638), houdende bepalingen met
betrekking tot de beloning van de
voorzitter en de leden van de
Adviesraad voor het wetenschaps- en
technologiebeleid

Besluit van 19 november 1994 (Stb.
1994/827) tot vaststelling van het tijd-
stip van inwerkingtreding van enkele
bepalingen van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek

Instellingsbesluit Werkgroep techno-
logische topinstituten van 19 decem-

ber 1995 nr. 95078178 (Stcrt.
1995/247)

Besluit van 14 juni 1996 (Stb.
1996/315), houdende de van toepas-
singverklaring van de Wet op de
ondernemingsraden op de Open
Universiteit, de openbare academi-
sche ziekenhuizen, de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, de Koninklijke
Bibliotheek en de Nederlandse orga-
nisatie voor wetenschappelijk onder-
zoek

Besluit van 27 november 1996 (Stb.
1996/583), houdende regels inzake de
vergoedingen aan leden van advies-
colleges (Vergoedingsbesluit advies-
colleges)

Besluit van 15 januari 1997 (Stb.
1997/20), houdende aanpassing en
intrekking van een aantal koninklijke
besluiten in verband met de opheffing
van het adviesstelsel in zaken van
algemeen verbindende voorschriften
en beleid van het Rijk

Besluit van 16 december 1997 (Stb.
1997/787), houdende wijzigingen van
het Bekostigingsbesluit WHW in ver-
band met onder meer de wijziging
van de algemene berekeningswijze
voor de bekostiging van de universi-
teiten voor 1998 en van Open
Universiteit 

Overige regelgeving

Reglement voor de Koninklijke
Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen (Stb. 1938/390)

Statuten Rijksverdedigingsorganisatie
TNO zoals die zijn vastgesteld bij
Beschikking van 6 juli 1946

Opheffing Bijzondere Organisaties
TNO, Rijksverdedigingsorganisatie
TNO, Beschikking van 31 december
1980 (Stcrt. 1980/253) 

Protocol Erkenningsprocedure
Onderzoekscholen (oktober 1991)

Instelling Overleg Commissie
Verkenningen, Beschikking van 13
mei 1992 (Uitleg, Gele Katern, nr. 14,
OWB/MLV-92029905)

Verlenging van de instelling van de
Overleg Commissie Verkenningen
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(OCV) van 7 maart 1993 (Uitleg,
Mededelingen OenW, nr. 8 en 9,
OWB/FO—92096602)

Reglement van de Nederlandse orga-
nisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (Stcrt. 1993/205), zoals is
vastgesteld op 30-12-1988 en gewij-
zigd op 08-05-1989, 13-01-1990 en 09-
02-1994

Regeling houdende vaststelling van
de Richtlijn voor de inrichting van
het verslag van de instellingen voor
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Richtlijn verslag hoger
onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek) van 22 juni 1994 (Uitleg,
OenW-Regelingen, nr. 18, WO/PR-
94028760), Algemeen verbindend
voorschrift

Reglement van 27 maart 1995 van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, zoals gewijzigd
bij het besluit van 25 september 1995

Instelling van een vast college van
advies van het Rijk op het terrein van
het wetenschaps- en technologiebeleid
(Wet Adviesraad voor het weten-
schaps- en technologiebeleid 1997),
Memorie van Toelichting,
Kamerstukken II 1995/1996, 24 816,
nr. 3

Regeling monitoring fiscale faciliteit
wetenschappelijk onderzoek van 12
juli 1996 (Uitleg, OCenW-Regelingen
1996, nr. 18b, OWB-96017095)

Brief van OCV aan de (oud-)leden
van de OCV, 26 maart 1997 (ken-
merk: 97 OCV 133)

Wetenschapsbudget 1997,
Kamerstukken II 1996/1997, 25 008,
nrs. 1-2

Organisatieregeling Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW) per 1 juli
1998 (Uitleg, Gele Katern, no. 17c
PenO/BBM-1998/24246)

Voortgangsrapportage
Wetenschapsbeleid van 15 december
1998, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, directie
Voorlichting,
http://www.minocw.nl/wetensch/vw.ht
m

Notenapparaat

1 Wet van 28 april 1995 (Stb. 1995/276), houdende
vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 1962/313)
en in verband daarmede wijziging van enige andere
wetten (Archiefwet 1995). 
2 De actoren KNAW en TNO zijn in dit onder-
zoek niet op handelingenniveau meegenomen. 
3 Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling
(Stb. 1987/239): art. 2 en 3. Er zijn de volgende
sectorraden ingesteld: de Raad voor Gezondheids-
onderzoek (RGO, onder het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport), de Nationale Raad
Landbouwkundig Onderzoek (NRLO, onder het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij), Raad van Advies voor het Wetenschappelijk
Onderzoek in het kader van ontwikkelingssamen-
werking (RAWOO, onder Ministerie van Ontwik-
kelingssamenwerking), Raad voor het Milieu- en
Natuuronderzoek (RMNO, onder het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer). 
4 L.M.L.H.A. Hermans, Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen in Kerncijfers 1999 (Den Haag,
1998), 116.
5 Bij zijn aantreden als Minister van OCenW in
1999 heeft L. Hermans aangekondigd deze diepte-
en breedtestrategie niet voort te willen zetten. 
6 Zowel in het rapport van de Overleg Commissie
Verkenningen, Kompas en kijker: kader voor ver-
kenningen van wetenschap en technologie (zonder
plaats, 1992) als in de verlengingsbeschikking
wordt verwezen naar het besluit van de Minister
waaronder het wetenschapsbeleid van 19 mei 1992,
OWB/ MLV-92029903. De officiële publicatie in
het Gele Katern van de Uitleg dateert echter van
13 mei 1992, OWB/MLV-92029905. 
7 Verkennende activiteiten zijn studies, evaluaties,
conferenties en andere activiteiten die erop gericht
zijn inzicht te verwerven in de wetenschappelijke
ontwikkeling in wetenschapsgebieden.
8 Brief van OCV aan de (oud-)leden van de OCV,
26 maart 1997 (kenmerk: 97 OCV 133).
9 De handelingen van de Algemene Rekenkamer
zijn al gewaardeerd en vastgesteld in het BSD
betreffende de rijksbegroting. 
10 F. van Dijk, Per slot van rijksrekening. Een
institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
beheer van de rijksbegroting, 1940-1993. PIVOT-
rapport nr. 15 (’s-Gravenhage, 1994). 
1 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
2 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
3 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
4 Deze handeling beslaat de nieuwe structuur van
TNO die in 1986 een wettelijke basis kreeg.
Daarom is deze handeling bij het onderdeel
betreffende de periode 1986 – geplaatst. 
5 Deze handeling beslaat de nieuwe structuur van
TNO die in 1986 een wettelijke basis kreeg.
Daarom is deze handeling bij het onderdeel
betreffende de periode 1986 – geplaatst. 
6 Ch.M. Zeegers, Een academische zaak, deel II.
Een institutioneel onderzoek naar het handelen van
de Rijksoverheid op het beleidsterrein wetenschap-
pelijk onderwijs, (1945) 1960-1997. PIVOT-rapport
nr. 55 (’s-Gravenhage, 1998), 49. 
7 J. van der Meer en A.T. Spieksma, Een academi-
sche zaak, deel I. Een institutioneel onderzoek naar
universiteiten op het beleidsterrein wetenschappe-
lijk onderwijs sinds 1985. PIVOT-rapport nr. 60
(’s-Gravenhage, 1999); Zeegers, Een academische
zaak, deel II. 
8 Adviescommissie Onderzoekschool, Vorming in
vorsen. Van student tot zelfstandig onderzoeker
(Den Haag, 1990). 
9 Omdat de VNO-NCW niet onder de Archiefwet
valt, is zij in dit onderzoek niet meegenomen als
actor. 
20 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
2 Omdat de VNO-NCW niet onder de Archiefwet
valt, is zij in dit onderzoek niet meegenomen als
actor. 
22 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
23 De Wet van 21 december 1994 (Stb. 1994/942)
treedt in 1997 in werking op basis van art. 1 van
het Besluit van 20 augustus 1997 (Stb. 1997/368).
24 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
25 Op basis van het Besluit van den 22sten April
1932 (Stb. 1932/177) zijn de Wet van den 30sten
October 1930 (Stb. 1930/416) en het Besluit van

den 16den September 1931 (Stb. 1931/401) per 1
mei 1932 in werking getreden.
26 Omdat de VNO-NCW niet onder de Archiefwet
valt, is zij in dit onderzoek niet meegenomen als
actor. 
27 Deze handeling beslaat de nieuwe structuur van
TNO die in 1986 een wettelijke basis kreeg.
Daarom is deze handeling bij het onderdeel
betreffende de periode 1986 – geplaatst. 
28 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
29 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
30 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
3 Bij Besluit van 9 juli 1975 (Stb. 1975/411) wordt
art. 18 (Stb. 1931/401) gewijzigd en benoemt de
Minister waaronder het wetenschapsbeleid valt de
deskundige. Hiermee vervalt art. 18.
32 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
33 De oprichtingskwesties betreffen bv’s die door
TNO zijn ingesteld. Deze informatie werd verschaft
door mr. J.M.R. Martens, juridische afdeling
TNO, op 27 aug. 1999. 
34 De oprichtingskwesties betreffen bv’s die door
TNO zijn ingesteld. Deze informatie werd verschaft
door mr. J.M.R. Martens, juridische afdeling
TNO, op 27 aug. 1999. 
35 Dit zijn o.m. de onderzoekers die in dienst zijn
van NWO en werken bij een universiteit of een
onderzoeksinstelling.
36 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
37 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
38 Bij Besluit van 15 januari 1997 (Stb. 1997/20) is
per 1 januari 1997 het Besluit van 6 mei 1974 (Stb.
1974/273) ingetrokken. Aangezien deze wet retroac-
tief is en er dus sprake is van een overlap, is beslo-
ten de periode als 1991-1997 te definiëren.
39 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
40 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
41 Van Dijk, Per slot van rijksrekening.
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