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1 INLEIDING 

 

1.1 Procedure 

 

Het rapport institutioneel onderzoek (RIO) op het beleidsterrein buitenland en ontwikkelingssamen-

werking in de periode 1945-1990 beschrijft handelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 

het beleidsterrein "buitenland en ontwikkelingssamenwerking" en geeft een overzicht van de actoren 

die zich op dit beleidsterrein bewegen. 

 

Dit onderzoek is de eerste belangrijke stap in de uitvoering van het PIVOT-project bij het ministerie 

van Buitenlandse Zaken. De afspraken ten aanzien van dit samenwerkingsverband tussen de 

Rijksarchiefdienst en het ministerie zijn in oktober 1991 vastgelegd in een convenant tussen de 

algemene rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1
 Het 

convenant beoogt een selectie-instrumentarium voor het archief van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken te creëeren, dat de gevolgen van de verkorting van de overbrengingstermijn (t.g.v. de 

Archiefwet 1995) kan opvangen. 

 

De tweede stap is het waarderen van de handelingen die in het RIO staan beschreven. De waardering 

geeft aan welke neerslag voor overdracht naar en permanente bewaring in het Algemeen Rijksarchief 

in aanmerking komt en welke neerslag op termijn vernietigd kan worden (artikel C van het convenant). 

Die waardering, alsmede een verantwoording daarvan is in dit document vastgelegd. Dit zgn. Basis 

Selectie Document (BSD) voldoet daarmee aan de procedurele eisen die in de Archiefwet 1995 

gesteld worden aan een selectie-instrument voor archieven van de rijksoverheid. De selectielijst in 

hoofdstuk 2 bevat per handeling een waardering van de uit die handeling voortgekomen bescheiden. 

 

Het BSD is getoetst in het toetsingsoverleg van het PIVOT-project bij het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Vervolgens is het BSD voorgelegd aan bestuurders en ambtenaren van de in het RIO 

beschreven organen als onderdeel van het door de Archiefwet 1995 voorgeschreven driehoeksoverleg 

tussen beleidsorganisatie, beheerorganisatie en Algemeen Rijksarchief. Tevens is het BSD voorge-

legd aan een groep van niet aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verbonden onderzoekers en 

deskundigen op (deel)gebieden van het in het RIO beschreven beleidsterrein, namelijk de 

Archiefcommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
2
 

Voordat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) het BSD vaststelt, hoort hij 

de Raad voor Cultuur. Voorts wordt het BSD ter inzage gelegd. Na vaststelling van het BSD kan de 

procedure voor selectie en overdracht van de bescheiden aan het ARA worden uitgevoerd. 

 

 

1.2 Implementatie 

 

Het vastgestelde Basis Selectie Document zal uiteraard in de praktijk moeten worden gebracht. De 

uitgangspunten bij de bewerking van de archieven van het ministerie zijn de volgende. 

1. De archieven zullen worden bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te 

Winschoten. Ten grondslag aan het bewerken door de CAS van de archieven van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken ligt het op 29 september 1994 gesloten convenant tussen beide partijen. 

                                                 
     

1
 Convenant tussen de Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 

Algemene Rijksarchivaris dd. 3 oktober 1991. 

     
2
 Zie voor het belang hiervan: P.M.M. Klep, Archieven bewaren: cultureel investeren in de 

toekomst (Nijmegen 1992) 4, 17. 
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2. Bewerkingsplannen voor de door de CAS te behandelen archieven zullen worden samengesteld 

door de Rijksarchiefdienst, de CAS en de Dienst Documentaire Informatievoorziening van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Per te bewerken archiefdeel zullen in het bewerkingsplan 

gegevens worden vastgelegd omtrent: 

 - omvang en periode 

 - beschrijving van de administratieve functie 

 - eerdere bewerkingen 

 - bestaande toegangen 

 - beschrijving van de structuur 

 - voornaamste ontwikkelingen op het (deel) beleidsterrein 

 - eventuele bijzondere selectiecriteria gerelateerd aan historische omstandigheden 

 - eventuele bijzondere selectiecriteria gerelateerd aan ontwikkelingen op (deel)beleidsterrein 

 - indicatie van het relatieve historische belang  

 - eventuele te verwachten problemen bij de selectie 

3. De bewerkingsplannen en de uitvoering daarvan zullen getoetst worden door de Archiefcommis-

sie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daadwerkelijke vernietiging zal alleen plaatsvinden 

ná accoord van de Archiefcommissie. 

4. Door de Archiefcommissie zal jaarlijks een "actualiteitenlijst" worden opgesteld van gebeurte-

nissen waarvan de neerslag in ieder geval behouden zal moeten blijven.  

5. Documenten die zijn opgenomen in bronnenuitgaven van het Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis zullen niet voor vernietiging in aanmerking komen. 

 

 

1.3 Doelstellingen op het beleidsterrein buitenland en ontwikkelingssamenwerking 

 

Voor het handelen van een ministerie zijn de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende taken van dat 

ministerie maatgevend. In de periode 1945 tot 1990 zijn er geen wezenlijke wijzigingen opgetreden in 

de algemene taakstellingen. 

 

In de loop der tijd heeft Buitenlandse Zaken een aantal doelstellingen gehad. Eén daarvan is sinds 

1953 in de grondwet opgenomen en luidde: "het bevorderen van de ontwikkeling van de internationale 

rechtsorde".
3
 De huidige algemene doelstelling van het ministerie luidt: 

"het bevorderen van het welzijn van het Koninkrijk in zijn betrekkingen met het buitenland en het 

beschermen van het Koninkrijk tegen aantasting van buitenaf, alsmede het bevorderen van een 

rechtvaardige wereld, meer specifiek vrede en veiligheid, menselijk welzijn en menselijke waardig-

heid"
4
 

Een aan deze doelstelling ontleend middel is "het bevorderen van samenwerking met andere landen, 

zowel in multilateraal als in bilateraal verband, op elk daarvoor in aanmerking komend terrein", wat het 

naoorlogse streven naar internationale samenwerking in met name Europees en Atlantisch verband 

weergeeft. 

 

Uit de algemene beleidsdoelstelling vloeien een aantal taken voort: 

1. Het volgen van de (inter)nationale ontwikkelingen; 

2. Het formuleren van een Nederlands standpunt ten aanzien van die (inter)nationale ontwik-

kelingen; 

3. Het uitdragen van dat Nederlandse standpunt ten aanzien van die (inter)nationale ontwikke-

lingen. 

 

Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van het buitenlands beleid is niet de enige taak van het 

                                                 
     

3
 Grondwet 1953, artikel 58. Gepubliceerd in: Staatsblad (1953) 295. 

     
4
 Buitenlandse Zaken, Buitenlands beleid belicht (17 september 1991) 1. 
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ministerie. Omdat het ministerie in beginsel alle buitenlandse aangelegenheden van Nederland 

behandelt, heeft het naast een beleidsmatige taak ook een dienstverlenende taak ten aanzien van de 

Nederlandse samenleving, zowel in het buitenland als in Nederland. 

 

Om deze twee taken naar behoren uit te kunnen voeren, verricht het ministerie een derde taak, 

namelijk "het onderhouden van betrekkingen met het buitenland". De formele betrekkingen van de 

Nederlandse regering met het buitenland verlopen via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiertoe 

worden onder andere de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland opgericht: de 

ambassades (voorheen ook gezantschappen), consulaten en consulaten-generaal ten behoeve van 

de bilaterale betrekkingen en de Permanente Vertegenwoordigingen bij internationale organisaties ten 

behoeve van de multilaterale betrekkingen. Het departement, het Haagse deel van het ministerie, 

onderhoudt zelf de contacten met de buitenlandse vertegenwoordigingen in Den Haag. 

 

Ook de vierde taak, de coördinerende taak, die voortvloeit uit de verantwoordelijkheid van de minister 

van Buitenlandse Zaken voor de eenheid van het buitenlands beleid, loopt dwars door de 

beleidsmatige en dienstverlenende taak heen. 

 

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn dus vier taken te onderscheiden: 

 I. Beleidsvoorbereiding en uitvoering 

 II. Onderhouden van betrekkingen met het buitenland 

 III. Coördinatie 

 IV. Dienstverlening 

 

Hoewel afzonderlijk omschreven in taakbeschrijvingen van het ministerie zelf, passen de ontwikke-

lingshulp en later de ontwikkelingssamenwerking ook in de bovengenoemde beleidsdoelstelling en de 

daaruit voortvloeiende taken. Reden voor de afzonderlijke behandeling is het verschil in 

eindverantwoordelijkheid; deze ligt bij de minister zonder Portefeuille belast met aangelegenheden 

betreffende ontwikkelingssamenwerking en de organisatorische vormgeving door middel van de 

inrichting van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking. Ook de voorlichting aan de ver-

schillende doelgroepen in binnen- en buitenland is een dienst die onder bovengenoemde taken ge-

schaard kan worden. 

 

 

1.4 Actoren 

 

De voornaamste actoren zijn de minister van Buitenlandse Zaken en  - sinds 1965 -  de minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking als de eindverantwoordelijkheden voor het buitenlands beleid. Beiden 

maken gebruik van hetzelfde ambtelijke apparaat: het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 

vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland zijn strikt genomen geen afzonderlijke 

actoren. Zij maken deel uit van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verspreid over de hele wereld 

verrichten zij werkzaamheden ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en voeren zij het beleid uit dat 

op het departement in Den Haag is vastgesteld. Het zijn vooruitgeschoven posten van het depar-

tement. Ze zijn te onderscheiden in gezantschappen, ambassades en (beroeps)consulaire posten en 

Permanente Vertegenwoordigingen bij internationale organisaties. 

 

Op de tweede plaats bewegen zich op het terrein van het buitenlands beleid de andere departementen 

van algemeen bestuur en hun uitvoerende diensten. Geen overheidsdienst zo klein of hij had een 

component "internationale aangelegenheden" in het takenpakket. Ook lagere overheden (en niet 

alleen vanuit een wettelijke bevoegdheid om, bijvoorbeeld paspoorten te verstrekken) begaven zich op 

internationaal terrein. Het onderhouden van contacten met het buitenland was sinds de oorlog niet 

langer uitsluitend de taak van de minister van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse 

Zaken bleef echter, ongeacht de taken van de andere departementen, eerstverantwoordelijke voor het 

buitenlands beleid en de eenheid van dat beleid. Een uitzondering hierop vormden de ministeries van 
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Economische Zaken en van Financiën, die de verantwoordelijkheid droegen voor het buitenlandse 

economische en financiële beleid. Het ministerie van Economische Zaken zond evenwel na 1950 

geen eigen ambtenaren uit, maar bediende zich, net als Financiën van ambtenaren van de 

Buitenlandse Dienst. 

De Ministerraad bezat enkele, in het Reglement van Orde gespecificeerde bevoegdheden op het 

terrein van het buitenlands beleid. Daarnaast trad de minister-president in internationale fora en bij 

buitenlandse bezoeken steeds meer als regeringsleider op en ontwikkelde zich zodoende steeds meer 

tot een zelfstandige actor op dit beleidsterrein. 

De Ministerraad kende diverse onderraden waarvoor de minister van Buitenlandse Zaken of de 

minister voor Ontwikkelingssamenwerking als coördinerend bewindspersoon waren aangewezen en 

onderraden die mede op het beleidsterrein van Buitenlandse Zaken opereerden en waarvan de 

minister van Buitenlandse Zaken niet als coördinerend bewindspersoon optrad.
5
 Ten behoeve van de 

ambtelijke voorbereiding kenden de onderraden zgn. voorportalen. Dit waren ambtelijke commissies, 

die vaak tevens fungeren als interdepartementale coördinatiecommissies: commissies die de 

werkzaamheden van twee of meer departementen ten aanzien van een bepaald beleidsterrein 

coördineerden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in de loop van de jaren in honderden van 

deze commissies vertegenwoordigd geweest. 

Daarnaast is Buitenlandse Zaken ook vertegenwoordigd in diverse ministeriële commissies. 

Voorts zijn op het beleidsterrein een aantal externe adviescommissies actief. Het oudste adviescollege 

is de Staatscommissie voor de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het 

internationaal privaatrecht. Dit college, ingesteld bij Koninklijk Besluit in 1897, adviseert de ministers 

van Buitenlandse Zaken en Justitie over internationaal privaatrechtelijke aangelegenheden. 

De Staten-Generaal controleren het door het kabinet gevoerde buitenlands beleid. Zij bezitten hiertoe 

een aantal instrumenten en in de Grondwet vastgelegde bevoegdheden (waaronder het goedkeuren 

van Verdragen). Behalve in plenaire zittingen kan het buitenlands beleid ook besproken worden in 

(vaste) commissies van de Eerste en Tweede Kamer. 

De Koningin heeft als staatshoofd een eigen taak op het beleidsterrein. Zij wordt in de uitvoering van 

haar taak bijgestaan door het Kabinet van de Koningin en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Nederland is sinds 1945 lid van honderden bij verdrag ingestelde gouvernementele organisaties. De 

voornaamste daarvan zijn de Europese Unie (voorheen EGKS, Euratom, EEG, EG), de Verenigde 

Naties en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie. 

Voorts treden op het beleidsterrein een groot aantal particuliere (internationale) organisaties op, hetzij 

als uitvoerenden van het buitenlands beleid (bijvoorbeeld de Non Gouvernementele Organisaties bij 

ontwikkelingssamenwerking), hetzij als pressiegroep, hetzij anderszins betrokken in 

grensoverschrijdende activiteiten. Het betreft hier vakbonden, universiteiten, hulporganisaties, 

mensenrechtenorganisaties, etc. 

 

De opzet van het RIO en het BSD, het beschrijven van het terrein buitenlands beleid en ontwik-

kelingssamenwerking in het kader van de organisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

betekent dat slechts waarderingen worden toegekend aan de handelingen die door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken worden verricht en dat de handelingen van particuliere organisaties (behoudens 

enkele uitzonderingen) en overige overheidsorganisaties niet worden gewaardeerd. Die handelingen 

met betrekking tot buitenlands beleid van die organisaties zullen in andere RIO's en BSD's worden 

beschreven. De handelingen van het Ministerie van Defensie met betrekking tot bijvoorbeeld het 

veiligheidsbeleid zullen in een BSD van het Ministerie van Defensie worden gewaardeerd. 

 

 

1.5 Doelstellingen van de selectie 

 

De selectiedoelstellingen van de Rijksarchiefdienst richt zich op organen van de overheid voorzover 

deze vallen onder de werking van de Archiefwet 1995. Het hoofddoel van de selectie is een scheiding 

                                                 
     

5
 Zie voor de diverse onderraden "Gedane Buitenlandse Zaken". 
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aan te brengen tussen archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging naar het 

Algemeen Rijksarchief door het overheidsorgaan dat deze gegevens beheert, en archiefbescheiden 

die hiervoor niet in aanmerking komen. 

De archiefbescheiden die op basis van dit BSD naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht worden, 

moeten in eerste instantie een (re)constructie van het handelen van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken mogelijk maken. De handelingen van verschillende actoren op dit terrein worden gewaardeerd 

op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde 

welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, overgebracht dienen te 

worden ten einde het handelen met betrekking tot het buitenlands beleid te kunnen (re)construeren. 

 

De selectie van bescheiden behorende bij een handeling dient ruim te worden geïnterpreteerd, 

immers een document krijgt pas betekenis in de context waarin het is opgemaakt.  

Voorbeeld: de uit 1995 stammende Herijkingsnota
6
 kan als document slechts begrepen worden in zijn 

context. Die context wordt gevormd door afspraken gemaakt tijdens de kabinetsformatie over de 

coördinerende taak van BZ, maar ook "de nationale en internationale samenleving" en in engere zin 

ook de voorbereiding van die nota op de diverse betrokken departementen. Dat betekent dat het 

geheel van bescheiden dat geleid heeft tot het opstellen van die nota in de context van die nota 

bewaard dient te blijven en dat eventueel te vernietigen neerslag van de handelingen die plaats vinden 

in de context van te bewaren neerslag bij de neerslag van de laatstgenoemde handelingen bewaard 

worden. 

 

 

1.6 Criteria voor de selectie 

 

De selectiecriteria zijn zodanig geformuleerd dat is aangegeven van welke handelingen de neerslag 

geheel dient te worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief (selectievoorstel: bewaren
7
 (B)). 

De neerslag van handelingen die niet aan de dieronder weergegeven selectiecriteria voldoen worden 

niet overgebracht (selectievoorstel: vernietigen (V)). De documentaire neerslag die uit deze 

handelingen voortvloeit wordt niet van belang geacht voor de reconstructie van het beleid op het 

terrein buitenlands beleid. 

Uitzondering: 

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen 

gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of 

maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. Het is mede de taak van de 

Archiefcommissie van het ministerie, als deskundig orgaan, deze handelingen betreffende personen 

en gebeurtenissen te formuleren. 

 

 

1.6.1 Selectiecriteria
1
 

 

1. Handelingen die betrekking hebben op het voorbereiden, vaststellen, uitdragen en evalueren 

van het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking 

                                                 
     

6
 De Herijking van het Buitenlands Beleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1995). 

     
7
 Deze neerslag dient te worden overgebracht volgens de normen zoals neergelegd in M. 

Beekhuis en R.C. Hol, Om de kwaliteit van het behoud: normen 'goede en geordende staat' 

(Den Haag 1993). 

     
8
 Deze criteria zijn vastgesteld n.a.v. een voorstel van een werkgroep bestaande uit Pivot-me-

dewerkers en vertegenwoordigers van convenantspartners. Zie voor een toelichting op deze 

criteria, alsmede voorbeelden van de bijbehorende neerslag: 'Eindredactie algemene selectie-

criteria BSD's' van 31 maart 1994. 
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2. Handelingen gericht op externe verantwoording en/of verslaglegging 

3. Adviezen gericht op hoofdlijnen van het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking 

4. Handelingen gericht op het stellen van regels direct gerelateerd aan de hoofdlijnen van het 

buitenlandse beleid en de ontwikkelingssamenwerking 

5. Handelingen gericht op de (her)inrichting van de beleidsorganisatie of andere organisatieon-

derdelen belast met primaire bedrijfsprocessen 

6. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor de reconstructie van het overheidshandelen 

op hoofdlijnen van het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking 

7. Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk maken 

8. Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn aan democratische controle en direct zijn 

gerelateerd aan hoofdlijnen van het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking 

9. Uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd aan en/of voortvloeien uit voor Nederland 

bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 

10. Handelingen gericht op interne verantwoording of verslaglegging 

11. Handelingen gericht op het aangaan van overeenkomsten met andere landen of internationale 

organisaties 
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2. SELECTIELIJST 

 

2.1 Toelichting op de selectielijst 

 

De selectielijst is ingedeeld naar organisatieonderdeel. Per handeling zijn de volgende gegevens 

opgenomen: 

 
 

nummer dit nummer verwijst naar de handeling in het RIO 
actor  de handelende persoon/organisatie 
handeling de handeling zelf 
periode  de periode waarin de handeling werd verricht 
B/V  bewaren of vernietigen 
criterium bewaren volgens criteriumnummer 
termijn  termijn waarop te vernietigen 

 
De afkorting 'B' staat voor 'bewaren', d.i. na afloop van de overbrengingstermijn krachtens de 

Archiefwet overdragen aan de Rijksarchiefdienst. Onder de als 'te bewaren' aangemerkte handelingen 

is aangegeven welk selectiecriterium, zoals geformuleerd in paragraaf 1.5.1 van deze toelichting is 

toegepast. 

De afkorting 'V' staat voor 'vernietigen', waarbij tevens is vermeld na afloop van welke termijn de 

bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De termijnen zijn 

ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en gesprekken met ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Niet beschreven handelingen die tijdens de bewerking, of eerder, naar voren komen zullen later 

worden toegevoegd en worden gewaardeerd volgens de eerder beschreven procedure. 

 

 

2.2 'Algemene handelingen' 

 

Het BSD begint met een opsomming van 49 'algemene handelingen'. Die handelingen zijn 'algemeen' 

genoemd omdat zij niet specifiek aan één directie of afdeling toegeschreven kunnen worden. Het zijn 

handelingen die door meerdere, en in sommige gevallen vrijwel alle, beleidsdirecties uitgevoerd 

kunnen worden.  
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Algemene handelingen 

 

nr: 1 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het Nederlandse buitenlands beleid en 

het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 2 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: verzamelen en analyseren van informatie met betrekking tot de relaties tussen diverse 

landen onderling 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 3 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: inbrengen van onderwerpen in de ministerraad voor beraad en besluitvorming 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 4 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: informeren (voorlichten) van het Kabinet van de Koningin over (inter-)nationale ontwik-

kelingen en het Nederlandse buitenlands beleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 5 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: adviseren van het Kabinet van de Koningin over de wenselijkheid van inkomende en 

uitgaande staatsbezoeken 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 6 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: inhoudelijk voorbereiden van buitenlandse bezoeken van leden van het Koninklijk Huis en 

het opstellen van dossiers terzake 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 7 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: opstellen van draaiboeken bij inkomende staatsbezoeken 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 8 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: opstellen van spreekpunten t.b.v. de Koningin, minister of minister-president voor gesprek 

met buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers hier te lande t.g.v. overhandiging 

geloofsbrieven, officiële kennismaking of -afscheid of andere gelegenheden 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 9 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van minister-president over (inter-)nationale ontwikkelingen, het 

Nederlandse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 10 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: inhoudelijk voorbereiden en verslagleggen van buitenlandse bezoeken van de minis-

ter-president 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 11 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van de diverse onderraden, ministeriële commissies en ambte-

lijke voorportalen over internationale ontwikkelingen, het Nederlandse buitenlands beleid 

en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 12 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: inbrengen van standpunten bij de diverse onderraden, ministeriële commissies en 

ambtelijke voorportalen 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 13 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van de Staten-Generaal over (inter-)nationale ontwikkelingen, het 

Nederlandse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, o.a. in de 

vorm van het schriftelijk of mondeling beantwoorden van vragen, verstrekken van 

vertrouwelijke resumé's etc. 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 7 

 

nr: 14 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: presenteren van beleidsvoornemens ter behandeling aan de Staten-Generaal 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 7 
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nr: 15 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: ter stilzwijgende goedkeuring overleggen van tot stand gekomen internationale overeen-

komsten aan de Staten-Generaal 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 16 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: voorbereiden en verslagleggen van een buitenlands bezoek van een Nederlandse 

parlementaire delegatie 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 7 

 

nr: 17 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van andere departementen over (inter-)nationale ontwikkelingen, 

het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 18 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: toezenden aan de minister van Financien van het wetsontwerp tot vaststelling van het 

hoofdstuk 'Buitenlandse Zaken' van de begroting 

periode: 1927- 

B/V: B criterium: 2 

 

nr: 19 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van internationale contac-

ten van andere departementen (doorzendingen, aanmelding deelnemers conferenties, 

verzorgen introducties etc.) 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 20 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van interdepartementale coördinatiecommissies over (inter)na-

tionale ontwikkelingen, het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwik-

kelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 21 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: inbrengen van standpunten in interdepartementale coördinatiecommissies 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 



BSD - Buitenlandse Zaken 13 
 
 

nr: 22 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van externe adviescommissies over (inter-)nationale ontwikke-

lingen, het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 23 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van interdepartementale 

commissies en adviescommissies 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 24 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van interdepartementale commissies en 

adviescommissies 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

 

nr: 25 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling  van interdepartemen-

tale commissies en adviescommissies 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 5 

 

nr: 26 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering  van interdepartemen-

tale commissies en adviescommissies 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 27 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: presenteren van Nederlandse standpunten in gouvernementele internationale organisa-

ties 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 28 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland over 

(inter-)nationale ontwikkelingen, het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwik-

kelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 29 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: instrueren van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (overbrengen van 

de in Nederland voorbereide en vastgestelde standpunten en/of gedragslijnen) 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 30 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: beleid met betrekking tot het behartigen van de belangen van een derde land door 

Nederland in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 31 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: beleid met betrekking tot het behartigen van Nederlandse belangen door derde landen 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 32 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van Surinaamse (tot 1975), Nederlands Antilliaanse en Aru-

baanse autoriteiten en instanties over (inter-)nationale ontwikkelingen, het Nederlandse 

buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1954- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 33 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: presenteren van het Nederlands standpunt inzake buitenlands ontwikkelingen aan 

Surinaamse (tot 1975), Nederlands Antilliaanse en Arubaanse autoriteiten en instanties 

periode: 1954- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 34 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: presenteren van het Nederlands standpunt aan buitenlandse vertegenwoordigingen in 

Nederland 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 35 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: inhoudelijk voorbereiden en verslagleggen van het bezoek van een buitenlands staats-

hoofd, minister of regeringsleider 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 36 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: uitwisselen van felicitaties, condoleances en dankbetuigingen met een ander land 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 37 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: inhoudelijk voorbereiden en verslagleggen van internationale conferenties waarin Bui-

tenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking participeert 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 38 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: administratief en organisatorisch voorbereiden van in- en uitgaande, al dan niet officiële, 

bezoeken van staatshoofden, regeringsleiders, ministers, ambtenaren etc. 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 39 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: presenteren van het Nederlands standpunt op internationale conferenties 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 40 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: inhoudelijk voorbereiden en verslagleggen van bilaterale besprekingen tussen Nederland 

en een ander land 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 41 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van derden over (inter-)nationale ontwikkelingen, het Nederla-

ndse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 42 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: informeren (voorlichten) van overige overheden en particulieren over (inter-)nationale 

ontwikkelingen, het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwik-

kelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 43 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: het verstrekken van inlichtingen aan andere departementen, buitenlandse vertegenwoor-

digers, Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland en overige overheden, 

instellingen, bedrijven en particulieren 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 44 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: het beslissen op subsidieverzoeken van overige actoren op het terrein van het buiten-

lands beleid en ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 45 

actor: onderraad / ministeriële commissies 

handeling: voorbereiden van of beslissen over (bepaalde) aangelegenheden inzake het Nederlandse 

buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 46 

actor: ambtelijk voorportaal
9
 

handeling: presenteren van een finaal ambtelijk advies over (bepaalde) aangelegenheden inzake het 

Nederlandse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 47 

actor: ambtelijk voorportaal 

handeling: adviseren van interdepartementale coördinatiecommissies over (bepaalde) aangelegen-

heden inzake het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwik-

kelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 48 

actor: interdepartementale coördinatiecommissie 

handeling: presenteren van interdepartementaal vastgestelde standpunten over (bepaalde) aange-

legenheden inzake het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwik-

kelingssamenwerkingsbeleid aan ambtelijke voorportalen, onderraden en ministeriële 

commissies 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 49 

actor: externe adviescommissie 

handeling: adviseren van de minister van Buitenlandse Zaken over (bepaalde) aangelegenheden 

inzake het Nederlandse buitenlands beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 769 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van instellingen, bedrijven 

en particulieren (hier o.a.: doorzenden, eenvoudige inlichtingen) 

periode: 1945- 

B/V V 

termijn: 3 

 

                                                 
     

9
 Zie voor uitleg van de term "ambtelijk voorportaal"  pag ..... van Hovy. 
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nr: 770 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: verzamelen en documenteren van diverse onderwerpen en zaken betreffende de Tweede 

Wereldoorlog 

periode: 1945- 

B/V B criterium: 9 

 

nr: 771 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: bemiddeling bij de uitwisseling van informatie bij de behandeling van zaken gerelateerd 

aan oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten 

periode: 1945- 

B/V B criterium: 9 

 

nr: 772 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: verzamelen en analyseren van informatie met betrekking tot de binnenlandse politieke 

aangelegenheden in diverse landen 

periode: 1945- 

B/V B criterium: 1 

 

nr: 773 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: adviseren inzake wet en regelgeving tot stand gebracht door een ander departement uit 

hoofde van het buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1945- 

B/V B criterium: 3 

 

nr: 774 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: het ontvangen van inlichtingen/informatie van derden, departementen en overige 

overheden en binnen- en buitenlandse vertegenwoordigingen 

 NB: bedoeld wordt al die informatie die ontvangen wordt en die slechts administratief 

verwerkt wordt zonder aan beleidszaken te raken (geleidebrieven, stukken ter 

kennisname etc.) 

periode: 1945- 

B/V V 

termijn: 3 
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Periode 1945-1950 

 

Afdeling Verenigde Naties 

 

nr: 50 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Politieke Zaken 

handeling: publiceren van de verslagen van de zittingen van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties en die van andere VN-organen indien Nederland daarin is vertegen-

woordigd 

periode: 1946- 

B/V: B criterium: 2 

 

 

Directie Verre Oosten 

 

nr: 51 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: adviseren aan het departement over Nederlandse diplomatieke benoemingen op posten 

bij nabijgelegen mogendheden en gebieden 

periode: 1947-1950 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 52 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: behandelen van aanvragen voor audiëntie bij de Lt. Gouverneur-Generaal, diens plaats-

vervanger of diens opvolger, van leden van het corps consulaire 

periode: 1947-1950 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 53 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: opleiden van Indonesiërs voor de Buitenlandse Dienst 

periode: 1947-1950 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 54 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: presenteren van het Nederlandse standpunt aan buitenlandse vertegenwoordigingen te 

Batavia 

periode: 1947-1950 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 55 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: presenteren van het Nederlandse standpunt inzake buitenlandse ontwikkelingen aan het 

Indisch gouvernement 

periode: 1947-1950 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 56 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: rapporteren aan het departement in Den Haag 

periode: 1947-1950 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 57 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Verre Oosten 

handeling: verlenen van bijstand op het terrein van de buitenlandse betrekkingen aan de Indische 

regering 

periode: 1947-1950 

B/V: B criterium: 6 

 

 

 

Directie Economische Zaken 

 

nr: 58 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken - Afdeling Financiële- en 

Handelsaangelegenheden 

handeling: behandelen van zaken samenhangend met vergoeding van oorlogsschade 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 9 

 

nr: 59 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken 

handeling: vaststellen van vanaf welke datum landen gerekend worden te zijn bezet door troepen 

van de Verenigde Volken 

periode: 1945- 

B/V B criterium: 4 

 

nr: 60 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken - Bureau Duitsland 

handeling: adviseren van de Regeringscommissaris voor Duitse aangelegenheden over economi-

sche aangelegenheden ten aanzien van Duitsland 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 61 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken - Bureau Duitsland 

handeling: behandelen van problemen van particulieren voortvloeiend uit grenstractaten 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 63 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken - Bureau Duitsland 

handeling: informeren (voorlichten) van de Regeringscommissaris voor Duitse aangelegenheden 

over (inter-)nationale ontwikkelingen en het Nederlandse buitenlandse beleid 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 6 
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Directie van Verkeer en Grote Rivieren 

 

nr: 64 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie van Verkeer en Grote Rivieren 

handeling: verlenen van vergunningen aan vreemde regeringen voor luchtdiensten op of boven het 

Koninkrijk der Nederlanden 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 3 

 

 

 

Permanent Bureau der Haagse Conferentie betreffende het Internationaal Privaatrecht 

 

nr: 65 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Permanent Bureau 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van de Staatscommissie tot 

voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het 

internationaal privaatrecht 

periode: 1929- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 66 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Permanent Bureau 

handeling: opstellen van verslagen van bijeenkomsten van de Staatscommissie tot voorbereiding 

van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het internationaal 

privaatrecht 

periode: 1929- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 67 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Permanent Bureau 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van de Staatscommissie 

tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het 

internationaal privaatrecht 

periode: 1929- 

B/V: B  

 

nr: 68 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Permanent Bureau 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling van de Staatscommissie 

tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het 

internationaal privaatrecht 

periode: 1929- 

B/V: B  

 

nr: 69 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Permanent Bureau 

handeling: voorbereiden van de zittingen van de Haagse Conferentie betreffende het Internationaal 

Privaatrecht 

periode: 1929- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 70 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Permanent Bureau 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de Staatscommissie tot 

voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het 

internationaal privaatrecht 

periode: 1929- 

B/V: B criterium: 1 
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Periode 1950-1958 

 

Regeringscommissariaat voor het Europese Herstelprogramma en Directo-

raat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

 

nr: 71 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: indienen 'technical assistance' projecten na goedkeuring van de Ministerraad 

periode: 1948-1958 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 72 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: publiceren van 'Verslag van de Nederlandse regering aangaande de werking van het 

Europese herstelprogramma' 

periode: 1948-1954 

B/V: B criterium:  2 

 

nr: 73 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: rapporteren / verantwoorden besteding gelden Economische en Militaire Hulpprogramma 

(ERP/MSP) 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium:  2 

 

nr: 74 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister vanBuitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: indienen van 'local currency' projecten na goedkeuring van de Ministerraad 

periode: 1948-1958 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 75 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: inbrengen van onderwerpen met betrekking tot het Economische en Militaire Hulppro-

gramma (ERP/MSP) in de ministerraad voor beraad en besluitvorming 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 76 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: informeren (voorlichten) van de REA over ontwikkelingen rond het Economische en 

Militaire Hulpprogramma 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 6 
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nr: 77 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: inbrengen van standpunten bij de REA 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 78 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: informeren (voorlichten) van de Interdepartementale Commissie voor het Europese 

Herstelprogramma over ontwikkelingen rond het Economische en Militaire Hulpprogram-

ma 

periode: 1948-1958 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 79 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: inbrengen van standpunten bij de Interdepartementale Commissie voor het Europese 

Herstelprogramma 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 80 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van de Interdepartementale 

Commissie voor het Europese Herstelprogramma 

periode: 1948-1953 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 81 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van de Interdepartementale Commissie voor 

het Europese Herstelprogramma 

periode: 1948-1953 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 82 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling  van de Interdeparte-

mentale Commissie voor het Europese Herstelprogramma 

periode: 1948-1953 

B/V: B criterium: 5 

 

nr: 83 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van de Interdeparte-

mentale Commissie voor het Europese Herstelprogramma 

periode: 1948-1953 

B/V: B criterium: 6 
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nr: 84 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: instrueren van de ambassade te Washington en de Nederlandse Missie bij de OEES voor 

zover het aangelegenheden met betrekking tot  het Economische en Militaire 

Hulpprogramma betreft 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 85 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: presenteren van het Nederlandse standpunt inzake het Economische en Militaire 

Hulpprogramma aan de Missie van de ECA/MSA/FOA in Nederland 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 86 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van Buitenlandse 

Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 

handeling: inhoudelijk voorbereiden en verslagleggen van bilaterale besprekingen over het Eco-

nomische en Militaire Hulpprogramma tussen Nederland en de Verenigde Staten 

periode: 1948-1958 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 87 

actor: Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma / minister van 

 Buitenlandse Zaken / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire 

Hulpprogramma 

handeling: informeren van overige overheden en particulieren over ontwikkelingen rond het Eco-

nomische en Militaire Hulpprogramma 

periode: 1948-1958 

B/V: V  

termijn: 5 

 

 

 

 

Directie Europa 

 

nr: 88 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Europa 

handeling: doorzenden van stukken aan de ambassade van de Sowjet-Unie en van Polen in het 

kader van de behartiging van Israëlische belangen 

periode: 1953- 

B/V: V  

termijn: 5 
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Directie Afrika en Midden Oosten 

 

nr: 89 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Afrika en Midden Oosten 

handeling: doorzenden van stukken aan buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland in het 

kader van de behartiging van Franse en Belgische belangen 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 90 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Afrika en Midden Oosten 

handeling: verifiëren van vorderingen en verzorgen van uitkeringen tot schadeloosstelling van 

Nederlandse belangen in Egypte welke door nationalisaties en dergelijke zijn getroffen 

ten gevolge van het Compensatieaccoord Egypte 

periode: 1973-1988 

B/V: V  

termijn: 10 

 

 

 

Directie Oosten en Directie Azie en Oceanie 

 

nr: 91 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Oosten en Directie Azië en Oceanië 

handeling: behandeling van rekesten tot invrijheidsstelling van Japanse oorlogsmisdadigers 

periode: 1951- 

B/V: B criterium: 9 

 

nr: 92 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Oosten en Directie Azië en Oceanië 

handeling: verifiëren en verzorgen van uitkeringen tot schadeloosstelling van Nederlandse belangen 

in Indonesië ten gevolge van de Rijkswet ter verdeling van het bedrag bedoeld in de 

Nederlands-Indonesische Overeenkomst van 7 september 1966 

periode: 1968-1988 

B/V: V  

termijn: 10 

 

 

 

Directie Westelijk Halfrond 

 

nr: 93 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Westelijk Halfrond 

handeling: verlenen van toestemming aan vreemde mogendheden voor vlootbezoek aan Suriname 

(tot 1975), de Nederlandse Antillen of Aruba 

periode: 1950 (1937)- 

B/V: V  

termijn: 5 
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Directie Internationale Organisaties 

 

nr: 94 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Bureau voor Internationale Technische Hulp 

handeling: behandelen van aanvragen voor technische hulp aan ontwikkelingslanden 

periode: 1951-1964 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 95 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Bureau voor Internationale Technische Hulp 

handeling: ontvangen en begeleiden van fellows in Nederland 

periode: 1951-1964 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 96 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Bureau voor Internationale Technische Hulp 

handeling: uitzenden van deskundigen naar ontwikkelingslanden 

periode: 1951-1964 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 97 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Bureau voor Internationale Technische Hulp 

handeling: verzorgen of mede-verzorgen van technische hulp-projecten in ontwikkelingslanden 

periode: 1951-1964 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 98 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Bureau voor Internationale Technische Hulp 

handeling: werving van deskundigen voor uitzending naar ontwikkelingslanden 

periode: 1951-1964 

B/V: V  

termijn: 75 jaar na geboortejaar 
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Periode 1958-1990 

 

Directie Europa 

 

nr: 99 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Europa 

handeling: verifiëren van vorderingen en verzorgen van uitkeringen tot schadeloosstelling van 

Nederlandse belangen in de Duitse Democratische Republiek welke door nationalisaties 

en dergelijke zijn getroffen 

periode: 1973-1988 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 100 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Europa 

handeling: verlenen van diplomatieke toestemming voor bezoeken van onderzoeksvaartuigen van 

een bepaald land in Nederlandse wateren 

periode: 1958- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

 

 

Directie NAVO en WEU zaken en Directie Atlantische samenwerking en 

Veiligheidszaken 

 

nr: 101 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie NAVO- en WEU-zaken 

handeling: adviseren van de minister van Economische Zaken inzake de verlening van een ex-

portvergunning voor strategische goederen 

periode: 1962- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 102 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie NAVO- en WEU-zaken 

handeling: behandelen van aangelegenheden betreffende het Amerikaanse en Canadese militaire 

hulpprogramma 

periode: 1958-1976 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 103 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Atlantische Samenwerking en Veiligheids-

zaken 

handeling: bijdragen aan de defensienota 

periode: 1976- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 104 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Atlantische Samenwerking en Veiligheids-

zaken 

handeling: doorgeleiden of ontwerpen, vaststellen en verzenden (in overleg met ministerie van 

Defensie) van notificaties over oefeningen waaraan Nederlandse militairen deelnemen 

(uitvoering van het accoord van Stockholm, 1986) aan gouvernementele organisaties 
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periode: 1986- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 105 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Atlantische Samenwerking en Veiligheids-

zaken 

handeling: in samenwerking met het ministerie van Defensie opleiden van inspecteurs en begelei-

ders in het kader van de verificatieverplichtingen van het CSE-verdrag 

periode: 1990- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 106 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Atlantische Samenwerking en Veiligheids-

zaken 

handeling: in samenwerking met het ministerie van Defensie verrichten van studies ten aanzien van 

de nationale defensieplanning 

periode: 1976- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 107 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Directie Atlantische Samenwerking en Veiligheids-

zaken 

handeling: ontvangen en begeleiden inspecteurs uit de Sovjetunie in het kader van het INF-verdrag 

periode: 1990- 

B/V: B criterium: 6 

 

 

 

Directoraat-Generaal Europese Samenwerking 

 

nr: 108 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DGES / Adviseur Atoomzaken / Directie Raad van 

Europa en Wetenschappelijke Samenwerking 

handeling: bemiddelen bij plaatsing van Nederlanders bij cursussen en installaties op atoomgebied 

in het buitenland 

periode: 1958- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 109 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DGES / Directie Economische Samenwerking 

handeling: beschikbaar stellen van financiële middelen voor hulp in noodsituaties in het kader van de 

zgn. 'Wellink-faciliteit' 

periode: 1981- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 110 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DGES / Directie Integratie Europa 

handeling: aanbieden van de geannoteerde agenda van de Raad van de Europese Gemeenschap-

pen aan de Staten-Generaal 

periode: 1958- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 111 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DGES / Directie Integratie Europa 

handeling: aanbieden van fiches aan de Staten-Generaal, opgesteld naar aanleiding van het overleg 

in de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen 

periode: 1989- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 112 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DGES / Directie Integratie Europa 

handeling: aanbieden aan de Staten-Generaal van het verslag van zittingen van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen, opgesteld door het Secretariaat-Generaal van de Raad van 

de Europese Gemeenschappen ('Mededeling aan de pers') 

periode: 1958- 

B/V: V  

termijn: 2 

 

nr: 113 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DGES / Directie Integratie Europa 

handeling: opstellen van het jaarlijks door de regering aan de Staten-Generaal aan te bieden  

  Verslag betreffende de uitwerking en toepassing van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Economische Gemeenschap en van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

periode: 1958- 

B/V: B criterium: 1 
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Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking 

 

Bureau Beleidsvoorbereiding tevens Secretariaat Adviesraad 

 

nr: 114 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/SA 

handeling: adviseren over de samenstelling van delegaties 

periode: 1964- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 115 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/SA 

handeling: adviseren van directies van DGIS inzake de diverse landen-, regio- en sectorprogram-

ma's 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 116 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/SA 

handeling: opmaken van instructie voor delegaties 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 117 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/SA 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de COCOS 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 118 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/SA 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de NAR 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

 

 

Bureau Juridische Zaken 

 

nr: 119 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/JR 

handeling: (mede)redigeren van overeenkomsten en afspraken met autoriteiten van ontwikkelings-

landen en particuliere of natuurlijke rechtspersonen betreffende in uitvoering genomen 

projecten en het coördineren van die werkzaamheden met de Directie Verdragen (DVE) 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 120 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/JR 

handeling: adviseren bij en het opstellen van te sluiten geldleenovereenkomsten 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 11 
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nr: 121 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/JR 

handeling: adviseren van andere dienstonderdelen inzake juridisch / fiscale kwesties met betrekking 

tot ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 122 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/JR 

handeling: behandelen van rechtsgedingen namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 123 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DGIS / DGIS/JR 

handeling: opstellen van rechtspositieregelingen voor uit te zenden ontwikkelingssamenwerkings-

deskundigen 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

 

 

Directie Internationale Organisaties 

 

nr: 124 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/BD 

handeling: organisatie uitzending van delegaties naar internationale bijeenkomsten 

periode: 1975- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 125 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/BD 

handeling: voorbereiden van standpunten met betrekking tot personele, administratieve en budget-

taire kwesties in de VN en Gespecialiseerde Organisaties 

periode: 1975- 

B/V: B  

 

nr: 126 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/CG 

handeling: coördinatie Nederlands beleid met betrekking tot economisch-sociale activiteiten van de 

VN 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 127 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/CG 

handeling: voorbereiden van standpunten met betrekking tot de Internationale Atoomorganisatie en 

de Gespecialiseerde Organisaties (ILO, FAO, WHO, UNESCO, UPU, ITU, ICAO, WMO, 

IMCO, WIPO, IAEA) 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 128 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/DA 

handeling: beheer, distributie en uitlening van VN-documenten en publikaties en het verstrekken van 

informatie uit dit materiaal 

periode: 1964- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 129 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/ER 

handeling: coördinatie en voorbereiden beleid met betrekking tot economische aangelegenheden in 

VN, Regionale Commissies en andere organisaties 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 130 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/ER 

handeling: voorbereiden beleid inzake internationaal toerisme in VN-verband 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 131 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/HG 

handeling: voorbereiden beleid in internationale organisaties inzake handelspolitieke aangelegen-

heden 

periode: 1975- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 132 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/HJ 

handeling: voorbereiden van beleid in internationale organisaties inzake humanitair-juridische 

aangelegenheden, in het bijzonder mensenrechten 

periode: 1975- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 133 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/HJ 

handeling: voorbereiden van beleid in internationale organisaties inzake juridische aangelegenheden 

periode: 1975- 

B/V: B criterium: 1 

 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/JS 

handeling: zie handelingen DIO/HJ 

 

nr: 134 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/NN 

handeling: voorbereiden van beleid inzake vraagstukken betreffende niet-nucleaire wapenbeheer-

sing en ontwapening 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/NN 

handeling: zie voor handelingen DIO/NN met betrekking tot de Adviescommissie inzake Vraagstuk-

ken van Ontwapening en Internationale Veiligheid en Vrede de handelingen bij DIO/OV 

 



BSD - Buitenlandse Zaken 33 
 
 

nr: 135 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/NW 

handeling: voorbereiden en coördineren van beleid inzake nucleaire wapenbeheersing, -beperking 

en ontwapening 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 136 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/OV 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de Adviescommissie inzake 

Vraagstukken van Ontwapening en Internationale Veiligheid en Vrede 

periode: 1964-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 137 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/OV 

handeling: voorbereiden en coördineren van beleid inzake nucleaire wapenbeheersing, -beperking 

en ontwapening 

periode: 1964-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 138 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/OV 

handeling: voorbereiden van beleid inzake het Antarcticaverdrag 

periode: 1964-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 139 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/OV 

handeling: voorbereiden van beleid inzake militaire operaties van de VN 

periode: 1964-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 140 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/OV 

handeling: voorbereiden van beleid inzake vredesbewegingen en -activiteiten 

periode: 1964-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 141 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/OV 

handeling: voorbereiden van beleid inzake waarborgen tegen niet-vreedzaam gebruik van kern-

energie 

periode: 1964-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 142 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: administratieve en financiële voorbereiding van Nederlandse delegaties naar de AVVN 

periode: 1964-1985 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 143 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van het secretariaat van de 

Nederlandse delegatie naar de AVVN 

periode: 1964-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 144 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van het secretariaat van de Nederlandse 

delegatie naar de AVVN 

periode: 1964-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 145 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van het secretariaat van 

de Nederlandse delegatie naar de AVVN 

periode: 1964-1985 

B/V: B  

 

nr: 146 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot samenstelling van het van het secretariaat 

van de Nederlandse delegatie naar de AVVN 

periode: 1964-1985 

B/V: B  

 

nr: 147 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: voorbereiden van beleid inzake juridische kwesties in internationale organisaties 

periode: 1964-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 148 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/PZ 

handeling: voorbereiden van beleid inzake politieke en dekolonisatieaangelegenheden in de AVVN, 

de daaronder ressorterende commissies en andere internationale organisaties 

periode: 1964-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 149 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SC 

handeling: voorbereiden van beleid ten aanzien van sociale, juridische en sociaal-juridische onder-

werpen in VN-verband 

periode: 1964-1973 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 150 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake congressen die in VN-verband worden georganiseerd 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 151 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake milieuvraagstukken in VN-verband 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 152 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake non-gouvernementele organisaties 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 153 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake rampenhulp in VN-verband 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 154 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake UNICEF 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 155 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake verdovende middelen in VN-verband 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 156 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake vluchtelingen in VN-verband 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 157 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid inzake vrouwenemancipatie in VN-verband 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 158 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/SM 

handeling: voorbereiden van beleid ten aanzien van sociale aangelegenheden in VN-verband 

periode: 1975-1989 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 159 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/UC 

handeling: voorbereiden van beleid met betrekking tot de GATT 

periode: 1968-1975 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 160 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/UC 

handeling: voorbereiden van beleid ten aanzien van de UNCTAD 

periode: 1968-1975 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 161 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DIO/UC 

handeling: voorbereiden van beleid ten aanzien van internationale grondstoffenaangelegenheden 

periode: 1968-1975 

B/V: B criterium: 1 

 

 

 

Directie Internationale Technische Hulpverlening 

 

nr: 162 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/DS 

handeling: het verzorgen van de documentatie ten behoeve van DTH 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 163 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: adviseren met betrekking tot door DTH te sluiten geldleenovereenkomsten 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 164 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: adviseren van andere dienstonderdelen inzake juridisch / fiscale kwesties met betrekking 

tot ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 165 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: behandelen van rechtsgedingen namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 166 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: opstellen en redigeren van overeenkomsten met betrekking tot in uitvoering genomen 

ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 

periode: 1964-1980 

B/V: V 

termijn: 10 
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nr: 167 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: opstellen van geldleenovereenkomsten voor DTH 

periode: 1964-1980 

B/V: V 

termijn: 10 

 

nr: 168 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: opstellen van rechtspositieregelingen voor uit te zenden ontwikkelingssamenwerkings-

deskundigen 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 169 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: uitvoeren van het juridische assistentie programma voor ontwikkelingslanden 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 170 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: voeren van overleg met vakbonden inzake rechtspositie uit te zenden ontwikkelings-

samenwerkingsdeskundigen 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 171 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM en DTH/JR 

handeling: voorbereiden van beleid met betrekking tot het juridische assistentie programma voor 

ontwikkelingslanden 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 172 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/AM, DTH/FZ, DTH/BO, DTH/CR, 

DTH/FA en DTH/BF 

handeling: verzorgen van de financiële administratie van DTH 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 173 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: coördinatie van cde multilaterale met de regionale hulpverlening, rekening houdend met 

bilaterale hulpprogramma's van derde landen 

periode: 1966-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 174 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: evaluatie van de hulpverlening 

periode: 1966-1980 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 175 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: lange termijn planning van hulpverlening 

periode: 1966-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 176 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: overleg met nationale gouvernementele en non-gouvernementele organisaties inzake de 

bevordering van de infrastructuur ten behoeve van de hulpverlening 

periode: 1966-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: zie voor handelingen met betrekking tot de NAR bij DGIS/SA 

 

nr: 177 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: zorgdragen voor verwerking van politieke aspecten in beleidsnota's met betrekking tot de 

ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1966-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 178 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/BL 

handeling: zorgdragen voor verwerking van sociaal-economische aspecten in beleidsnota's met 

betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1966-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 179 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/EM, DTH/WR 

handeling: bemiddelen bij aanstelling van Nederlandse deskundigen buiten VN-programma's om 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 180 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/EM, DTH/WR 

handeling: recruteren en selecteren van Nederlandse deskundigen voor het hulpprogramma van de 

VN 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 181 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/FE en DTH/OO 

handeling: bemiddelen tussen internationale organisaties en instanties met betrekking tot het 

studieprogramma van fellows in Nederland 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 182 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/FE en DTH/OO 

handeling: het verzorgen van visa en verblijfsvergunningen voor fellows 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 183 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/FE en DTH/OO 

handeling: toezicht houden op in Nederland studerende fellows 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 184 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/MP, DTH/VH, DTH/UH en DTH/CP 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten in het kader van het medefinancieringspro-

gramma 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 185 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/MP, DTH/VH, DTH/UH en DTH/CP 

handeling: het inwinnen van advies bij Nederlandse ambassades in het kader van het medefinan-

cieringsprogramma 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

 

nr: 186 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/MP, DTH/VH, DTH/UH en DTH/CP 

handeling: het mede opstellen van gedetailleerde projectbeschrijvingen in het kader van het mede-

financieringsprogramma 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 187 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/MP, DTH/VH, DTH/UH en DTH/CP 

handeling: het opstellen en afsluiten van overeenkomsten met particuliere niet-commerciële orga-

nisaties in het kader van het medefinancieringsprogramma 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 188 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/MP, DTH/VH, DTH/UH en DTH/CP 

handeling: het toetsen van aanvragen in het kader van het medefinancieringsprogramma 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 189 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PK 

handeling: personeelsadministratieve aangelegenheden met betrekking tot uit te zenden deskundi-

gen 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 190 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: het adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 191 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: het in overleg met de Directie Verdragen opstellen van overeenkomsten met het hulp 

ontvangende land 

periode: 1964-1980 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 192 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: het opstellen van projectpresentaties en overleg met de betrokken ministeries over de 

projecten 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 193 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: het toetsen van projectvoorstellen aan de gestelde criteria voor bilaterale ontwikkelings-

projecten en het daartoe voeren van correspondentie 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 194 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 195 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: overleggen over de wijze van uitvoering van projecten 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 196 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/PR, DTH/VH 

handeling: toezicht houden op en coördineren van in uitvoering zijnde projecten 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 197 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/VI 

handeling: het voorbereiden van fellows op hun studie in Nederland 

periode: 1970-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 198 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DTH/VI 

handeling: organiseren en plannen van cursussen voor uit te zenden deskundigen in het kader van 

diverse ontwikkelingsprogramma's 

periode: 1964-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

 

 

Directie Financieel-Economische Ontwikkelingssamenwerking 

 

nr: 199 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten in het kader van de 

landbouwprogrammahulp, de hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 200 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het evalueren van projecten in het kader van de landbouwprogrammahulp, de hulpver-

lening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 201 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het inwinnen van advies bij Nederlandse ambassades over aanvragen in het kader van 

de landbouwprogrammahulp, de hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 202 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten in het kader van de land-

bouwprogrammahulp, de hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 6 
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nr: 203 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het opstellen en afsluiten van overeenkomsten in het kader van de landbouwprogram-

mahulp, de hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V 

termijn: 10 

 

nr: 204 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het opstellen van projectbeschrijvingen in het kader van de landbouwprogrammahulp, de 

hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 205 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het overleggen over de wijze van uitvoering van projecten in het kader van de land-

bouwprogrammahulp, de hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 206 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het toetsen van aanvragenin het kader van de landbouwprogrammahulp, de hulpverlening 

aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 207 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: het toezicht houden op[ en coördineren van in uitvoering zijnde projecten in het kader van 

de landbouwprogrammahulp, de hulpverlening aan Indochina en aan de Sahel 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 208 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: opstellen van richtlijnen voor consultants en organisaties die worden ingeschakeld bij de 

voorbereiding en uitvoering van hulpprojecten 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 209 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: uitvoeren van goedgekeurde transacties in het kader van bilaterale ontwikkelingssamen-

werkingsprojecten 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 210 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: vaststellen van richtlijnen voor selectie van projecten en programma's in het kader van de 

bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 211 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/AI, DFO/OA, DFO/LA en DFO/AR 

handeling: voeren van bestedingsoverleg met hulp ontvangende landen 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 212 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BT 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot voedselhulpaangelegenheden 

periode: 1967-1971 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 213 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BT 

handeling: beleidsvoorbereiding van de financiële hulpverlening aan Indonesië 

periode: 1967-1971 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 214 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BT 

handeling: beleidsvoorbereiding van financieel-economische hulpverlening in consortia en consul-

tatieve groepen 

periode: 1967-1971 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 215 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BV en DFO/IB 

handeling: afgeven van investeringsgaranties ter bevordering van het privé kapitaalverkeer met 

ontwikkelingslanden (zie ook DFO/KB) 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 216 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BV en DFO/IB 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot aangelegenheden inzake organisaties die 

behoren tot de 'wereldbankfamilie' en van regionale en nationale ontwikkelingsbanken 

(zie ook DFO/KB) 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 217 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BV en DFO/IB 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot voedselhulpaangelegenheden (zie ook DFO/BT) 

periode: 1974-1980 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 218 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BV en DFO/IB 

handeling: bevorderen van samenwerkingsprojekten van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden 

(zie ook DFO/KB) 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 219 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BV en DFO/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Financie-

ringscommissie van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (zie ook 

DFO/FH) 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 220 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/BV en DFO/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van 

Commissarissen van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (zie 

ook DFO/FH) 

periode: 1974-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 221 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/CC 

handeling: beleidsvoorbereiding van de financiële hulpverlening aan Indonesië (zie ook DFO/BT) 

periode: 1971-1974 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 222 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/CC 

handeling: beleidsvoorbereiding van financieel-economische hulpverlening in consortia en consul-

tatieve groepen (zie ook DFO/BT) 

periode: 1971-1974 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 223 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/CC 

handeling: beleidsvoorbereiding van voedselhulpaangelegenheden (zie ook DFO/BT) 

periode: 1971-1974 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 224 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/IB 

handeling: afgeven van investeringsgaranties ter bevordering van het privé kapitaalverkeer met 

ontwikkelingslanden (zie ook DFO/KB) 

periode: 1971-1974 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 225 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/IB 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot aangelegenheden inzake organisaties die 

behoren tot de 'wereldbankfamilie' en van regionale en nationale ontwikkelingsbanken 

(zie ook DFO/KB) 

periode: 1971-1974 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 226 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/IB 

handeling: bevorderen van samenwerkingsprojecten van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden 

(zie ook DFO/KB) 

periode: 1971-1974 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 227 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Financie-

ringscommissie van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 

periode: 1971-1974 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 228 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van 

Commissarissen van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 

periode: 1971-1974 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 229 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/KB 

handeling: afgeven van investeringsgaranties ter bevordering van het privé kapitaalverkeer met 

ontwikkelingslanden 

periode: 1967-1971 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 230 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/KB 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot aangelegenheden inzake organisaties die 

behoren tot de 'wereldbankfamilie' en van regionale en nationale ontwikkelingsbanken 

periode: 1967-1971 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 231 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/KB 

handeling: bevorderen van samenwerkingsprojecten van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden 

periode: 1967-1971 

B/V: V 

termijn: 10 
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nr: 232 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: beleidsvoorbereiding van betalingsbalanssteun 

periode: 1978-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 233 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: beleidsvoorbereiding van voedselproductie en voedselveiligheid 

periode: 1978-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 234 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: beoordelen van voorstellen met betrekking tot de algemene noodhulpbijdrage ten 

behoeve van de armste landen 

periode: 1978-1980 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 235 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: beoordelen van voorstellen met betrekking tot de Nederlandse bijdrage aan specifieke 

multilaterale initiatieven ter leniging van acute noden 

periode: 1978-1980 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 236 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: beoordelen van voorstellen met betrekking tot specifieke bitilaterale initiatieven ter 

leniging van acute noden 

periode: 1978-1980 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 237 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: medebeoordelen van aanvragen / projectvoorstellen met betrekking tot specifieke 

hulpverlening ten behoeve van Indochina aan de gestelde criteria 

periode: 1978-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 238 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: medebeoordelen van aanvragen / projectvoorstellen met betrekking tot specifieke 

hulpverlening ten behoeve van de Sahel aan de gestelde criteria 

periode: 1978-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 239 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: uitvoering van betalingsbalanssteun 

periode: 1978-1980 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 240 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/LP 

handeling: uitvoering van voedselproductie en voedselveiligheid 

periode: 1978-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 241 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/MZ 

handeling: beleidsvoorbereiding inzake de financiële aspecten met betrekking tot het DAC en het 

Development Centre van de OESO, de financiële commissie van de UNCTAD en de EG 

periode: 1967-1971 (1980) 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 242 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/MZ 

handeling: de behandeling van de DAC-examens van andere landen 

periode: 1967-1971 (1980) 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 243 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/MZ 

handeling: verzorging van de financiële overzichten van het Nederlandse hulpprogramma conform 

DAC-voorschriften en de voorbereiding van het Nederlandse DAC-memorandum in het 

kader van de voorbereiding van het Nederlandse DAC-examen 

periode: 1967-1971 (1980) 

B/V: B criterium: 2 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DFO/MZ 

handeling: zie voor de periode 1974-1980 de handelingen in de periode 1967-1974 

 

 

 

Directie Ontwikkelingssamenwerking Suriname 

 

nr: 244 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: adviseren over het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ten aanzien van Suriname 

periode: 1975-1980 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 245 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 246 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: analyseren van informatie uit Suriname van belang voor het ontwikkelingssamenwer-

kingsbeleid 

periode: 1975-1980 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 247 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: behandeling van aanvragen met betrekking tot het beurzenprogramma 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 248 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: coördineren van samenwerking van Surinaamse instituten met Nederlandse instellingen 

en de universitaire samenwerking tussen Nederland en Suriname 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 249 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: deelname aan bestedingsoverleg in de Commissie van Drie betreffende de jaarlijkse 

planning en begrotingsopstelling van ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot Suri-

name 

periode: 1975-1980 

B/V: V (BEWAREN BIJ ARCHIEF VAN DE CONS) 

termijn: 10 

 

nr: 250 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: deelname aan overleg inzake concretisering en bijstelling beoordelingscriteria voor 

bestedingen en projecten 

periode: 1975-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 251 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: het (mede)opstellen van projectbeschrijvingen en projectpresentaties 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 252 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten 

periode: 1975-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 253 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: het inwinnen van advies bij de Nederlandse ambassade over aanvragen en projectvoor-

stellen 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 254 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 255 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: het overleggen over de wijze van uitvoering van projecten 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 256 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: het, in overleg met DVE en DTH/JR of DGIS/JR, (mede)opstellen en afsluiten van 

overeenkomsten met organisaties en/of de Surinaamse regering 

periode: 1975-1980 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 257 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: in het kader van de Commissie van Drie advisering van door het Planbureau Suriname uit 

te brengen verslagen over realisatie en voortgang ontwikkelingsplannen 

periode: 1975-1980 

B/V: V (BEWAREN BIJ ARCHIEF VAN DE CONS) 

termijn: 10 

 

nr: 258 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: onderzoeken van de mogelijkheden tot het starten van sectorale (meer)jarenprogramma's 

voor Suriname 

periode: 1975-1980 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 259 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: overleg in de Commissie van Drie met betrekking tot ontwikkelingsinspanningen ten 

aanzien van Suriname 

periode: 1975-1980 

B/V: V (BEWAREN BIJ ARCHIEF VAN DE CONS) 

termijn: 10 

 

nr: 260 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: toetsen van aanvragen en projectvoorstellen aan de gestelde criteria 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 261 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DOS 

handeling: toezicht houden op en coördineren van in uitvoering zijnde projecten 

periode: 1975-1980 

B/V: V  

termijn: 20 
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Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden 

 

nr: 262 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI 

handeling: opstellen van jaarverslagen 

periode: 1972- 

B/V: B criterium: 2 

 

nr: 263 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/AZ en CBI/CZ 

handeling: verzorgen van archief en documentatie van het CBI 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 264 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/AZ en CBI/CZ 

handeling: verzorgen van de financiële aangelegenheden van het CBI 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 265 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/BH en CBI/HB 

handeling: het ontvangen van handelsmissies uit ontwikkelingslanden en het stimuleren van 

ontmoetingen met importeurs in West-Europa 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 266 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/BH en CBI/HB 

handeling: onderhouden van contacten met bedrijfsleven over afzetmogelijkheden van produkten uit 

ontwikkelingslanden 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 267 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/BH en CBI/HB 

handeling: organiseren van projecten om handelscontacten tussen ontwikkelingslanden en Neder-

landse importeurs te bevorderen 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 268 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/BH en CBI/HB 

handeling: verstrekken van inlichtingen over handel en industrie 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 5 

 



BSD - Buitenlandse Zaken 51 
 
 

nr: 269 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/IK 

handeling: begeleiding van exportbevorderende organisaties in ontwikkelingslanden en Nederland 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 270 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/IK 

handeling: het samen met exportbevorderende organisaties in ontwikkelingslanden opstellen en 

uitvoeren van jaarplannen 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 271 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / CBI/LO en CBI/IK 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot het International Trading Centre van UNC-

TAD/GATT te Genève 

periode: 1972- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 272 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / Raad van Advies CBI 

handeling: beraadslagen over aangelegenheden van het CBI 

periode: 1971- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 273 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / Raad van Advies CBI 

handeling: het uitbrengen van bindende adviezen aan de directeur van het CBI 

periode: 1971- 

B/V: B criterium: 3 

 

 

 

Directie Ontwikkelingssamenwerking Afrika, Directie Ontwikkelingssamenwerking 

Azie en Directie Ontwikkelingssamenwerking Latijns-Amerika 

 

nr: 274 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 275 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: analyseren van de politieke, economische en sociale situaties en behoeften in ontwik-

kelingssamenwerkingslanden 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 276 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: coördinatie van diverse Nederlandse hulpactiviteiten (inclusief de activiteiten van andere 

directies) in een OS-land of groep van OS-landen 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 277 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: coördinatie van diverse Nederlandse hulpactiviteiten in een    OS-land of groep van 

OS-landen met het beleid van andere multilaterale en/of bilaterale donoren 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 278 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het (mede)opstellen van projectbeschrijvingen en projectpresentaties 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 279 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 280 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het inwinnen van advies bij Nederlandse ambassades over aanvragen en projectvoor-

stellen 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 281 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 282 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het overleggen over de wijze van uitvoering van projecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 283 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het vaststellen van te ondernemen activiteiten om een beleidsplan uit te kunnen voeren 

en het eventueel bijstellen van het programma 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 



BSD - Buitenlandse Zaken 53 
 
 

nr: 284 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het volgen van het beleid van andere multilaterale en/of bilaterale donoren en het voeren 

van overleg met deze donoren over het te volgen beleid 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 285 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het voorbereiden van een in een bepaalde periode te voeren ontwikkelingssamenwer-

kingsbeleid, resulterend in een landenbeleidsdocument 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 286 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: het, in overleg met DVE en DTH/JR of DGIS/JR, (mede)opstellen en afsluiten van 

overeenkomsten met organisaties en/of het hulp ontvangende land 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 287 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: met andere DGIS eenheden ontwikkelen van nieuwe hulpmethoden en hulpmethodieken 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 288 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: participeren in het bestedingsoverleg met ontwikkelingslanden 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 289 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: toetsen van aanvragen en projectvoorstellen aan de gestelde    criteria 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 290 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAF, DAL en DLA 

handeling: toezicht houden op en coördineren van in uitvoering zijnde projecten 

periode: 1980- 

B/V: V 

termijn: 20  
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Directie Ontwikkelingssamenwerking Azie en Algemene Financiële Aangelegenheden 

 

nr: 291 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/EG 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 292 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/EG 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 293 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/EG 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van de departementale EG-OS-werkgroep 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 294 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/EG 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 295 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/EG 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 296 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/EG 

handeling: voorbereiden en coördineren van het Nederlandse standpunt t.a.v. het EEG-hulpverle-

ningbeleid en de kanalisering van Nederlandse hulpverlening via de EEG 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 297 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/IB 

handeling: afgeven van investeringsgaranties ter bevordering van het privé kapitaalverkeer met 

ontwikkelingslanden (zie ook DFO/KB) 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 298 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/IB 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot aangelegenheden inzake organisaties die 

behoren tot de 'wereldbankfamilie' en van nationale en regionale ontwikkelingsbanken 

(zie ook DFO/KB) 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 299 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Financie-

ringscommissie van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (zie ook 

DFO/IB) 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 300 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van 

Commissarissen van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (zie 

ook DFO/IB) 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 301 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: behandeling en fiattering van declaraties van de NIO terzake van garantieverstrekking 

door de Staat en aanzuivering winst- en verliesrekening van de NIO 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 302 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: beoordelen en eventueel voorstellen van wijzigingen in concept-jaarverslag van de NIO 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 303 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: beoordeling van concept-schenkingsbrieven en leningsovereenkomsten van de NIO 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 304 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: beoordeling van leningsovereenkomsten inzake door de NIO op de onderhandse kapi-

taalmarkt op te nemen gelden, alsmede beoordeling en fiattering van teksten van 

prospectussen inzake door de NIO te plaatsen obligatieleningen 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 305 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: doorzending aan de landeneenheden van de leningsovereenkomsten en schenkings-

brieven van de NIO ter verzending aan de Nederlandse ambassade in het hulpontvan-

gende land 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 3 

 

nr: 306 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: het verstrekken van gegevens aan DGIS/SA t.b.v. de definitieve versie van de begroting 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 307 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: opstellen van overzichten inzake de financiële hulp aan Indonesië en redigeren van 

brieven aan NIO en RIB inzake financiële zaken betreffende uitvoering van hulp aan 

Indonesië en het maken van financieringsvoorstellen terzaken t.b.v. DAL/OA 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 308 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: opstellen van overzichten per project / activiteit, per land, per regio van aangegane 

verplichtingen, gecommitteerde en ongecommitteerde middelen en gerealiseerde en te 

verwachten uitgaven en stuwmeren 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 309 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: ten behoeve van DGIS/BS en regiodirecties becommentariëren en analyseren van de 

OS-begroting en het meerjarenplan met betrekking tot de categorieen Ia, Ib, Ic en IIIa 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 310 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: vastleggen per project / activiteit van door de landeneenheid goedgekeurde betaalop-

drachten en bewaking van het commiteringsbedrag en doorgeven van die goedkeuring 

aan de NIO 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 311 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: vastleggen van de in het bestedingsoverleg gemaakte afspraken inzake besteding van 

hulp 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 312 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: vastleggen van de zowel middels de NIO als rechtstreeks aangegane verplichtingen 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 313 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: verdeling van financiële middelen na vaststelling van de landenallocaties 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 314 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: verstrekken van opdrachten aan de NIO tot toezenden van schenkingsbrieven en 

leningsovereenkomsten 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 315 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: verwerking van per projekt door de NIO verrichtte betalingen en voeren van overleg 

terzake met de NIO 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 316 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: voeren van overleg met de NIO ten aanzien van financiële aspecten van beleidsintenties 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 317 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/PG 

handeling: voeren van overleg met de NIO, en eventueel met de landeneenheden, inzake betaal-

opdrachten 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 318 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/VL 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot multilateraal overleg over voedselproduktie, 

-veiligheid en -hulp (zie ook DFO/MU) 

periode: 1980-1983 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 319 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DAL/VL 

handeling: opstellen en begeleiden van bilaterale en multilaterale voedsel- en voedingsprogramma's 

periode: 1980-1983 

B/V: V  

termijn: 20 

 

 

 

Directie Multilaterale (Financiële) Ontwikkelingssamenwerking en Speciale 

Programma's 

 

nr: 320 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/CD-a 

handeling: voorbereiding en evaluatie van het beleid met betrekking tot het betalingsbalanssteun-

programma, co-financiering met multilaterale instellingen, schuldverlichting en OS-bij-

drage aan Wellink- en Afrikafaciliteit 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 321 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/CD-b 

handeling: voorbereiding en evaluatie van het beleid met betrekking tot de nood- en humanitaire hulp 

bij rampen, hulp aan vluchtelingen en hulp aan slachtoffers van mensenrechten-

schendingen 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 322 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/CD-c 

handeling: voorbereiding en evaluatie van het beleid met betrekking tot het programma sociaal-e-

conomische noodsituaties van groepen 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 323 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/CD-d 

handeling: voorbereiding en evaluatie van het beleid met betrekking tot energiehulp 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 324 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: coördineren van de kanalisering van de Nederlandse hulpverlening via de EEG 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 325 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 326 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 327 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van de departementale EG-OS-werkgroep 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 328 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1983- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 329 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van de departementale 

EG-OS-werkgroep 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 330 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/EG 

handeling: voorbereiden en coördineren van het Nederlandse standpunt t.a.v. het EEG-hulpverle-

ningsbeleid en de kanalisering van Nederlandse hulpverlening via de EEG 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 331 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/IB 

handeling: afgeven van investeringsgaranties ter bevordering van het privé kapitaalverkeer met 

ontwikkelingslanden (zie ook DFO/KB) 

periode: 1983- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 332 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/IB 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot aangelegenheden inzake organisaties die 

behoren tot de 'wereldbankfamilie' en van regionale en nationale ontwikkelingsbanken 

(zie ook DFO/KB 

periode: 1983- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 333 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Financie-

ringscommissie van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (zie ook 

DFO/KB) 

periode: 1983- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 334 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/IB 

handeling: vertegenwoordigen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van 

Commissarissen van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (zie 

ook DFO/KB) 

periode: 1983- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/MZ 

handeling: zie voor handelingen van DMP/MZ bij DFO/MZ 

 

nr: 335 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/PG 

handeling: beoordelen van aanvragen in het kader van het 150 miljoen-programma 

periode: 1983-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 336 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/PG 

handeling: evaluatie van het 150 miljoen-programma 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 337 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/PG 

handeling: evaluatie van uitgevoerde projecten in het kader van het 150 miljoen-programma 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 338 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/PG 

handeling: toetsing van aanvragers in het kader van het 150 miljoen-programma 

periode: 1983-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 339 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/UN 

handeling: voorbereiding en evaluatie van beleid met betrekking tot de hulpverlening via UNDP, 

UNICEF, UNCDF en UNFPA 

periode: 1986- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 340 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/UN 

handeling: voorbereiding en evaluatie van beleid met betrekking tot het programma vrouwen en 

ontwikkeling 

periode: 1986- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 341 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/UN 

handeling: voorbereiding en evaluatie van beleid met betrekking tot programma's uitgevoerd door de 

WHO 

periode: 1986- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 342 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: adviseren aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking omtrent de hoogte van de 

tweejaarlijkse allocatie uit begrotingscategorie IV-a aan het Wereldvoedselprogramma 

(WVP) en de internationale noodvoedselreserve (IEFR) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 343 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: beleidsvoorbereiding inzake de bilaterale voedselhulp (begrotingscategorieen IV-c en 

IV-d) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 344 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot hety programma voedselproduktie, voedselvei-

ligheid en voedingsprogramma's (begrotingscategorie IV-d) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 345 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: beoordelen van ad hoc verzoeken van het WVP voor speciale hulpacties ten laste van 

begrotingscategorie IV 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 346 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: evaluatie van de bilaterale voedselhulp (begrotingscategorieen IV-c en IV-d) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 347 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: formuleren van Nederlandse standpunten ten aanzien van de IEFR 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 348 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: formuleren van Nederlandse standpunten ten aanzien van voorstellen van de Europese 

Commissie voor de voedselhulp aan landen en NGO's lastens categorie IV-b van de 

begroting (EG-voedselhulp) en deelnemen aan het EG overleg terzake 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 349 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: het verzorgen van de inbreng van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de door het 

ministerie van Landbouw & Visserij geformuleerde standpuntbepaling inzake de FAC 

(begrotingscategorie IV-c) 

periode: 1983-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 350 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de Adviescommissie Cate-

gorie IV (ACCV) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 351 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: opstellen van de begroting voor de bilaterale voedselhulp (begrotingscategorieen IV-c en 

IV-d) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 352 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: opstellen, in overleg met de minister van Landbouw & Visserij en DIO/ER, en vaststellen 

van de instructies voor CFA-vergaderingen (Committee on Food Aid Programmes van het 

WVP) 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 353 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: programmering van en toezicht op derden (L&V, WVP) met betrekking tot de voortgang 

van de uitvoering van het sectorprogramma 

periode: 1983-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 354 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DMP/VL 

handeling: vaststellen op advies van de minister van Landbouw & Visserij van de jaarlijkse bijdrage 

uit de bilaterale FAC-verplichting (Food Aid Convention) aan het Wereldvoedselpro-

gramma 

periode: 1983-1985 

B/V: B criterium: 1 
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Directie Particuliere Activiteiten, Onderwijs- en Onderzoekprogramma's 

 

nr: 355 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: als waarnemer van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking deelnemen aan de 

Plenaire Vergadering NCO en voeren van overleg met NCO over beleidsmatige aspecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 356 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: beoordelen van beleid van NCO op basis van jaarverslagen en naar aanleiding daarvan 

uitbrengen van adviezen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 357 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: bevorderen van de integratie van de activiteiten op het gebied van de voorlichting en 

bewustwording en het voeren van overleg daarover met de desbetreffende ministeries en 

instanties 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 358 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: het stimuleren, coördineren, begeleiden en toetsen van voorlichtings- en bewustwor-

dingsactiviteiten van lagere overheden en incidentele particuliere activiteiten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 359 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: met betrekking tot voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten van lagere overheden en 

incidentele particuliere activiteiten formuleren van beleid en de daarbij behorende 

toetsingscriteria 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 360 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van het Adviescollege Voorlichting 

en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 361 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: optreden als waarnemer van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het Ad-

viescollege Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 362 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/AN 

handeling: voeren van overleg over activiteiten met initiatiefnemers met betrekking tot voorlichtings- 

en bewustwordingsactiviteiten van lagere overheden en incidentele particuliere activiteiten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 363 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten met betrekking de diverse 

programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 364 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: het (mede)opstellen van projectbeschrijvingen / projectpresentaties met betrekking tot de 

diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 365 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten met betrekking tot de diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 366 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: het inwinnen van advies bij Nederlandse ambassades over aanvragen / projectvoorstellen 

met betrekking de diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 367 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten met betrekking tot de diverse 

programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 368 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: het overleggen over de wijze van uitvoering van projecten met betrekking tot de diverse 

programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 369 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: het, in overleg met DVE en DTH/JR of DGIS/JR, (mede)opstellen en afsluiten van 

overeenkomsten met organisaties en/of het hulpontvangende land met betrekking tot de 

diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 370 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: toetsen van aanvragen / projectvoorstellen aan de gestelde criteria met betrekking tot de 

diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 371 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: toezicht houden op en coördineren van in uitvoering zijnde projecten met betrekking tot 

de diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 372 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/BY 

handeling: voorbereiding en evaluatie van beleid met betrekking tot de diverse programma's 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 373 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: adviseren van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de departementsleiding 

inzake het ten aanzien van OVOVO te voeren beleid 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 374 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: begeleiden van voorbereiding en uitvoering van projecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 375 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: behandelen van begrotingsaangelegenheden m.b.t. categoriën VI-b, VI-c en VI-d 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 376 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: beoordelen meerjarenprogramma's en begrotingen van IO-instituten in Nederland 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 377 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: beoordelen van aanvragen in het kader van het literatuurprogramma 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 378 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: beoordeling en toetsing van voor financiering voorgedragen projecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 379 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: evalueren van projecten en programma's 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 380 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: ontwikkelen en bijstellen van beleid met betrekking tot het onderwijs en toetsen van 

beleid van onderwijsinstellingen aan het OS-beleid 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 381 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van het ISOVO 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 382 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: voorbereiden van de bijdrage van DGIS in OVOVO en ISOVO 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 383 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/IO 

handeling: voorlichten over Internationaal Onderwijs en PUO-programma's 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 384 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/JO 

handeling: adviseren aan departementsleiding inzake de personele inzet in het kader van door 

overkoepelende organisaties in ontwikkelingslanden uit te voeren activiteiten 

periode: 1980-1985 

B/V: B criterium: 3 
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nr: 385 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/JO 

handeling: beoordelen van aanvragen voor inzet van suppletievrijwilligers, artsen en deskundigen 

aan de hand van vastgestelde doelstellingen 

periode: 1980-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 386 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/JO 

handeling: ontwikkelen van beleid met betrekking tot het JVC en het OPIT-programma, bijdrage 

leveren aan het opstellen van het inzetbeleid, formuleren van criteria 

periode: 1980-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 387 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/JO 

handeling: verrichten van onderzoek naar betekenis en doelmatigheid van de ondersteunende 

personele assistentie aan de projecten van particuliere organisaties in ontwikkelingslan-

den 

periode: 1980-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 388 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/JO 

handeling: voorstellen doen aan departementsleiding inzake gewenste ontwikkelingen van het 

programma en de financiële omvang 

periode: 1980-1985 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 389 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/JO 

handeling: zorgdragen voor overleg tussen overheid en JVC en OPIT 

periode: 1980-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 390 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: het (mede)opstellen van gedetailleerde projectbeschrijvingen in het kader van het 

medefinancieringsprogramma 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 391 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: het evalueren van het medefinancieringsprogramma 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 392 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten in het kader van het medefinancieringspro-

gramma 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 393 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: het inwinnen van advies bij Nederlandse ambassades over programma-aanvragen in het 

kader van het medefinancieringsprogramma 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 394 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: het opstellen en afsluiten van overeenkomsten met particuliere niet-commerciële orga-

nisaties in het kader van het medefinancieringsprogramma 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 395 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: het toetsen van aanvragen in het kader van het medefinancieringsprogramma 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 396 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/MP 

handeling: ontwikkelen van beleid ten aanzien van ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten van 

particulieren in het algemeen en de vier bemiddelende organisaties in het bijzonder 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 397 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: begeleiden van fellows gedurende hun verblijf in Nederland 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 398 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: behandelen van aanvragen voor opleidingen afkomstig van andere directies en/of 

afdelingen 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 399 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: beoordelen van beursaanvragen voor niet-reguliere of cursussen en bemiddelen bij 

aanvragen van multilaterale fellows 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 400 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: beoordelen van beursaanvragen voor reguliere internationale cursussen 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 401 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: coördineren van studie-, stage- of bezoekprogramma's van individuele, bilaterale en 

multilaterale fellows 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 402 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: evalueren van opleidingen in Nederland 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 403 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OL 

handeling: ontwikkeling en voorbereiding van beleid ten aanzien van internationale opleidingen in 

Nederland 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 404 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: adviseren over de jaarlijkse begrotingsmiddelen voor onderzoek en AT-instellingen in 

Nederland 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 405 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: beoordelen van projectvoorstellen 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 406 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: evalueren van projecten en programma's 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 407 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: ontwikkelen en voorbereiden van beleid ten aanzien van onderzoek in en voor OS-landen, 

mede op grond van adviezen van de RAWOO 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 408 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van adviesgroepen 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 409 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: organiseren van onderzoek en technische workshops en symposia ten aanzien van 

speciale onderwerpen voor de beleidsvorming van het ministerie 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 410 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: uitbesteden van uitvoering en begeleiding van uitvoering van projecten 

periode: 1980- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 411 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: uitdragen van het onderzoekbeleid 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 412 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: voorbereiden van de bijdrage van DPO in de RAWOO, alsmede het adviseren van de 

minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de departementsleiding met betrekking tot 

de beleidsadviezen van de RAWOO 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 413 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/OT 

handeling: voorbereiden van te voeren beleid in consultatieve groepen 

periode: 1980- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 414 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/SO 

handeling: evalueren van beleid en activiteiten van onderwijsinstellingen in OS-landen, van regionale 

economische commissies van de VN en andere regionale organisaties, alsmede in het 

kader van de samenwerking met Israël, Joegoslavië en ICPE 

periode: 1980-1987 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 415 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/SO 

handeling: toetsen van het gebruik van deze fondsen en het effect van het gebruik 

periode: 1980-1987 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 416 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/SO 

handeling: vaststellen en beschikbaar stellen van fondsen aan onderwijsinstellingen in OS-landen, 

van regionale economische commissies van de VN en andere regionale organisaties, 

alsmede in het kader van de samenwerking met Israël, Joegoslavië en ICPE 

periode: 1980-1987 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 417 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DPO/SO 

handeling: voorbereiden en bijstellen van OS-beleid met betrekking tot onderwijsinstellingen in 

OS-landen, van regionale economische commissies van de VN en andere regionale 

organisaties, alsmede in het kader van de samenwerking met Israël, Joegoslavië en 

ICPE 

periode: 1980-1987 

B/V: B criterium: 1 

 

 

 

Directie Coördinatie Sectorprogramma's en Technische Advisering 

 

nr: 418 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: begeleiding en sturing van de projectencommissie van het FMO 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 419 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot de instrumenten haalbaarheidsstudies, investe-

ringsstudies, FMO, WHI en de industriële projecten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 420 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: evaluatie met betrekking tot de instrumenten haalbaarheidsstudies, investeringsstudies, 

FMO, WHI en de industriële projecten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 421 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: het mede beoordelen van industriële projectvoorstellen in het kader van landenprogram-

ma's 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 



72 BSD - Buitenlandse Zaken 

 
 

nr: 422 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: het mede goedkeuring verlenen aan industriële projectvoorstellen uit begrotingscategorie 

II 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 423 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: mede formuleren van industrieel samenwerkingsbeleid 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 424 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: uitvoering van de activiteiten in het kader van de instrumenten haalbaarheidsstudies, 

investeringsstudies, FMO, WHI en de industriële projecten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 425 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-a 

handeling: verrichten van haalbaarheidsstudies ten behoeve van investeringsprojecten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 426 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot het programma inzake ontwikkelingsrelevante 

exportkredieten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 427 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: beoordelen van aanvragen in het kader van het programma inzake ontwikkelingsrele-

vante exportkredieten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 428 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: evaluatie van het programma inzake ontwikkelingsrelevante exportkredieten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 429 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: evaluatie van uitgevoerde projecten in het kader van het programma inzake ontwikke-

lingsrelevante exportkredieten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 430 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: het overleggen met bedrijfsleven over gezamenlijke projecten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 431 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de werkgroep Gemengde 

Kredieten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 432 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-b 

handeling: toetsen van aanvragers in het kader van het programma inzake ontwikkelingsrelevante 

exportkredieten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 433 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-c 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot het programma inzake industriële technische 

bijstand 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 434 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-c 

handeling: beoordelen van aanvragen in het kader van het programma inzake industriële technische 

bijstand 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 435 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-c 

handeling: evaluatie van het programma inzake industriële technische bijstand 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 436 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-c 

handeling: evaluatie van uitgevoerde projecten in het kader van het programma inzake industriële 

technische bijstand 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 437 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/ID-c 

handeling: toetsing van aanvragers in het kader van het programma inzake industriële technische 

bijstand 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 



74 BSD - Buitenlandse Zaken 

 
 

 

nr: 438 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-a 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot voedselproduktie, voedselveiligheid en voedsel-

hulp 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 439 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-a 

handeling: evaluatie van het programma inzake voedselproduktie, voedselveiligheid en voedselhulp 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 440 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-a 

handeling: evaluatie van uitgevoerde projecten in het kader van het programma inzake voedsel-

produktie, voedselveiligheid en voedselhulp 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 441 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-a 

handeling: medebeoordelen van aanvragen in het kader van het programma inzake voedselproduk-

tie, voedselveiligheid en voedselhulp 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 442 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-b 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot het programma industriële plattelandsontwikke-

ling 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 443 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-b 

handeling: evaluatie van het programma industriële plattelandsontwikkeling 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 444 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-b 

handeling: evaluatie van uitgevoerde projecten in het kader van het programma industriële platte-

landsontwikkeling 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 445 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-b 

handeling: medebeoordelen van aanvragen in het kader van het programma industriële plattelands-

ontwikkeling 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 446 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-c 

handeling: beleidsvoorbereiding met betrekking tot het programma energie en ecologie 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 447 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-c 

handeling: evaluatie van het programma energie en ecologie 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 448 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-c 

handeling: evaluatie van uitgevoerde projecten in het kader van het programma energie en ecologie 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 449 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/PL-c 

medebeoordelen van aanvragen in het kader van het programma energie en ecologie 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 450 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het adviseren aangaande verbetering van vakkennis en het meer optimaal inschakelen 

van experts in de projecten 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 451 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het adviseren bij de formulering van algemeen sectorbeleid, bij de keuze van (sub-)sec-

toren in landen en bij de invulling van het in de landen te voeren sectorbeleid 

periode: 1985- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 452 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het adviseren omtrent vakkennis en ontwikkelingservaring zoals beschikbaar in Neder-

land (en daarbuiten), in te schakelen voor uitvoering van projecten in alle fasen van de 

projectcyclus 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 453 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het functioneren als spil met betrekking tot selectie van bedrijven bij tenderprocedures 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 454 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het geven van advies aangaande projectvoorstellen van multilaterale organisaties - zoals 

EG-projectvoorstellen en IFAD projectvoorstellen - alsmede diverse projecten 

ressorterend onder DPO 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 455 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het geven van technisch advies aangaande projectvoorstellen te financieren uit landen- 

en sectorprogramma's in alle fasen van de projectcyclus (identificatie, formulering, 

beoordeling, uitvoering, evaluatie) 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 456 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het inschakelen en vormen van en deelname aan adviesgroepen in verschillende 

sectoren en projecten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 457 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het inventariseren en registreren van kennis en ervaring bij individuen en groepen 

(consultants, instituten etc) 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 458 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het inventariseren en registreren van lokale kennis (individuen, consultants, overheids-

organisaties) in de ontwikkelingslanden 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 459 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het mede verzorgen van de selectie van sectorspecialisten op de ambassade, het 

vooorbereiden en begeleiden van die specialisten 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 460 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / DST/TA 

handeling: het participeren in internationale fora op technisch niveau 

periode: 1985- 

B/V: V  

termijn: 10 

 



BSD - Buitenlandse Zaken 77 
 
 

 

 

ADOS / IGOS 

 

nr: 461 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: de beoordeling van de implementatie van inspectie-adviezen bij operationele eenheden 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 462 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: de prioriteitsbepaling in het door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking vast te 

stellen meerjarenprogramma van IOV 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 463 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: de uitvoering van speciale veldonderzoeken 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 464 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: de vaststelling van evaluatie van jaarprogramma's en de begeleiding van de uitvoering 

daarvan bij de operationele eenheden 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 465 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: de vaststelling van jaarprogramma's en begeleiding van de uitvoering daarvan 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 466 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: het geven van aanzetten voor de evaluatie van multilaterale programma'sionele eenhe-

den 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 467 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: het inbrengen bij de departementsleiding van de bevindingen van IOV 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 468 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: het leveren van commentaar bij beleidsadviezen van de inspectie 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 3 
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nr: 469 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: het uitdragen van inzichten van de departementsleiding bij IOV 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 470 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ADOS & IGOS 

handeling: het zorgdragen voor terugkoppeling van inspectie-ervaringen naar ambassades, des-

kundigen en beleidsbureaus 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 6 

 

 

 

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde 

 

nr: 471 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / IOV 

handeling: adviseren omtrent het Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

periode: 1977- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 472 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / IOV 

handeling: onderzoeken van en rapporteren over het Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamen-

werkingsbeleid 

periode: 1977- 

B/V: B criterium: 1 

 

 

 

Staf Ontwikkelingsstrategie 

 

nr: 473 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / SON 

handeling: beleidsvoorbereiding van projecten van de NCO 

periode: 1970-1973 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 474 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / SON 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de NCO 

periode: 1970-1973 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 475 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / SON 

handeling: uitvoering van projecten van de NCO 

periode: 1970-1973 

B/V: V  

termijn: 20 
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Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking 

 

nr: 476 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / VDO 

handeling: de behandeling van beroepsschriften van particuliere organisaties tegen besluiten van de 

NCO en de bemiddeling tussen partijen namens de minister voor Ontwikkelingssa-

menwerking 

periode: 1973-1981 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 477 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / VDO 

handeling: incidentele begeleiding onderzoeksprojecten 

periode: 1973-1981 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 478 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / VDO 

handeling: lidmaatschap van het Adviescollege NCO als waarnemer van de minister voor Ontwik-

kelingssamenwerking 

periode: 1973-1981 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 479 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / VDO 

handeling: overleg met staf NCO en Adviescollege 

periode: 1973-1981 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 480 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / VDO 

handeling: overleg met vakministeries inzake gezamenlijke financiering van projecten 

periode: 1973-1981 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 481 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / VDO 

handeling: projectbehandeling + jaarplan van het dagelijks bestuur aan de hand van voorstellen van 

het NCO, aan de hand van de Adviescommissie NCO en aan de hand van adviezen van 

beleidsdirecties van DGIS 

periode: 1973-1981 

B/V B criterium: 1 
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Stichting Nederlandse Vrijwilligers 

 

nr: 482 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: het behartigen van de juridische zaken voor AJV 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 483 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: het opstellen van overeenkomsten met hulp ontvangende landen 

periode: 1965-1976 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 484 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: het verzorgen van de financiële aangelegenheden van AJV 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 485 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: het verzorgen van de publicitaire aangelegenheden van AJV 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 486 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: opstellen en redigeren van adviezen en aanbevelingen van de Stichting Nederlandse 

Vrijwilligers 

periode: 1965-1976 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 487 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van de Stichting Nederlandse 

Vrijwilligers 

periode: 1965-1976 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 488 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers 

periode: 1965-1976 

B/V: B criterium:  2 

 

nr: 489 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling van de Stichting 

Nederlandse Vrijwilligers 

periode: 1965-1976 

B/V: B criterium: 5 
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nr: 490 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AG 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van de Stichting 

Nederlandse Vrijwilligers 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: B criterium: 5 

 

nr: 491 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AN 

handeling: verrichten van rendementsonderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij projecten van AJV 

periode: 1965-1968 

B/V: B criterium: 1 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/AN 

handeling: zie ook handelingen JVP/PJ 

 

nr: 492 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/PB 

handeling: het verzorgen van aanschaf van materieel voor projecten en het transport van dat 

materieel 

periode: 1965-1968 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 493 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/PB 

handeling: het verzorgen van de opleidingen voor uit te zenden vrijwilligers voor projecten van het 

AJV 

periode: 1965-1968 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 494 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/PL 

handeling: verrichten van rendementsonderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij projecten van AJV 

(zie ook AJV/AN) 

periode: 1972-1976 

B/V: B criterium: 1 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/PL 

handeling: zie handelingen JVP/PJ 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/PR 

handeling: zie handelingen JVP/PJ 

 

nr: 495 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/RC 

handeling: het werven van vrijwilligers voor projecten van het AJV 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 496 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/RC 

handeling: voorlichten van aspirant vrijwilligers voor projecten van het AJV 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 497 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/SL en AJV/PE 

handeling: het verzorgen van de selectie en aanname van vrijwilligers voor projecten van het AJV 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 498 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / AJV/SL en AJV/PE 

handeling: het verzorgen van opleidingen voor vrijwilligers 

periode: 1965-1976 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 499 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/CL 

handeling: het behartigen van de juridische zaken voor het ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 500 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/CL 

handeling: het opstellen van overeenkomsten met hulpontvangende landen 

periode: 1979-1985 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 501 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/CL 

handeling: het verzorgen van de financiële aangelegenheden van het ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 502 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/CL 

handeling: het verzorgen van de publicitaire aangelegenheden van het ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/CL 

handeling: zie voor handelingen met betrekking tot de verzorging van het secretariaat van het SNV 

de handelingen bij AJV/AG 

 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/PB 

handeling: zie handelingen AJV/PB 
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nr: 503 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/VD 

handeling: het verzorgen van de opleiding voor de uit te zenden vrijwilligers 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 504 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/VN 

handeling: het voorbereiden van de uit te zenden vrijwilligers op de omstandigheden in de regio van 

plaatsing 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 505 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/VN 

handeling: het voorlichten van de uit te zenden vrijwilligers 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 506 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 507 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het (mede)opstellen van projectbeschrijvingen en projectpresentaties 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 508 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten 

periode: 1979-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 509 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het inwinnen van advies bij de Nederlandse ambassades over aanvragen en project-

voorstellen 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 510 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 511 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het overleggen over de wijze van uitvoering van projecten 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 512 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het verzorgen van de aanschaf van materieel voor projecten en het transport van dat 

materieel 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 513 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het verzorgen van de opleidingen voor uit te zenden vrijwilligers voor projecten van het 

ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 514 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: het, in overleg met DVE en DTH/JR of DGIS/JR, (mede)opstellen en afsluiten van 

overeenkomsten met organisaties en/og het hulpontvangende land 

periode: 1979-1985 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 515 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: toetsen van aanvragen en projectvoorstellen aan de gestelde criteria 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 516 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: toezicht houden op in uitvoering zijnde projecten 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 20 

 

nr: 517 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WA, ANV/OZ en ANV/LZ 

handeling: verrichten van rendementsonderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij projecten van het 

ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 518 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WV 

handeling: het verzorgen van de selectie en aanname van vrijwilligers voor projecten van het ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 519 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WV 

handeling: het voorlichten van aspirant vrijwilligers voor projecten van het ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 520 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / ANV/WV 

handeling: het werven van vrijwilligers voor projecten van het ANV 

periode: 1979-1985 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 521 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/AG 

handeling: het ontwikkelen van criteria met betrekking tot selectie en opleiding van aspirant vrijwil-

ligers voor JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 522 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/AG 

handeling: het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke evaluatie van 

projecten van JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 523 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/AG 

handeling: het verzorgen van de financiële administratie van JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 524 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/AG 

handeling: het verzorgen van de voorlichting over JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 525 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/AG 

handeling: onderhouden van contacten met (inter)nationale jongerenorganisaties 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 526 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: adviseren over problemen bij de uitvoering van projecten 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 527 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: het (mede)opstellen van projectbeschrijvingen en projectpresentaties 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 528 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: het evalueren van uitgevoerde projecten 

periode: 1963-1965 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 529 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: het inwinnen van advies bij Nederlandse ambassades over aanvragen en projectvoor-

stellen 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 530 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van projecten 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 531 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: het overleggen over de wijze van uitvoering van projecten 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 532 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: het, in overleg met DVE en DTH/JR en DGIS/JR, (mede)opstellen en afsluiten van 

overeenkomsten met organisaties en/of het hulp ontvangende land 

periode: 1963-1965 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 533 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: toetsen van aanvragen en projectvoorstellen aan de gestelde criteria 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 534 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/PJ 

handeling: toezicht houden op in uitvoering zijnde projecten 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 20 
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nr: 535 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/VW 

handeling: het verzorgen van de opleiding voor uit te zenden vrijwilligers voor projecten van JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 536 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/VW 

handeling: het verzorgen van de selectie en aanname van vrijwilligers voor projecten van JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 537 

actor: minister voor Ontwikkelingssamenwerking / JVP/VW 

handeling: het werven van vrijwilligers voor projecten van JVP 

periode: 1963-1965 

B/V: V  

termijn: 5 

 

 

 

Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

 

nr: 538 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: adviseren van de Nederlandse en Surinaamse regering met betrekking tot de jaarver-

slagen van het Surinaams Planbureau over de realisatie van het meerjarenontwikke-

lingsplan en over de besteding van de door Nederland ten behoeve van dit plan be-

schikbaar gestelde middelen 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 539 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: bespreken en toetsen van voorstellen voor de financiering en uitvoering van projecten en 

programma's 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 540 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: laten opstellen van jaarverslagen door het Surinaamse Planbureau met betrekking tot de 

realisatie van het programma en het beheer van de financiële middelen 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 2 

 

nr: 541 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: vaststellen van de criteria waaraan projecten en programma's dienen te voldoen 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 542 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: opstellen van convocaties en agenda's voor vergaderingen van de CONS 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 543 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: opstellen van verslagen van vergaderingen van de CONS 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 544 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de samenstelling van de CONS 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterium: 5 

 

nr: 545 

actor: Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland - Suriname 

handeling: voeren van correspondentie met betrekking tot de taakuitvoering van de CONS 

periode: 1975-1988 

B/V: B criterum: 6 

 

 

 

Coördinatiecommissie inzake Hulpverlening aan minder Ontwikkelde Landen / 

Coördinatiecommissie Ontwikkelingssamenwerking 

 

nr: 546 

actor: COCOM / COCOS 

handeling: behandelen van beleidsnota's op OS-gebied en adviezen hieromtrent verstrekken aan de 

ROS 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 547 

actor: COCOM / COCOS 

handeling: behandelen van door de NAR uitgebrachte adviezen en hieromtrent verstrekken van 

pre-adviezen aan de ROS 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 1 

 

 

 

Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking 

 

nr: 548 

actor: Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking 

handeling: de minister van Buitenlandse Zaken / minister voor Ontwikkelingssamenwerking op diens 

verzoek en uit eigener beweging over alle zaken met betrekking tot ontwik-

kelingssamenwerking van advies dienen 

periode: 1964- 

B/V: B criterium: 3 
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Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie / Stichting Nationale Commissie Voor-

lichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking  

 

nr: 549 

actor: Adviescollege NCO 

handeling: adviseren van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid, het jaar-

programma en de evaluatie van het NCO 

periode: 1974-1983 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 550 

actor: Adviescollege NCO 

handeling: behandelen van bezwaarschriften tegen door het NCO afgewezen projecten 

periode: 1974-1983 

B/V: V  

termijn: 10 
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De Buitenlandse Dienst 

 

 

nr: 551 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: op verzoek van andere departementen of organisaties inwinnen van inlichtingen over 

Nederlanders in het buitenland 

periode: 1945- 

B/V V 

termijn: 5 

 

nr: 552 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: adviseren omtrent de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ontwikkelingsprojecten in het 

land van accreditatie 

periode: 1963- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 553 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: analyseren van en rapporteren over het ontwikkelingsbeleid van land van accreditatie 

periode: 1963- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 554 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: behandelen van financiële aspecten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerkings-

projecten 

periode: 1963- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 555 

actor: behartigen van de politieke belangen van het Groothertogdom Luxemburg waar dit land 

geen eigen vertegenwoordiging heeft 

periode: 1945 

B/V: B 

 

nr: 556 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: bemiddelen bij de invoer van materieel in het land van accreditatie ten behoeve van 

ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 

periode: 1963- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 557 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: het volgen van de ontwikkelingen in het land van accreditatie en het rapporteren daarover 

aan de minister van Buitenlandse Zaken 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 558 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: onderhouden van contacten met de pers 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 559 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: toezien op en rapporteren over de voortgang van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 

periode: 1963- 

B/V: B criterium: 10 

 

nr: 560 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: uitvoeren van bilaterale akkoorden op cultureel en wetenschappelijk gebied 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 561 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: uitvoeren van de instructies op handelspolitiek gebied van de BEB en de EVD 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 562 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: verzorgen van materiële aangelegenheden met betrekking tot ontwikkelingssamenwer-

kingspersoneel 

periode: 1963- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 563 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: voeren van overleg met bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen van NAVO-bond-

genoten in hoofdsteden waar meerdere van die landen zijn vertegenwoordigd 

periode: 1948- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 564 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: voeren van overleg met bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen van EG-lidstaten in 

hoofdsteden waar meerdere van die landen zijn vertegenwoordigd 

periode: 1958- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 565 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen 

handeling: voorbereiden, uitvoeren en evalueren van Kleine Ambassade Projecten / Kleine Plaat-

selijke Activiteiten 

periode: 1977- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 566 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: doorgeleiden van asielverzoeken 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 567 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: doorgeleiden van gerechtelijke stukken en rogatoire commissies 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 3 

 

nr: 568 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: doorgeleiden van klachten over Nederlandse overheidsorganen 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 3 

 

nr: 569 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: doorgeleiden van verzoeken tot ontheffing van de dienstplicht voor in het ressort woon-

achtige Nederlanders 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 3 

 

nr: 570 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven door middel van voorlichting en bemid-

deling 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 571 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: opmaken van akten van de Burgerlijke Stand 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 7 

 

nr: 572 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: opmaken van akten van volmacht en de administratie hiervan 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 573 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: opmaken van legalisaties 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 3 

 

nr: 574 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: opmaken van scheepsverklaringen en registratie in scheepspapieren 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 575 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: opsporen van personen en innen van vorderingen van de Nederlandse Staat of particu-

lieren 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 576 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: rapporteren over individuele gevallen in het kader van de Wet Uitkering Vervolgings-

slachtoffers 

periode: 1973- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 577 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: repatriëren van Nederlanders in voorkomende gevallen 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 578 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verlenen van bijstand met betrekking tot notariële akten 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 579 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verlenen van hulp en bemiddeling bij emigratie van Nederlanders naar het ressort van de 

consulaire vertegenwoordiging 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 580 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verlenen van visa en 'machtiging voorlopig verblijf' voor bezoeken aan Nederland 

periode: 1973- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 581 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verlenen van visa en 'machtiging voorlopig verblijf' voor bezoeken aan Nederland in 

afwijking van de daarvoor geldende regels 

periode: 1973- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 582 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verstrekken, verlengen en wijzigen van reisdocumenten voor Nederlanders, alsmede 

diplomatieke, consulaire en dienstpaspoorten en het bijhouden van een administratie 

hieromtrent 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 583 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verzorgen van vlootbezoeken 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 584 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: voeren van een administratie in het kader van de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers 

periode: 1973- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 585 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: zorgdragen voor in het ressort gearresteerde Nederlanders 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 586 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: zorgdragen voor opmaken van medische rapportages in het kader van de Wet Uitkering 

Vervolgingsslachtoffers 

periode: 1973- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 587 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen / Permanente vertegenwoordigingen 

handeling: uitdragen in woord en geschrift van het politieke beleid van de Nederlandse regering in 

het land van accreditatie, respectievelijk de andere leden van de internationale organi-

satie waarbij de PV geaccrediteerd is 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 588 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: rapporteren over ontwikkelingsprojecten en (industriële) overheidsaanbestedingen t.b.v. 

het Nederlandse bedrijfsleven 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 589 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: uitdragen van het economische beleid van de Nederlandse regering 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 590 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: vergaren en ter beschikking stellen van handelspolitieke informatie 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 591 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verstrekken van inlichtingen aan overheid en bedrijfsleven van land van vestiging over 

economische ontwikkelingen van Nederland en de mogelijkheden tot economische 

samenwerking met Nederland 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 592 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: verzamelen en toezenden aan de Nederlandse regering van economisch-statistisch 

materiaal 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 593 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: volgen van de macro-economische ontwikkelingen in een land of regio en daarover 

rapporteren aan de minister van Buitenlandse Zaken 

periode: 1945-1950 

B/V: B criterium: 1 
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nr: 594 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: volgen van de macro-economische ontwikkelingen in een land of regio en daarover 

rapporteren aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 595 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: volgen van meso-economische ontwikkelingen en daarover rapporteren aan de minister 

van Buitenlandse Zaken 

periode: 1945-1950 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 596 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: volgen van meso-economische ontwikkelingen en daarover rapporteren aan de ministers 

van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 597 

actor: Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen /Consulaire vertegenwoordigingen 

handeling: voorlichting over levering van Nederlandse goederen en diensten 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 598 

actor: Permanente vertegenwoordigingen 

handeling: het volgen van de politieke ontwikkelingen bij de internationale organisatie waarbij de PV 

geaccrediteerd is en het rapporteren daarover aan de minister van Buitenlandse Zaken 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 
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Stafafdelingen & Adviseurs  

 

Directie Kabinet en Protocol 

 

nr: 599 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: aanvragen GN/BN-kentekennummers bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 600 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: aanvragen van geloofsbrieven bij het Kabinet van de Koningin voor Nederlandse dele-

gaties op internationale conferenties 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 601 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: aanvragen van overvlieg-, landings- en/of verblijfsvergunningen bij de buitenlandse 

regeringen m.b.t. privereizen van leden van het Koninklijk Huis in het buitenland door 

tussenkomst van de vertegenwoordigingen in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 602 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: adviseren ten aanzien van in acht te nemen ceremonieel 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 603 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: adviseren van het Kabinet van de Koningin met betrekking tot buitengewone zendingen 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 604 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: adviseren van terugroeping naar het land van herkomst of afgeven 'persona non grata'- of 

'onaanvaardbaar'-verklaring 

periode: 1961- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 605 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: afdoen van civiele vorderingen tegen leden van het corps diplomatique 

periode: 1961- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 606 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: afdoen van strafzaken begaan door leden van het corps diplomatique 

periode: 1961- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 607 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: afgeven van diplomatieke, consulaire en dienstpaspoorten 

periode: 1952- 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 608 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: agrement verlenen bij de benoeming van een nieuw hoofd van zending 

periode: 1961- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 609 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: beantwoorden van vragen over voorrechten en immuniteiten 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 610 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen audientie aanvragen vreemdelingen en leden corps diplomatique bij de 

Koningin 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 611 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen agrementsaanvragen voor de verlening van buitenlandse decoraties aan 

Nederlanders 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 35 

 

nr: 612 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen en doorzenden van correspondentie van het Koninklijk Huis met buitenlandse 

vorsten en particulieren in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 613 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen van correspondentie met betrekking tot het Koninklijk Huis door tussenkomst 

van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 614 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen van verzoeken tot goedkeuring inzake het verstrekken van buitenlandse 

onderscheidingen aan Nederlanders 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 35 

 

nr: 615 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen van voordrachten ter behandeling in de Decoratiecommissie voor Neder-

landse decoraties aan Nederlanders in het buitenland, aan Nederlanders en buitenlan-

ders in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan binnen het Koninkrijk 

woonachtige staatslozen en aan binnen of buiten het Koninkrijk woonachtige buitenlan-

ders die niet in dienst zijn van Buitenlandse Zaken 

periode: 1966- 

B/V: V  

termijn: 35 

 

nr: 616 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: behandelen van voordrachten voor het verstrekken van Nederlandse decoraties aan 

buitenlanders 

periode: 1945-1966 

B/V: V  

termijn: 35 

 

nr: 617 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: beheren van originele ondertekende exemplaren van bilaterale verdragen en gewaar-

merkte afschriften van multilaterale verdragen in het Archief der Nederlandse Verdragen 

periode: 1953-1956 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 618 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: bemiddelen inzake audiëntie van leden van het corps diplomatique bij de Koningin 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 619 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: controleren van de voorbereiding en uitvoering van inkomende staatsbezoeken 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 620 
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actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: documenteren van buitenlandse protocolaire en ceremoniële regelgeving 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 621 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: nazien van de ontwerptekst van verdragen en overeenkomsten en van de goedkeu-

ringswetten met bijbehorende memorie van toelichting van overige departementen van 

Algemeen Bestuur 

periode: 1945-1956 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 622 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: opstellen van de authentieke Nederlandse tekst van een verdrag of van de Nederlandse 

vertaling 

periode: 1950-1956 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 623 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: opstellen van een zgn Rapport, inhoudende advies en raad hoe door de Koningin in 

bepaalde gevallen ware te handelen 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 624 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: opstellen van gespreksnotities ten behoeve van door de Koningin aangeboden diners en 

recepties aan het corps diplomatiques 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 625 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: presenteren van internationale overeenkomsten ter ratificatie aan de Staten-Generaal 

periode: 1945-1956 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 626 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: publiceren van wetten en verdragen in het Staatsblad 

periode: 1945-1956 

B/V: B criterium: 7 

 

nr: 627 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: redigeren en uitgeven van het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 

periode: 1950-1956 

B/V: B criterium: 7 
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nr: 628 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: registreren van deelname aan verdrag, zodra het in werking is getreden, bij de Verenigde 

Naties 

periode: 1945-1956 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 629 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: toetsen aan de hand van door de Ministerraad vastgestelde richtlijnen en aanvullende 

besluiten van de Ministerraad van decoratievoorstellen die door de ministeries ter 

beoordeling worden ingediend 

periode: 1966- 

B/V: V  

termijn: 35 

 

nr: 630 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: uitnodigen van bevriende staatshoofden, vorsten, hun vertegenwoordigers en/of buiten-

landse vertegenwoordigingen in Nederland voor het bijwonen van festiviteiten en ge-

beurtenissen in relatie tot het Koninklijk Huis 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 631 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: verlenen van bemiddeling bij het verkrijgen van woon- en kantoorruimte voor buitenland-

se missies in Nederland 

periode: 1961- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 632 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: verlenen van toestemming voor vestiging van bijkantoren van buitenlandse zendingen 

periode: 1961- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 633 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: verlenen van toestemming voor waarneming dagelijkse administratieve gang van zaken 

van de zending door een lid van het administratieve en technische personeel 

periode: 1961- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 634 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: verlenen van visa en legitimatiebewijzen aan medewerkers van buitenlandse vertegen-

woordigingen in Nederland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 12 
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nr: 635 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: verstrekken van geloofsbrieven 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 5 

 

nr: 636 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: verstrekken van Koninklijke volmachten 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 5 

 

nr: 637 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: vragen van machtiging tot erkenning van een nieuw bewind / souvereine staat, alsmede 

het al dan niet aanknopen van diplomatieke betrekkingen, aan het Kabinet van de 

Koningin 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 638 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: zorgdragen voor bescherming gebouwen buitenlandse missies en buitenlandse gasten 

periode: 1961- 

B/V: B criterium: 9 

 

nr: 639 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP 

handeling: zorgdragen voor restitutie van versierselen bij overlijden of bevordering 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 775 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DKP / JURA 

handeling: in overleg met het bestuur doen van voorstellen tot benoeming, vervanging en ontslag 

van leden van het bestuur van de Carnegie Stichting bij Koninklijk Besluit 

periode: 1945- 

B/V B criterium: 7 

 

 

 

Directie Verdragen 

 

nr: 640 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: aanbieden van een voorstel van wet bij het Kabinet van de Koningin tot goedkeuring van 

een verdrag met het verzoek dit bij de Raad van State aanhangig te maken 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 
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nr: 641 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: aanbieden van verdragen bij het Kabinet van de Koningin met het oog op stilzwijgende 

goedkeuring met het verzoek dit bij de Raad van State aanhangig te maken 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 642 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: aanvragen bij het Kabinet van de Koningin van een Koninklijke geloofsbrief of volmacht 

voor ondertekening van een verdrag 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 643 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: adviseren van andere departementen van Algemeen Bestuur omtrent verdragstechnische 

aspecten (rubricering, het nivo van sluiting, de status, de inwerkingtreding, de 

werkingsduur, geschillenbeslechting, voorbehouden en verklaringen, de wijziging, de 

opzegging en de territoriale gelding van verdragen) 

periode: 1956- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 644 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: beheren van originele ondertekende exemplaren van bilaterale verdragen en gewaar-

merkte afschriften van multilaterale verdragen in het Archief der Nederlandse Verdragen 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 645 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: benaderen van de regeringen van Suriname (tot 1975) en de Nederlandse Antillen en 

Aruba met betrekking tot alle verdragen met de vraag of het verdrag mede moet gelden 

voor deze landen, en zo niet, of het verdrag in kwestie dan wellicht anderszins die landen 

raakt 

periode: 1954- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 646 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: bewaking van de voortgang in de voorbereiding en afwikkeling van de parlementaire 

behandeling van verdragen (opstellen tijdschema, onder de aandacht van betrokken 

bewindspersonen brengen van achterstanden) 

periode: 1956- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 647 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland in kennis stellen van nederlegging van 

een bekrachtingsoorkonde bij een multilateraal verdrag van de ondertekenende staten 

waarvan Nederland depotstaat is 

periode: 1956- 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 648 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: indienen van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen bij de Staten-Generaal 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 649 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: indienen van voorstellen bij de Staten-Generaal, vergezeld van een toelichtende nota, tot 

stilzwijgende goedkeuring van een verdrag 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 650 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: indienen van wetsvoorstellen bij de Staten-Generaal, voorzien van een memorie van 

toelichting ter goedkeuring van een verdrag 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 651 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: informeren van andere departementen van Algemeen Bestuur over voorbereiding, 

goedkeuring of voornemen tot opzegging van een verdrag 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 652 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: mededelen van overeenkomsten aan de Staten van Suriname (tot 1975) en/of de 

Nederlandse Antillen en Aruba 

periode: 1954- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 653 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: mededeling doen in het Tractatenblad van uitstel van bekendmaking van een verdrag 

periode: 1969- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 654 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: nazien van de ontwerptekst van verdragen en overeenkomsten en van de goedkeu-

ringswetten met bijbehorende memorie van toelichting van overige departementen van 

Algemeen Bestuur 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 655 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: opmaken van en overleggen aan buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland van 

proces verbaal van de uitwisseling van bekrachtingsoorkonde 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 
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nr: 656 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: opstellen van de authentieke Nederlandse tekst van een verdrag of van de Nederlandse 

vertaling 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 657 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: presenteren van internationale overeenkomsten ter ratificatie aan de Staten-Generaal 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 658 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: publiceren van wetten en verdragen in het Staatsblad 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 7 

 

nr: 659 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: redigeren en uitgeven van het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 7 

 

nr: 660 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: registreren van deelname aan verdrag, zodra het in werking is getreden, bij de Verenigde 

Naties 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 661 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: ter kennis van het parlement brengen van vertrouwelijke of geheime verdragen als 

vertrouwelijk of op voorwaarde van geheimhouding 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 662 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: verlenen van volmacht aan diegene die een verdrag ondertekent indien de minister van 

Buitenlandse Zaken niet zelf ondertekent 

periode: 1956- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 663 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: vertalen van teksten ten behoeve van departementen en Hoge Colleges van Staat 

periode: 1962-1968 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 664 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DVE 

handeling: verwerken van berichten met verdragsrechtelijke gegevens over een multilateraal verdrag 

afkomstig van de depositaris 

periode: 1970- 

B/V: B criterium: 11 

 

 

 

Directie Administratieve en Juridische Zaken en Directie Algemene Zaken 

 

nr: 665 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: aanvragen van deviezen voor buitenlandse reizen van ambtenaren 

periode: 1950-1964 

B/V: V  

termijn: 2 

 

nr: 666 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: aanwijzen van diplomatieke en consulaire posten die belast zijn met de uitoefening van 

bevoegdheden ingevolge de Paspoortwet 

periode: 1991- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 667 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: adviseren inzake het uitleveren van personen aan het buitenland 

periode: 1952- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 668 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: adviseren omtrent aangelegenheden betreffende naturalisatieverzoeken 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 669 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: adviseren omtrent buitenlandse verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 670 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: adviseren over paspoortaanvraag, indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een hem 

opgelegde plicht tot aanmelding, als bedoeld in art. 65 Paspoortinstructie 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 671 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: adviseren van de Visadienst van de Rijksvreemdelingendienst (Justitie) over het ver-

strekken van visa aan vreemdelingen 

periode: 1945-1958 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 672 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: afgeven, verlengen of wijzigen van paspoorten voor vreemdelingen en van reisdocu-

menten voor vluchtelingen danwel het afwijzend beschikken op een aanvraag hiertoe 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 11 

 

nr: 673 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van erfeniskwesties met betrekking tot Nederlanders in het buitenland 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 674 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van aangelegenheden betreffende Nederlanders en vreemdelingen verblij-

vend in Nederland of zich naar of uit Nederland begevende, betreffende verdragen en 

regelingen inzake personenverkeer 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 675 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van aanvragen tot afgifte, verlenging of wijziging van paspoorten indien de 

aanvrager niet in enig Nederlands persoonsregister is opgenomen 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 676 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van beroepszaken tegen een afwijzende beschikking van een commissaris 

der Koningin op een paspoortaanvraag 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 677 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van individuele belangen van personen in het buitenland met betrekking tot 

repatriëring, overlijden etc. 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 11 
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nr: 678 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van financiële vorderingen voortvloeiend uit gebeurtenissen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en het dekolonisatieproces in Indonesië en Nieuw-Guinea 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 9 

 

nr: 679 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van policiaire zaken 

periode: 1952-1984 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 680 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van uitleveringen van personen aan Nederland 

periode: 1952- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 681 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van verzoeken om inlichtingen omtrent de welstand van in het buitenland 

verblijvende familileden van Nederlanders 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 682 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van vragen omtrent in het buitenland tijdens de Tweede Wereldoorlog 

vermiste personen 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 9 

 

nr: 683 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: behandelen van zaken betreffende privileges en immuniteiten van leden van internatio-

nale organisatie en hun personeel voorzover niet behorend tot de competentie van de 

Directie Kabinet en Protocol 

periode: 1970- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 684 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bemiddelen bij de uitvoering van de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 

periode: 1972- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 685 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bemiddelen bij problemen in verband met betaling invoerrechten 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 686 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bemiddelen bij voorbereiding van buitenlandse culturele evenementen in Nederland 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 687 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bemiddelen bij voorbereiding van Nederlandse culturele evenementen in het buitenland 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 688 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bemiddelen inzake onderhoudsplicht en betaling alimentatiegelden 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 689 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bepalen in bijzondere omstandigheden in overeenstemming met de minister van Bin-

nenlandse Zaken welke met het koninkrijk bevriende mogendheden bevoegdheden 

ingevolge de Paspoortwet kunnen worden verleend 

periode: 1991- 

B/V: B criterium: 9 

 

nr: 690 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bijdragen aan het opstellen van culturele verdragen 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 691 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bijdragen aan voorbereiding conventie (Rode Kruis) 

periode: 1945-1950 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 692 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bijhouden van een administratie van verstrekte reisdocumenten 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 693 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: bijhouden van een voorraadadministratie van blanco reisdocumenten 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 

 



110 BSD - Buitenlandse Zaken 

 
 

nr: 694 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: doorzenden aan een buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland van een (wegens 

verkregen Nederlanderschap) door commissarissen der Koningin of burgemeesters 

ingehouden buitenlands reisdocument 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 695 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: formuleren en verstrekken van instructies inzake de afgifte, verkrijging en intrekking van 

buitenlandse paspoorten, van vreemdelingenpaspoorten en andere reisdocumenten door 

commissarissen van de koningin en burgemeesters van een aantal grote gemeenten 

periode: 1813- 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 696 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van algemene of bijzondere aanwijzingen nopens de toepassing van de Pas-

poortinstructie 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 697 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van nadere richtlijnen voor de verstrekking in bijzondere gevallen van collectieve 

paspoorten aan in groepsverband reizende personen 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 698 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van nadere richtlijnen voor de verstrekking van identiteitskaarten (toeristenkaarten) 

door commissarissen der Koningin en burgemeesters aan Nederlanders die zich voor 

korte tijd naar het buitenland begeven en niet voornemens zijn daar werkzaamheden te 

verrichten 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 699 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van nadere richtlijnen voor de verstrekking van laissez passer aan personen, die 

niet voor de verstrekking van een normaal Nederlands paspoort in aanmerking kunnen 

komen 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 700 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van richtlijnen voor evacuatie van leden van de Nederlandse gemeenschap in het 

buitenland 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 
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nr: 701 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van richtlijnen voor het beschikbaar stellen van boeken, spelen en  cursussen voor 

gedetineerde Nederlanders in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 702 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: geven van voorschriften bij de richtlijnen bedoeld in artikel 93b omtrent de verstrekking 

van de formulieren bedoeld sub 10 aan burgemeesters 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 703 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: goedkeuren van het type schrijfmachine waarmee in het paspoort de volgens het 

formulier vereiste gegevens dienen te worden ingevuld 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 704 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: helpen verkrijgen van buitenlandse visa voor Nederlandse particulieren (in bijzondere 

gevallen) 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 705 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: in kennis stellen van familie of kennissen van de arrestatie of overlijden van Nederlanders 

in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 706 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: in overeenstemming met de minister van Justitie medebeschikken inzake intrekken van 

de erkenning als vluchteling 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 707 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: in overeenstemming met de minister van Justitie medebeschikken op verzoeken tot 

toelating als vluchteling 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 708 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken opstellen van een overzicht van 

landen waar de toelating van houders van een nationaal paspoort een gerede kans loopt 

op problemen te stuiten, omdat uit het daartoe te overleggen document blijkt dat zij 

eerder in een ander land zijn geweest 

periode: 1991- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 709 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: in overleg met de minister van Justitie verlenen van vrijstelling van het betalen van 

geldelijke vergoedingen voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen 

of aan categorieen van vreemdelingen 

periode: 1918-1965 

B/V: V  

termijn:  

 

nr: 710 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: indien betrokkene in het buitenland woont zenden van een ingehouden reisdocument aan 

de tot weigering of vervallenverklaring bevoegde autoriteit dan wel aan betrokkene zelf 

periode: 1991- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 711 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: inlichten van posten over te verwachten vooraanstaande bezoekers aan land van 

vestiging 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 712 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: invorderen in het buitenland van schulden aan de Staat 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 713 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: legaliseren van door ambtenaren in het buitenland te gebruiken documenten 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 714 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: machtigen tot het treffen van maatregelen tot concentratie van de Nederlandse ge-

meenschap, voorafgaand aan eventuele evacuatie 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 9 
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nr: 715 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: machtigen van commissarissen der Koningin om het afgeven, verlengen of wijzigen van 

nationale paspoorten geheel of ten dele te delegeren aan een of meer burgemeesters in 

hun provincie 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 716 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: machtigen van de gouverneurs van Suriname (tot 1975) en de Nederlandse Antillen en 

Aruba om het afgeven, verlengen of wijzigen van nationale paspoorten geheel of ten dele 

te delegeren aan onder hen ressorterende autoriteiten 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 717 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: machtigen van hoofden van de diplomatieke posten en gouverneurs van Suriname (tot 

1975) en de Nederlandse Antillen en Aruba tot het verlengen en wijzigen van paspoorten 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 718 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: machtigen van hoofden van diplomatieke posten om het afgeven, verlengen of wijzigen 

van nationale paspoorten geheel of ten dele te delegeren aan een of meer consulaire 

ambtenaren die onder hun post ressorteren 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 719 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: ontwikkelen en vaststellen van de modellen van reisdocumenten 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 4 

 

nr: 720 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: op schriftelijk verzoek verstrekken van blanco exemplaren reisdocumenten bedoeld in 

artikel 4 onder 1,2,3,8,9 en 10 (voor zover het model P 15 betreft) aan de commissaris-

sen der Koningin 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 721 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: op schriftelijk verzoek verstrekken van blanco nationale paspoorten aan burgemeesters 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 
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nr: 722 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: opsporen van adressen van Nederlanders in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 723 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: per kwartaal verstrekken aan de minister van Binnenlandse Zaken van een verantwoor-

ding van het totale voorraadverloop van blanco reisdocumenten 

periode: 1991- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 724 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: plaatsen van een vermelding in een nationaal paspoort waardoor dit het tijdelijk karakter 

van een dienstpaspoort verkrijgt 

periode: 1952- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 725 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: stellen van voorwaarden voor de toekenning van rijksvoorschotten aan gearresteerde 

landgenoten in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 726 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: toekennen van de bevoegdheid tot afgifte van identiteitskaarten (toeristenkaarten) 

volgens nader door de Minister te geven richtlijnen, aan de door hem daartoe aange-

wezen brigadecommandanten van de Koninklijke Marechaussee 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 727 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: toezicht houden op de toepassing van voorschriften met betrekking tot reisdocumenten 

periode: 1813- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 728 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: toezicht houden op en adviseren aan de directie van KEP BV ten aanzien van paspoor-

taspecten 

periode: 1986- 

B/V: B criterium: 6 
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nr: 729 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: toezien op de uitvoering van de Consulaire Wet en het Consulair Besluit 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 730 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: toezien op de uitvoering van de Wet op de Kanselarijrechten 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 731 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: treffen van maatregelen ter beveiliging van onder de met de uitvoering van de wet belaste 

autoriteiten berustende reisdocumenten, formulieren en materialen 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 732 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: vaststellen van de vluchtelingenstatus in samenspraak met de minister van Justitie 

periode: 1976-1991 

B/V: V  

termijn: 15 

 

nr: 733 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: vaststellen van een model voor de verantwoording die commissarissen van de Koningin 

aan het einde van elke maand dienen te zenden aan de minister van Buitenlandse Zaken 

van de in hun provincie in de afgelopen maand afgegeven en verlengde paspoorten 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 734 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: vaststellen van voorschriften ter verzekering van een goede uitvoering van het Vreem-

delingenreglement 

periode: 1918-1965 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 735 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verifiëren van vorderingen en verzorgen van uitkeringen tot schadeloosstelling van 

Nederlandse belangen welke door nationalisaties en dergelijke zijn getroffen t.g.v. de 

Nederlands-Bulgaarse overeenkomst van 7 juli 1961, de Nederlands-Hongaarse over-

eenkomst van 2 juli 1965, de Nederlands-Poolse overeenkomst van 20 december 1963, 

de Nederlands-Tsjechoslowaakse overeenkomst van 11 juni 1964 en de 

Nederlands-Zuidslavische overeenkomst van 22 juli 1958 

periode: 1958-1970 

B/V: V  

termijn: 10 
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nr: 736 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verkrijgen van onderdak voor officiële buitenlandse bezoekers 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 737 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van bemiddeling ten behoeve van Nederlanders bij visa-aanvragen voor landen 

die niet in Nederland zijn vertegenwoordigd 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 738 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van machtiging ter afwijzing van een paspoortaanvraag wegens andere ge-

wichtige redenen van algemeen belang dan de in artikel 68-81 Paspoortinstructie 

genoemde 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 739 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van machtiging tot afwijking van de paspoortinstructie 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium:  6 

 

nr: 740 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van machtiging voor het doen van betalingen en verlenen van voorschotten aan 

Nederlanders in het buitenland verblijvende 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 741 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van machtiging voor het uitreiken van een nationaal paspoort aan een persoon 

die, zonder het Nederlanderschap te bezitten, als Nederlander behandeld dient te worden 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 742 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van machtiging voor het uitreiken van paspoorten voor vreemdelingen, c.q. 

reisdocumenten voor vluchtelingen buiten de gevallen genoemd in de artikelen 52 tot en 

met 54 Paspoortinstructie 

periode: 1952-1991 

B/V: B criterium: 6 
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nr: 743 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verlenen van rijksvoorschotten aan gearresteerde landgenoten in het buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 744 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verrichten van antecedentenonderzoek in het buitenland 

periode: 1952-1984 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 745 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verstrekken van een laissez passer aan vreemdelingen bedoeld in art. 15 lid 2 van de 

Paspoortwet 

periode: 1991- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 746 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verstrekken van een nationaal paspoort aan Nederlanders die al dan niet als ingezetene 

van de basisadministratie van een gemeente zijn ingeschreven, terstond Nederland 

moeten verlaten en niet tijdig een reisdocument van de burgemeester kunnen verkrijgen 

periode: 1991- 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 747 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verstrekken van inlichtingen aan overheidsinstanties over vreemdelingen hier te lande 

periode: 1945- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 748 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verstrekken van paspoorten aan niet in Nederland woonachtige landgenoten 

periode: 1813- 

B/V: V  

termijn: 12 

 

nr: 749 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verstrekken, uitreiken, wijzigen, inhouden of aan het verkeer onttrekken van diplomatieke 

en dienstpaspoorten 

periode: 1813- 

B/V: V  

termijn: 12 
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nr: 750 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: vertegenwoordigen van het ministerie in de zg. 'asielzittingen' van de Adviescommissie 

Vreemdelingenzaken en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (ARRS) 

periode: 1965- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 751 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: informeren van de Staatssecretaris van Justitie omtrent de mensenrechtensituatie in het 

land van herkomst van asielzoekers door middel van ambtsberichten 

periode: 1978- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 752 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: verzorgen van reizen naar het buitenland van ambtenaren van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 10 

 

nr: 753 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: viseren van alle gewone, diplomatieke en dienstpaspoorten voor ambtenaren van alle 

ministeries 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 754 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: viseren van paspoorten van particulieren in bijzondere gevallen 

periode: 1950-1978 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 755 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: viseren van paspoorten van particulieren in bijzondere gevallen, uitgezonderd toeristen 

periode: 1978- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 756 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: voeren van een zodanige administratie dat daaruit te allen tijde kan blijken: a. aan wie en 

wanneer een bepaald paspoort werd verstrekt en voor welke duur, dan wel of een 

paspoort werd verschreven of als onbruikbaar moest worden beschouwd; b. of aan een 

bepaald persoon een paspoort werd verstrekt, dan wel of het paspoort van een bepaald 

persoon werd verlengd en zo ja, welk paspoort 

periode: 1952-1991 

B/V: V  

termijn: 12 
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nr: 757 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / DAZ 

handeling: voorbereiden en medeopstellen van de Consulaire Wet en het Consulair Besluit 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 4 

 

 

 

Verkeersadviseur 

 

nr: 758 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / VADV 

handeling: behandelen in overleg met het ministerie van Defensie van verzoeken voor overvlieg- en / 

of landingsvergunningen voor buitenlandse militaire vliegtuigen 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 759 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / VADV 

handeling: bemiddelen voor bedrijven bij acuut optredende problemen op vervoersgebied in het 

buitenland 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

nr: 760 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / VADV 

handeling: overleg plegen met de Antilliaanse minister van Verkeer, de directeur van het Depar-

tement van Luchtvaart en de directie van de Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 761 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / VADV 

handeling: verzoeken van toestemming aan buitenlandse regeringen voor bezoeken aan buiten-

landse havens van schepen van de Koninklijke Marine 

periode: 1950- 

B/V: V  

termijn: 5 

 

 

 

Juridisch Adviseur 

 

nr: 762 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / JURA 

handeling: adviseren over de inhoud en uitleg van de op het Koninkrijk berustende internationale 

rechten en verplichtingen 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 3 
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nr: 763 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / JURA 

handeling: vertegenwoordigen van het Koninkrijk in procedures voor internationale gerechtelijke 

instanties 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 6 

 

nr: 769 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / JURA 

handeling: zie handeling nr. 775 bij DKP 

 

 

Overigen 

 

nr: 764 

actor: minister van Buitenlandse Zaken 

handeling: verlenen van Koninklijke geloofsbrief, Koninklijke volmacht of Ministeriële volmacht ten 

name van één of meer personen, tot ondertekening van een overeenkomst 

periode: 1950-1956 

B/V: B criterium: 11 

 

nr: 765 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Adviseurs 

handeling: verstrekken van beleidsadviezen met betrekking tot het Nederlandse buitenlandse beleid 

periode: 1950- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 766 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Raadadviseur 

handeling: adviseren ten aanzien van de juridische aspecten van de Indonesische kwestie 

periode: 1947- 

B/V: B criterium: 3 

 

nr: 767 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Raadadviseur 

handeling: op hoofdlijnen juridisch toetsen van beleidsbeslissingen 

periode: 1945- 

B/V: B criterium: 1 

 

nr: 768 

actor: minister van Buitenlandse Zaken / Raadadviseur 

handeling: voorbereiden van interim-regelingen voor Suriname (tot 1975) en de Nederlandse Antillen 

periode: 1947- 

B/V: B criterium: 1 


