
9 september 2002/nr. C/S/2002/2850

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, mr. drs.
C.H.J. van Leeuwen, en de Minister
van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder
b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord
(advies van de Raad voor Cultuur
van 15 maart 2002, nr. arc-
2001.3502/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectie-
lijst voor de neerslag van de handelin-
gen van de Minister van Buitenlandse
Zaken en de onder hem ressorterende
actoren op het beleidsterrein
Ontwikkelingssamenwerking over de
periode 1965-1990’ en de daarbij
behorende toelichting worden vastge-
steld.

Artikel 2
De artikelen 1-15 en 31-67 van de
‘lijst, houdende opgaaf van voor ver-
nietiging in aanmerking komende
stukken in het archief van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en
in de archieven van de Nederlandse
vertegenwoordigers in het buitenland’
(vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Buitenlandse Zaken en
de Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, nr. ON 69502
d.d. 05-04-1960 en APA 25691 d.d.
19-02-1960, laatstelijk gewijzigd bij
beschikking van de Minister van
Buitenlandse Zaken en de Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, nr. 98.22.RWS.JW d.d. 08-
01-1998 (gepubliceerd in de
Staatscourant nr. 1998/142)) worden
ingetrokken voor wat betreft de
archiefbescheiden voorkomende in
het archief van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.

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

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

Den Haag, 9 september 2002.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
De Secretaris-Generaal,
F.A.M. Majoor.

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

Basisselectiedocument
Ontwikkelingssamenwerking, 1965 -
1990

1. Inleiding

Deze inleiding biedt toegang tot het
Basis Selectie Document (BSD) voor
het beleidsterrein
‘Ontwikkelingssamenwerking’ over de
periode 1965-1990.

1.1. Procedure

Het rapport institutioneel onderzoek
(RIO) op het beleidsterrein buiten-
land en ontwikkelingssamenwerking
in de periode 1945-1990 beschrijft
handelingen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken op het beleidster-
rein ‘buitenland en ontwikkelingssa-
menwerking’ en geeft een overzicht
van de actoren die zich op dit beleid-
sterrein 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 samenwerkings-
verband tussen de Rijksarchiefdienst
en het ministerie zijn in oktober 1991
vastgelegd in een convenant tussen de
algemene rijksarchivaris en de secre-
taris-generaal van het ministerie van
Buitenlandse Zaken1. Het convenant
beoogt een selectie-instrumentarium
voor het archief van het ministerie
van Buitenlandse Zaken te creëren,
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, als-
mede een verantwoording daarvan is
in dit document vastgelegd. Dit zgn.
Basis Selectie Document (BSD) vol-
doet daarmee aan de procedurele
eisen die in de Archiefwet 1995
gesteld worden aan een selectie-ins-
trument voor archieven van de rijks-
overheid. De selectielijst in hoofdstuk
2 bevat per handeling een waardering
van de uit die handeling voortgeko-
men bescheiden.
Het BSD is getoetst in het toetsings-
overleg 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, beheerorga-
nisatie en Algemeen Rijksarchief.
Tevens is het BSD voorgelegd 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 Zaken2.
Voordat de minister van Onderwijs,
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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 selec-
tie en overdracht van de bescheiden
aan het ARA worden uitgevoerd.
Voorafgaand aan de vaststelling van
het BSD is dit document, in overleg
met het Nationaal Archief3, gesplitst
in een BSD voor het beleidsterrein
Ontwikkelingssamenwerking en één
voor het beleidsterrein Buitenlandse
Zaken. Dit is mede gedaan om de
implementatie van het BSD te verge-
makkelijken.

1.2. Implementatie

Het vastgestelde Basis Selectie
Document zal uiteraard in de praktijk
moeten worden gebracht. De uit-
gangspunten 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 geslo-
ten convenant tussen beide partijen.
2. Bewerkingsplannen voor de door
de CAS te behandelen archieven zul-
len worden samengesteld door de
Rijksarchiefdienst, de CAS en de
Directie Documentaire
Informatievoorziening van het minis-
terie 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 omstan-
digheden;
– eventuele bijzondere selectiecriteria
gerelateerd aan ontwikkelingen op
(deel)beleidsterrein;
– indicatie van het relatieve histori-
sche belang;
– eventuele te verwachten problemen
bij de selectie.
3. De bewerkingsplannen en de uit-
voering daarvan zullen getoetst wor-

den door de Archiefcommissie van
het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Daadwerkelijke vernietiging
zal alleen plaatsvinden ná accoord
van de Archiefcommissie.
4. Door de Archiefcommissie zal jaar-
lijks een ‘actualiteitenlijst’ worden
opgesteld van gebeurtenissen 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 beleidster-
rein ontwikkelingssamenwerking

Voor het handelen van een ministerie
zijn de doelstellingen en de daaruit
voortvloeiende taken van dat ministe-
rie maatgevend. In de periode vòòr
1964 werd al wel aan ‘ontwikkelings-
hulp’ gedaan en viel deze hulp binnen
de algemene doelstellingen van het
ministerie van Buitenlandse Zaken. 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’4 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, mense-
lijk welzijn en menselijke waardig-
heid’5.
Vanaf 1965 was er een minister zon-
der portefeuille verantwoordelijk voor
ontwikkelingssamenwerking. De
nauwe verwevenheid tussen buiten-
landse zaken en ontwikkelingssamen-
werking kwam mede tot uitdrukking
in het feit dat deze minister gebruik
maakte van het ambtenarenapparaat
van buitenlandse zaken. Toch waren
er vanaf 1965 aparte doelstellingen en
aandachtspunten geformuleerd voor
het beleidsterrein van ontwikkelings-
samenwerking. Duurzame armoede-
bestrijding was de hoofddoelstelling
van het Nederlandse ontwikkelingsbe-
leid. In het kader van het beleid
gericht op armoedebestrijding beston-
den er in de jaren ’70 en ’80 een aan-
tal bijzondere aandachtspunten6.

Deze aandachtspunten waren: platte-
landsontwikkeling, stedelijke armoe-
debestrijding, onderwijs en gezond-
heid voor iedereen, behoud van
culturele identiteit van gemeenschap-
pen, democratisering en versterking
van de positie van vrouwen in ont-
wikkelingslanden
Uit de algemene beleidsdoelstelling
vloeit een aantal taken voort:
1. Beleidsvoorbereiding, uitvoering en
evaluatie
2. Onderhouden van betrekkingen
met OS-landen en doelgroepen in die
landen
3. Donor-coördinatie
4. Het creëren van draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking (binnen
Nederland en daarbuiten).

Ad1 De beleidsvoorbereiding betrof
het opstellen van beleidsvoornemens,
programma’s en de verdeling van gel-
den over deze programma’s. De
beleidsuitvoering werd voor een deel
door ambassades verricht (met
inschakeling van eigen beheersdes-
kundigen en/of consultantsbureaus),
maar voor een deel ook overgedragen
aan non-gouvernementele organisaties
(NGO’s). Door middel van evaluatie
werd geprobeerd de effectiviteit en
efficiency van de aan ontwikkelings-
samenwerking bestede gelden te
meten. Naarmate het budget voor
ontwikkelingssamenwerking toenam,
steeg ook de behoefte aan evaluatie
en verantwoording.
Ad 2 Ontwikkelingshulp werd met
name via multilaterale, bilatereale en
non-gouvernementele kanalen ver-
leend. De Nederlandse ministers voor
ontwikkelingssamenwerking hechtten
gemiddeld veel belang aan het bi-late-
rale kanaal. Voor hulprelaties op bi-
lateraal niveau was het uiteraard
noodzakelijk een netwerk van betrek-
kingen te onderhouden met ontwikke-
lingslanden. Dit gebeurde door mid-
del van gezantschappen, ambassades
en (beroeps)consulaire posten en
Permanente Vertegenwoordigingen bij
internationale organisaties. Bilaterale
programma’s waren gericht op
bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld
een alfabetiseringsproject voor vrou-
wen in Bantaare, Burkina Faso).
Hierdoor onderhielden ambassades
rechtstreeks contacten met deze doel-
groepen of via ngo’s.
Ad 3 Een ander belangrijk kanaal
voor hulpverlening was het multi-late-
rale. Een behoorlijk deel van het bud-
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get voor ontwikkelingssamenwerking
werd besteed via VN-instellingen, de
wereldbank en dergelijke. Om maxi-
male invloed op het beleid van deze
instellingen en de besteding van de
gelden te kunnen uitoefenen was
(voor-)overleg met andere donoren
van groot belang. Maar ook als bi-
laterale hulp werd verleend was
afstemming met andere donoren, die
aan dezelfde landen hulp verleenden,
logisch.
Ad 4 Het creëren van draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking binnen
Nederland werd nagestreefd door
middel van voorlichting en bewust-
wording. Vanuit het budget van OS
werden bijvoorbeeld projecten in ont-
wikkelingslanden (gedeeltelijk) gefi-
nancierd, waarvoor het initiatief kon
worden genomen door jongeren, par-
ticulieren, maatschappelijke groepe-
ringen en lagere overheden in
Nederland. Bewustwording was één
van de doelen van dit programma7.

1.4. Actoren

De archiefbescheiden van de actoren
in dit BSD vallen onder de zorg van
de Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking zelf. Met
name gaat het om (de neerslag van de
handelingen) van de volgende acto-
ren: 
Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking;
de onder deze minister ressorterende
actoren. 

De voornaamste actor op het beleid-
sterrein van ontwikkelingssamenwer-
king is dus de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking. Hij
maakt gebruik van hetzelfde ambtelij-
ke apparaat als de minister van bui-
tenlandse zaken: het ministerie van
Buitenlandse Zaken. De vertegen-
woordigingen 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 werk-
zaamheden 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
departement. Ze zijn te onderscheiden
in gezantschappen, ambassades en
(beroeps)consulaire posten en

Permanente Vertegenwoordigingen bij
internationale organisaties.
Op de tweede plaats bewogen de
andere departementen van algemeen
bestuur en hun uitvoerende diensten
zich op het terrein van ontwikkelings-
samenwerking. Dit leidde tot samen-
werking op vererlei gebied. Enkele
voorbeelden van onderwerpen waar-
bij nauw werd samengewerkt, zijn:
• Uitzending van deskundigen;
• Internationaal monetair beleid en
schuldsanering
• Exportsubsidies
• Zorg voor het milieu
• Onderwijs en instellingen voor inter-
nationaal onderwijs in Nederland
• Vluchtelingenproblematiek
Overigens was er niet altijd sprake
van vlekkeloze interdepartementale
sámenwerking op het gebied van ont-
wikkelingssamenwerking. Vanaf de
jaren zestig hebben het ministerie van
Economische Zaken en het ministerie
van Financiën een bepaald deel van
het beleidsterrein OS voor zich
opgeëist. Deze competentiestrijd had
als inzet de zeggenschap over de OS-
gelden8.
De Ministerraad kende diverse onder-
raden waarvoor de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking als coör-
dinerend bewindspersoon was aange-
wezen en onderraden die mede op het
beleidsterrein van
Ontwikkelingssamenwerking opereer-
den en waarvan deze minister niet als
coördinerend bewindspersoon
optrad9. Ten behoeve van de ambte-
lijke voorbereiding kenden de onder-
raden zgn. voorportalen. Dit waren
ambtelijke commissies, die vaak
tevens fungeren als interdepartemen-
tale coördinatiecommissies: commis-
sies die de werkzaamheden van twee
of meer departementen ten aanzien
van een bepaald beleidsterrein coördi-
neerden. Het ministerie voor ontwik-
kelingssamenwerking is in de loop
van de jaren in diverse van deze com-
missies vertegenwoordigd geweest.
Daarnaast is
Ontwikkelingssamenwerking ook ver-
tegenwoordigd in diverse ministeriële
commissies.
Voorts zijn op het beleidsterrein een
aantal externe adviescommissies
actief.
Tot slot treden op het beleidsterrein
een groot aantal particuliere (interna-
tionale) organisaties op, hetzij als uit-
voerenden van het ontwikkelingssa-
menwerkingsbeleid (bijvoorbeeld de

Non Gouvernementele Organisaties
bij ontwikkelingssamenwerking), het-
zij als pressiegroep, hetzij anderszins
betrokken in grensoverschrijdende
activiteiten. Het betreft hier vakbon-
den, universiteiten, hulporganisaties,
mensenrechtenorganisaties, etc.
De opzet van het RIO en het BSD,
het beschrijven van het terrein ontwik-
kelingssamenwerking in het kader van
de organisatie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, betekent dat
slechts waarderingen worden toege-
kend aan de handelingen die door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
worden verricht en dat de handelingen
van particuliere organisaties (behou-
dens 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 han-
delingen van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
met betrekking tot bijvoorbeeld het
Internationale Onderwijs zullen in een
BSD van het Ministerie van O,C en W
worden gewaardeerd.

1.5. Doelstellingen van de selectie

De selectiedoelstellingen van de
Rijksarchiefdienst richt zich op orga-
nen van de overheid voorzover deze
vallen onder de werking van de
Archiefwet 1995. Het hoofddoel van
de selectie is een scheiding aan te
brengen tussen archiefbescheiden die
in aanmerking komen voor overbren-
ging naar het Algemeen Rijksarchief
door het overheidsorgaan dat deze
gegevens beheert, en archiefbeschei-
den 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)con-
structie van het handelen op het
beleidsterrein van ontwikkelingssa-
menwerking 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 han-
deling, berustende bij welke actor,
overgebracht dienen te worden ten
einde het handelen met betrekking tot
het ontwikkelingssamenwerkingsbe-
leid te kunnen (re)construeren.
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De selectie van bescheiden behorende
bij een handeling dient ruim te wor-
den geïnterpreteerd, immers een
document krijgt pas betekenis in de
context waarin het is opgemaakt. 
Voorbeeld: de uit 1995 stammende
Herijkingsnota10 kan als document
slechts begrepen worden in zijn con-
text. Die context wordt gevormd
door afspraken gemaakt tijdens de
kabinetsformatie over de coördineren-
de taak van BZ, maar ook ‘de natio-
nale 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 gefor-
muleerd dat is aangegeven van welke
handelingen de neerslag geheel dient te
worden overgebracht naar het
Algemeen Rijksarchief (selectievoorstel:
bewaren11 (B)). De neerslag van hande-
lingen die niet aan de dieronder weer-
gegeven selectiecriteria voldoen worden
niet overgebracht (selectievoorstel: ver-
nietigen (V)). De documentaire neerslag
die uit deze handelingen voortvloeit
wordt niet van belang geacht voor de
reconstructie van het beleid op het ter-
rein buitenlands beleid.
Uitzondering: Ingevolge artikel 5,
onder e, van het Archiefbesluit 1995
kan neerslag van bepaalde, als te ver-
nietigen gewaardeerde handelingen
betreffende personen en/of gebeurte-
nissen van bijzonder cultureel of
maatschappelijk belang, van vernieti-
ging worden uitgezonderd. Het is
mede de taak van de Archiefcom-
missie van het ministerie, als deskun-
dig orgaan, deze handelingen
betreffende personen en gebeurtenis-
sen te formuleren.

1.6.1. Selectiecriteria12

1. Handelingen die betrekking hebben
op het voorbereiden, vaststellen, uit-
dragen en evalueren van de ontwikke-
lingssamenwerking

2. Handelingen gericht op externe
verantwoording en/of verslaglegging
3. Adviezen gericht op hoofdlijnen
van de ontwikkelingssamenwerking
4. Handelingen gericht op het stellen
van regels direct gerelateerd aan de
hoofdlijnen van de ontwikkelingssa-
menwerking
5. Handelingen gericht op de
(her)inrichting van de beleidsorgani-
satie of andere organisatieonderdelen
belast met primaire bedrijfsprocessen
6. Uitvoerende handelingen die
onmisbaar zijn voor de reconstructie
van het overheidshandelen op hoofd-
lijnen van de ontwikkelingssamenwer-
king
7. Uitvoerende handelingen die het
algemeen democratisch functioneren
mogelijk maken
8. Uitvoerende handelingen die ont-
trokken zijn aan democratische con-
trole en direct zijn gerelateerd aan
hoofdlijnen van de ontwikkelingssa-
menwerking
9. Uitvoerende handelingen die direct
zijn gerelateerd aan en/of voortvloei-
en uit voor Nederland bijzondere
tijdsomstandigheden en incidenten
10. Handelingen gericht op interne
verantwoording of verslaglegging
11. Handelingen gericht op het aan-
gaan van overeenkomsten met andere
landen of internationale organisaties

2. Selectielijst

2.1. Toelichting op de selectielijst

De selectielijst is ingedeeld naar orga-
nisatieonderdeel. Per handeling zijn
de volgende gegevens opgenomen:
nummer: dit nummer verwijst naar de
handeling in het RIO
actor: de handelende persoon/organi-
satie
handeling: de handeling zelf
periode: de periode waarin de hande-
ling werd verricht
waardering: bewaren of vernietigen
criterium: bewaren volgens criterium-
nummer
termijn: termijn waarop te vernietigen

De afkorting ’B’ staat voor ’bewa-
ren’, d.i. na afloop van de overbren-
gingstermijn krachtens de Archiefwet
overdragen aan de Rijksarchiefdienst.
Onder de als ’te bewaren’ aangemerk-
te handelingen is aangegeven welk
selectiecriterium, zoals geformuleerd
in paragraaf 1.5.1 van deze toelich-
ting is toegepast.

De afkorting ’V’ staat voor ’vernieti-
gen’, waarbij tevens is vermeld na
afloop van welke termijn de beschei-
den die uit de betreffende handeling
voortvloeien kunnen worden vernie-
tigd. De termijnen zijn ingevuld op
grond van informatie uit bestaande
vernietigingslijsten van het ministerie
van Buitenlandse Zaken en gesprek-
ken met ambtenaren van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken.
Niet beschreven handelingen die tij-
dens de bewerking, of eerder, naar
voren komen zullen later worden toe-
gevoegd en worden gewaardeerd vol-
gens de eerder beschreven procedure.

Vervallen handelingen
In dit BSD zijn handelingen komen te
vervallen. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn: 
– Dat er sprake is van een andere
actor. 
– Dat de betreffende handeling in een
andere periode wordt uitgevoerd
– Dat de handeling in een ander RIO
is opgenomen.
– Handelingen zijn samengevoegd,
waardoor er één of meer zijn verval-
len.

2.2. ‘Algemene handelingen’

Het BSD begint met een opsomming
van ’algemene handelingen’. Die han-
delingen zijn ’algemeen’ genoemd
omdat zij niet specifiek aan één direc-
tie of afdeling toegeschreven kunnen
worden. Het zijn handelingen die
door meerdere, en in sommige geval-
len vrijwel alle, beleidsdirecties uitge-
voerd kunnen worden. 

Algemene handelingen

nr: 1
handeling: het voorbereiden, mede-
vaststellen, coördineren en evalueren
van het Nederlandse buitenlands
beleid en het ontwikkelingssamenwer-
kingsbeleid.
Ter verduidelijking worden enkele
producten opgenomen: beleidsnota’s,
beleidsnotities, rapporten, adviezen en
evaluaties.Opmerking: de eigenlijke
vaststelling van het beleid vindt
plaats in de ministerraad.
Onder deze handeling valt ook:
- het voeren van overleg met andere
betrokken actoren op het beleidster-
rein;
- het voorbereiden van een standpunt
ter inbrenging in de ministerraadsver-
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gaderingen voor beraad en besluitvor-
ming betreffende het beleidsterrein;
- het voeren van overleg met / het
leveren van bijdragen aan het overleg
met het staatshoofd betreffende het
beleidsterrein;
- het voorbereiden van een Memorie
van Toelichting op de Rijksbegroting
het beleidsterrein;
- het toetsen van de uitvoering van
het beleid (evaluatie);
- het leveren van commentaar op de
recht- en doelmatigheidscontroles van
de Algemene Rekenkamer op het
beleidsterrein;
- het aan een externe adviescommissie
verzoeken om advies betreffende het
beleidsterrein;
- het informeren van het Kabinet van
de Koningin over ontwikkelingen op
het beleidsterrein;
- het beleidsinhoudelijk voorbereiden
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 2
handeling: het verzamelen en analyse-
ren van informatie met betrekking tot
de relaties tussen diverse landen
onderling
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 3
handeling: het inbrengen van onder-
werpen in de ministerraad voor
beraad en besluitvorming
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 4 vervallen

nr: 5 vervallen

nr: 6 vervallen

nr: 7 vervallen

nr: 8 vervallen

nr: 9 
handeling: het informeren (voorlich-
ten) van minister-president, diverse
onderraden, ministeriële commissies
en ambtelijke voorportalen over
(inter-)nationale ontwikkelingen, het
Nederlandse buitenlands beleid en het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 10 vervallen

nr: 11
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 9

nr: 12
handeling: het inbrengen van stand-
punten bij de diverse onderraden,
ministeriële commissies en ambtelijke
voorportalen
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 13
handeling: Het beantwoorden van
kamervragen en het informeren
(voorlichten) van (commissies/leden)
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: 1965-1990
Waardering: B criterium: 7

nr: 14
handeling: het presenteren van
beleidsvoornemens ter behandeling
aan de Staten-Generaal
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 7

nr: 15 vervallen

nr: 16
handeling: het voorbereiden en ver-
slagleggen van een buitenlands
bezoek van een Nederlandse parle-
mentaire delegatie
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 7

nr: 17
handeling: het geven van voorlichting
over (inter-)nationale ontwikkelingen,
het Nederlandse buitenlands beleid en
het ontwikkelingssamenwerkingsbe-
leid aan:
- andere departementen;
- interdepartementale coördinatiecom-
missies;
- externe adviescommissies;
- Nederlandse vertegenwoordigingen
in het buitenland;
- Surinaamse (tot 1975), Nederlands
Antilliaanse en Arubaanse autoritei-
ten en instanties;
- Derden;
- Overige overheden, instellingen,
bedrijven en particulieren.
periode: 1965-1990

Waardering: V 
termijn: 5

nr: 18
Handeling is komen te vervallen, zie
RIO ‘Rijksberekening’ (PIVOT-rap-
port nummer 3) handeling 5 blz. 23

nr: 19
handeling: het verrichten van onder-
steunende werkzaamheden ten behoe-
ve van internationale contacten van
andere departementen (doorzendin-
gen, aanmelding deelnemers conferen-
ties, verzorgen introducties etc.)
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 20
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 17

nr: 21
handeling: het inbrengen van stand-
punten in interdepartementale coördi-
natiecommissies
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 22
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 17

nr: 23
handeling: het voorbereiden van ver-
gaderingen van interdepartementale
commissies en adviescommissies
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 24
handeling: het noteren van de belang-
rijkste uitkomsten van vergaderingen
van interdepartementale commissies
en adviescommissies
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 25
handeling: het mede-voorbereiden van
de samenstelling van interdeparte-
mentale commissies en adviescommis-
sies
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 5

nr: 26
handeling: het geven van invulling
aan en het houden van toezicht op de
taakuitvoering en werkwijze van
interdepartementale commissies en
adviescommissies
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periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 27
handeling: het mede-voorbereiden van
het vaststellen, wijzigen en intrekken
van internationale regelingen
betreffende het Nederlandse buiten-
lands beleid en ontwikkelings-samen-
werking en het presenteren van
Nederlandse standpunten in gouver-
nementele internationale organisaties.
Ter verduidelijking zijn enkele pro-
ducten vernoemd: internationale rege-
ligen, nota’s, rapporten
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1 en 11

nr: 28
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 17

nr: 29
handeling: het instrueren van de
Nederlandse vertegenwoordigingen in
het buitenland (overbrengen van de
in Nederland voorbereide en vastge-
stelde standpunten en/of gedragslij-
nen)
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 30 vervallen

nr: 31 vervallen

nr: 32
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 17

nr: 33
handeling: het presenteren van het
Nederlands standpunt inzake buiten-
lands ontwikkelingen aan Surinaamse
(tot 1975), Nederlands Antilliaanse en
Arubaanse autoriteiten en instanties
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 34
handeling: het presenteren van het
Nederlands standpunt aan buiten-
landse vertegenwoordigingen in
Nederland
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 35 vervallen

nr: 36 vervallen

nr: 37
handeling: het inhoudelijk voorberei-

den en verslagleggen van internatio-
nale conferenties waarin Buitenlandse
Zaken / Ontwikkelingssamenwerking
participeert
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 38 vervallen

nr: 39
handeling: het presenteren van het
Nederlands standpunt op internatio-
nale conferenties
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 40
handeling: het inhoudelijk voorberei-
den en verslagleggen van bilaterale
besprekingen tussen Nederland en een
ander land
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 41
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 17

nr: 42
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 17

nr: 43
handeling: het verstrekken van inlich-
tingen aan andere departementen,
buitenlandse vertegenwoordigers,
Nederlandse vertegenwoordigers in
het buitenland en overige overheden,
instellingen, bedrijven en particulieren
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 44
handeling: het beslissen over subsidie-
verzoeken van overige actoren op het
terrein van het buitenlands beleid en
ontwikkelingssamenwerking
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 10
nr: 45
handeling: het voorbereiden van of
beslissen over (bepaalde) aangelegen-
heden inzake het Nederlandse buiten-
lands beleid en het ontwikkelingssa-
menwerkingsbeleid
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 46
handeling: het presenteren van een
finaal ambtelijk advies over (bepaal-

de) aangelegenheden inzake het
Nederlandse buitenlands beleid en het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 47
handeling: het adviseren van interde-
partementale coördinatiecommissies
over (bepaalde) aangelegenheden
inzake het Nederlandse buitenlands
beleid en het ontwikkelingssamenwer-
kingsbeleid
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 48
handeling: het presenteren van inter-
departementaal vastgestelde stand-
punten over (bepaalde) aangelegenhe-
den inzake het Nederlandse
buitenlands beleid en het ontwikke-
lingssamenwerkingsbeleid aan ambte-
lijke voorportalen, onderraden en
ministeriële commissies
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 49
handeling: het adviseren van de
minister van Buitenlandse Zaken over
(bepaalde) aangelegenheden inzake
het Nederlandse buitenlands beleid en
het ontwikkelingssamenwerkingsbe-
leid
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 769
handeling: het verrichten van onder-
steunende werkzaamheden ten behoe-
ve van instellingen, bedrijven en par-
ticulieren (hier o.a.: doorzenden,
eenvoudige inlichtingen)
periode: 1965-1990
Waardering: V
termijn: 3

nr: 770
handeling: het verzamelen en docu-
menteren van diverse onderwerpen en
zaken betreffende de Tweede
Wereldoorlog
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 9

nr: 771
handeling: het bemiddelen bij de uit-
wisseling van informatie bij de behan-
deling van zaken gerelateerd aan oor-
logsmisdadigers en politieke
delinquenten
periode: 1965-1990
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Waardering: B criterium: 9

nr: 772
handeling: het verzamelen en analyse-
ren van informatie met betrekking tot
de binnenlandse politieke aangelegen-
heden in diverse landen
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 773
handeling: het adviseren inzake wet
en regelgeving die tot stand is
gebracht door een ander departement
uit hoofde van het buitenlands beleid
en ontwikkelingssamenwerking
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 774
handeling: het ontvangen van inlich-
tingen/informatie van derden, depar-
tementen en overige overheden en
binnen- en buitenlandse vertegen-
woordigingen
NB: bedoeld wordt al die informatie
die ontvangen wordt en die slechts
administratief verwerkt wordt zonder
aan beleidszaken te raken (geleide-
brieven, stukken ter kennisname etc.)
periode: 1965-1990
Waardering: V
termijn: 3

nr: 776
handeling: het voorbreiden van de
totstandkoming, wijziging en intrek-
king van wet- en regelgeving
betreffende het Nederlandse buiten-
lands beleid en ontwikkelingssamen-
werking
periode1965-1990
Waardering: B criterium: 4

nr: 777
handeling:het periodiek in beeld bren-
gen van het Nederlandse buitenlands
beleid en ontwikkelingssamenwer-
kingsbeleid.
periode 1965-1990
Waardering: B criterium

nr: 778
handeling: het beslissen over
beroepschriften naar aanleiding van
beschikkingen betreffende het
Nederlandse buitenlands beleid en het
voeren van verweer in beroepschrift-
procedures voor administratief rechte-
lijke organen. Ter verduidelijking
worden enkele producten opgenomen:
beschikkingen, verweerschriften.
Periode: 1965-1990

Waardering: V
Termijn: 10

nr: 779
handeling:het vaststellen van de
opdracht en het begeleiden van
(wetenschappelijk) onderzoek be
betreffende het Nederlandse buiten-
lands beleid en ontwikkelingssamen-
werking.
periode:1965-1990
Waardering:V
Termijn:10

nr: 780
handeling: het vaststellen van het
eindproduct van (wetenschappelijk)
onderzoek betreffende het Nederlands
buitenlandse beleid en ontwikkelings-
samenwerking
periode 1965-1990
Waardering B criterium:1

nr: 781
handeling: het verzamelen en bewer-
ken van gegevens ten behoeve van
(wetenschappelijk) onderzoek
betreffende het Nederlandse buiten-
lands beleid en ontwikkelingssamen-
werking
periode: 1965-1990
Waardering: V
Termijn: 10

nr: 782
handeling: het financieren van
(wetenschappelijk) onderzoek
betreffende het Nederlandse buiten-
lands beleid en ontwikkelingssamen-
werking
periode: 1965-1990
Waardering: V
Termijn: 10

nr: 783
handeling: het instellen, wijzigen en
opheffen van organisatie-eenheden
betreffende het Nederlandse buiten-
lands beleid en ontwikkelingssamen-
werking.
periode: 1965-1990
Waardering: Bcriterium: 5

nr: 784
handeling: het detacheren/benoemen
van ambtenaren bij de Nederlandse
Permanente vertegenwoordiging bij
de EG
Periode: 1965-1990
Waardering: V 
Termijn: 10 jaar financiële stukken, 5
jaar overige stukken

nr: 785 
Handeling: het voorbereiden van bij-
dragen aan expertgroepen van de
Europese Commissie inzake het
beleidsterrein buitenlandse zaken en
Ontwikkelingssamenwerking en het
opstellen van verslagen over de gele-
verde bijdrage
Periode: 1965-1990
Waardering: B  criterium: 1

nr: 786
Handeling: Het opstellen van con-
cept-informatiefiches over voorstellen,
mededelingen en Groenboeken van de
Europese Commissie op het beleid-
sterrein buitenlandse zaken en ont-
wikkelingssamenwerking
Periode:1965-1990
Produkt: Concept-fiches
Waardering: B  criterium:1

nr: 787
Handeling: het voorbereiden van ver-
gaderingen van Raadswerkgroepen
met betrekking tot het beleidsterrein
buitenlandse zaken en ontwikkelings-
samenwerking en het opstellen van
verslagen van deze vergaderingen
Periode:1965-1990
Opmerking:
– Als onderdeel van de departementa-
le standpuntbepaling kan overleg
gevoerd worden met maatschappelijke
groeperingen, zoals het georganiseer-
de bedrijfsleven.
– De handeling leidt bij het eerstver-
antwoordelijke ministerie met name
tot instructies; bij de overige betrok-
ken ministeries tot departementale
standpunten.
Waardering: B  criterium: 3

nr: 788
Handeling: het voorbereiden van ver-
gaderingen van ad hoc groepen
raden/attachés met betrekking tot het
beleidsterrein buitenlandse zaken en
ontwikkelingssamenwerking en het
opstellen van verslagen van deze ver-
gaderingen
Periode 1965-1990
Opmerking:
– Als onderdeel van de departementa-
le standpuntbepaling kan overleg
gevoerd worden met maatschappelijke
groeperingen, zoals het georganiseer-
de bedrijfsleven.
– De handeling leidt bij het eerstver-
antwoordelijke ministerie met name
tot instructies; bij de overige betrok-
ken ministeries tot departementale
standpunten.
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Waardering: B  criterium: 3

nr: 789
HandelingHet voorbereiden van ver-
gaderingen van het COREPER met
betrekking tot het beleidsterrein bui-
tenlandse zaken en
Ontwikkelingssamenwerking en het
opstellen van verslagen van deze ver-
gaderingen
Periode:1965-1990
Opmerking:
– Als onderdeel van de departementa-
le standpuntbepaling kan overleg
gevoerd worden met maatschappelijke
groeperingen, zoals het georganiseer-
de bedrijfsleven.
– De instructies voor de Nederlandse
vertegenwoordiger in het COREPER
worden vastgesteld in interdeparte-
mentaal overleg onder leiding van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
– De handeling leidt bij het eerstver-
antwoordelijke ministerie met name
tot concept-instructies; bij de overige
betrokken ministeries tot departemen-
tale standpunten.
Waardering: V
Termijn: 10 jaar

nr: 790
Handeling: het voorbereiden van ver-
gaderingen van ad hoc High Level
groepen met betrekking tot het
beleidsterrein buitenlandse zaken en
ontwikkelingssamenwerking en het
opstellen van verslagen van deze ver-
gaderingen
Periode 1965-1990
Opmerking
– Als onderdeel van de departementa-
le standpuntbepaling kan overleg
gevoerd worden met maatschappelijke
groeperingen, zoals het georganiseer-
de bedrijfsleven.
– De handeling leidt bij het eerstver-
antwoordelijke ministerie met name
tot concept-instructies; bij de overige
betrokken ministeries tot departemen-
tale standpunten.
Waardering: V 
Termijn: 10 jaar

nr: 791
Handeling: het opstellen van departe-
mentale standpunten inzake buiten-
landse zaken en ontwikkelingssamen-
werking, agendapunten van
Raadsvergaderingen met betrekking
tot dit beleidsterrein en het opstellen
van verslagen van
Raadsvergaderingen
Waardering:

nr: 792
Handeling: het voordragen van perso-
nen voor benoeming in een raadge-
vend comité, beheerscomité of regle-
menteringscomité
Periode1965-1990
Opmerking: De Raad benoemt de
leden van de comités.
Waardering: V 
Termijn: Financiële stukken 10 jaar,
overige stukken 5 jaar

nr: 793
Handeling: het opstellen en wijzigen
van standpunten inzake door de
Europese Commissie voorgestelde uit-
voeringsbepalingen met betrekking
tot het Beleidsterrein [buitenlandse
zaken en ontwikkelingssamenwerking,
die besproken worden in raadgevend
comité, een beheerscomité of een
Reglementeringscomité, en het opstel-
len van verslagen van vergaderingen
van deze comités. 
Periode: 1965-1990
Opmerking: – Als onderdeel van de
departementale standpuntbepaling
kan overleg gevoerd worden met
maatschappelijke groeperingen, zoals
het georganiseerde bedrijfsleven.
– Wanneer meerdere departementen
betrokken zijn leidt het eerstverant-
woordelijke ministerie het coördina-
tie-overleg.
– Onder deze handeling valt ook het
opstellen van instructies voor de 
Nederlandse vertegenwoordigers in de
comités.
Waardering: B  criterium: 4

nr: 794
Handeling: het opstellen en wijzigen
van standpunten over door de
Europese Commissie voorgenomen
besluiten, maatregelen en onderhan-
delingen met derde landen met
betrekking tot het beleidsterrein bui-
tenlandse zaken en ontwikkelingssa-
menwerking, voorzover deze niet zijn
vastgelegd in Raadsbesluiten en wor-
den besproken in commissies en
werkgroepen, en het opstellen van
verslagen van vergaderingen van deze
commissies en werkgroepen
Periode: 1965-1990
Opmerking: – Als onderdeel van de
departementale standpuntbepaling
kan overleg gevoerd worden met
maatschappelijke groeperingen, zoals
het georganiseerde bedrijfsleven.
– Wanneer meerdere departementen
betrokken zijn leidt het eerstverant-

woordelijke ministerie het coördina-
tie-overleg.
– Onder deze handeling valt ook het

opstellen van instructies voor de
Nederlandse vertegenwoordigers in de
comités.
Waardering: B  criterium 1/11

nr: 795
Handeling: het voordragen aan de
Europese Commissie van deskundigen
belast met de controle op de naleving
van de bepalingen van communautai-
re besluiten betreffende het beleidster-
rein buitenlandse zaken en
Ontwikkelingssamenwerking
Periode1965-1990
Grondslag: Richtlijnen
Produkt: Besluit
Waardering: V
Termijn: financiële stukken 10 jaar,
overige stukken 5 jaar

nr: 796
Handeling: Het adviseren van de
minister van buitenlandse zaken
betreffende aangelegenheden welke
betrekking hebben op het beleidster-
rein Buitenland
Periode: 1965-1990
Waardering: B
Criterium: 3

nr: 797
Handeling: het adviseren van de
minister van ontwikkelingssamenwer-
king betreffende aangelegenheden
welke betrekking hebben op het
beleidsterrein
Ontwikkelingssamenwerking
Periode: 1965-1990
Waardering: B 
Criterium: 3

nr: 798
Handeling: Het adviseren van de
minister van buitenlandse zaken
betreffende aangelegenheden welke
geen betrekking hebben op het beleid-
sterrein Buitenland
Periode: 1965-1990
Waardering: V 10 jaar

nr: 799
Handeling: Het adviseren van de
minister van ontwikkelingssamenwer-
king betreffende aangelegenheden
welke geen betrekking hebben op het
beleidsterrein
Ontwikkelingssamenwerking
Periode: 1965-1990
Waardering: V 10 jaar
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nr: 800
Handeling: Het verkrijgen en beoor-
delen van inhoudelijke eindrapporta-
ges over projecten op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking
Periode: 1965-1990
Produkt: Eindrapportages van projec-
ten van ontwikkelingssamenwerking
(inclusief additionele projecten van
Medefinancieringsorganisaties13)
Jaarlijkse inhoudelijke rapportage van
Medefinancieringsorganisaties (jaar-
verslagen)
Waardering: B  criterium: 1 (en ook:
2 en 10)
Opmerking: Voor bewaring komen
alleen eindrappartages in aanmerking
van projecten waarbij het gecommit-
teerde bedrag f 50.000,- of hoger is

Periode 1945-1950

Afdeling Verenigde Naties

nr: 50 vervallen

Directie Verre Oosten

nr: 51 t/m 57 vervallen

Directie Economische Zaken

nr: 58 vervallen
Handeling is komen te vervallen, zie
‘vergoeding van materiële oorlogs- en
watersnoodschaden’ (PIVOT-rapport
nummer 127) handelingen 154, 156 en
330

nr: 59 t/m 63 vervallen

Directie van Verkeer en Grote
Rivieren

nr: 64
Handeling is komen te vervallen, zie
‘Luchtvaart gebonden’ (PIVOT-rap-
port nummer 16) handeling 265

Permanent Bureau der Haagse
Conferentie betreffende het
Internationaal Privaatrecht

nr: 65 t/m 70 vervallen

Periode 1950-1958

Regeringscommissariaat voor het
Europese Herstelprogramma en
Directoraat-Generaal voor het
Economische en Militaire
Hulpprogramma

nr: 71 t/m 87 vervallen

Directie Europa

nr: 88 vervallen

Directie Afrika en Midden Oosten

nr: 89 en 90 vervallen

Directie Oosten en Directie Azie en
Oceanie

nr: 91 en 92 vervallen

Directie Westelijk Halfrond

nr: 93 vervallen

Directie Internationale Organisaties

nr: 94 t/m 98 vervallen

Periode 1958-1990

Directie Europa

nr: 99 en 100 vervallen

Directie NAVO en WEU zaken en
Directie Atlantische samenwerking en
Veiligheidszaken

nr: 101 t/m 107 vervallen

Directoraat-Generaal Europese
Samenwerking

nr: 108 t/m 113 vervallen

Directoraat-Generaal Internationale
Samenwerking

Bureau Beleidsvoorbereiding tevens
Secretariaat Adviesraad

nr: 114
handeling: het adviseren over de
samenstelling van delegaties
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 115
handeling: het adviseren van directies
van DGIS inzake de diverse landen-,
regio- en sectorprogramma’s
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 116
handeling: het opmaken van instruc-
tie voor delegaties

periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 117
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
COCOS
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 118
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
N A R
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

Bureau Juridische Zaken

nr: 119
handeling: het (mede)redigeren van
overeenkomsten en afspraken met
autoriteiten van ontwikkelingslanden
en particuliere of natuurlijke rechts-
personen betreffende in uitvoering
genomen projecten en het coördine-
ren van die werkzaamheden met de
Directie Verdragen (DVE)
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 11

nr: 120
handeling: het adviseren bij en het
opstellen van te sluiten geldleenover-
eenkomsten
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 11

nr: 121
handeling: het adviseren van andere
dienstonderdelen inzake juridisch /
fiscale kwesties met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 122
handeling: het behandelen van rechts-
gedingen namens de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 123
handeling: het opstellen van rechtspo-
sitieregelingen voor uit te zenden ont-
wikkelingssamenwerkingsdeskundigen
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1
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Directie Internationale Organisaties

nr: 124
handeling: het organiseren van uit-
zending van delegaties naar interna-
tionale bijeenkomsten
periode: 1975-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 125
handeling: het voorbereiden van
standpunten met betrekking tot per-
sonele, administratieve en budgettaire
kwesties in de VN en
Gespecialiseerde Organisaties
periode: 1975-1990
Waardering: B 

nr: 126
handeling: het coördineren van het
Nederlands beleid met betrekking tot
economisch-sociale activiteiten van de
VN
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 127
handeling: het 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: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 128
handeling: het beheren, distribueren
en uitlenen van VN-documenten en
publikaties en het verstrekken van
informatie uit dit materiaal
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 129
handeling: het coördineren en voorbe-
reiden van het beleid met betrekking
tot economische aangelegenheden in
VN, Regionale Commissies en andere
organisaties
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 130
handeling: het in VN-verband voor-
bereiden van beleid inzake internatio-
naal toerisme 
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 131
handeling: het voorbereiden van
beleid in internationale organisaties
inzake handelspolitieke aangelegenhe-
den
periode: 1975-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 132
handeling: het voorbereiden van
beleid in internationale organisaties
inzake humanitair-juridische aangele-
genheden, in het bijzonder mensen-
rechten
periode: 1975-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 133
handeling: het voorbereiden van
beleid in internationale organisaties
inzake juridische aangelegenheden
periode: 1975-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 134
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake vraagstukken betreffen-
de niet-nucleaire wapenbeheersing en
ontwapening
periode: 1983-1985
Waardering: 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
Vraagstukken van Ontwapening en
Internationale Veiligheid en Vrede de
handelingen bij DIO/OV

nr: 135
handeling: het voorbereiden en coör-
dineren van beleid inzake nucleaire
wapenbeheersing, -beperking en ont-
wapening
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 136
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
Adviescommissie inzake
Vraagstukken van Ontwapening en
Internationale Veiligheid en Vrede
periode: 1965-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 137
handeling: het voorbereiden en coör-
dineren van beleid inzake nucleaire

wapenbeheersing, -beperking en ont-
wapening
periode: 1965-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 138
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake het Antarcticaverdrag
periode: 1965-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 139
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake militaire operaties van
de VN
periode: 1965-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 140
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake vredesbewegingen en 
-activiteiten
periode: 1965-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 141
ahandeling: het voorbereiden van
beleid inzake waarborgen tegen niet-
vreedzaam gebruik van kernenergie
periode: 1965-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 142
handeling: het administratief en
financieel voorbereiden van
Nederlandse delegaties naar de
AVVN
periode: 1965-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 143
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van
het secretariaat van de Nederlandse
delegatie naar de AVVN
periode: 1965-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 144
handeling: het noteren van de belang-
rijkste uitkomsten van vergaderingen
van het secretariaat van de
Nederlandse delegatie naar de AVVN
periode: 1965-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 145
handeling: het geven van invulling
aan en het houden van toezicht op de
taakuitvoering van het secretariaat
van de Nederlandse delegatie naar de
AVVN
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periode: 1965-1985
Waardering: B 

nr: 146
handeling: het samenstellen van het
van het secretariaat van de
Nederlandse delegatie naar de AVVN
periode: 1965-1985
Waardering: B 

nr: 147
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake juridische kwesties in
internationale organisaties
periode: 1965-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 148
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake politieke en dekolonisa-
tieaangelegenheden in de AVVN, de
daaronder ressorterende commissies
en andere internationale organisaties
periode: 1965-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 149
handeling: het voorbereiden van
beleid ten aanzien van sociale, juridi-
sche en sociaal-juridische onderwer-
pen in VN-verband
periode: 1965-1973
Waardering: B criterium: 1

nr: 150
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake congressen die in VN-
verband worden georganiseerd
periode: 1975-1989
Waardering: B criterium: 1

nr: 151
Handeling is komen te vervallen, zie
‘Milieubeheerband 2’ (PIVOT-rapport
nummer 94-2)
handeling1663 blz. 923

nr: 152
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake non-gouvernementele
organisaties
periode: 1975-1989
Waardering: B criterium: 1

nr: 153
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake rampenhulp in VN-ver-
band
periode: 1975-1989
Waardering: B criterium: 1

nr: 154

handeling: het voorbereiden van
beleid inzake UNICEF
periode: 1975-1989
waardering: B criterium: 1

nr: 155
handeling: het in VN-verband voor-
bereiden van beleid inzake verdoven-
de middelen 
periode: 1975-1989 
waardering: B criterium: 1

nr: 156
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake vluchtelingen in VN-
verband
periode: 1975-1989
waardering: B criterium: 1

nr: 157
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake vrouwenemancipatie in
VN-verband
periode: 1975-1989
waardering: B criterium: 1

nr: 158
handeling: het voorbereiden van
beleid ten aanzien van sociale aange-
legenheden in VN-verband
periode: 1975-1989
waardering: B criterium: 1

nr: 159
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot de GATT
periode: 1968-1975
waardering: B criterium: 1

nr: 160
handeling: het voorbereiden van
beleid ten aanzien van de UNCTAD
periode: 1968-1975
waardering: B criterium: 1

nr: 161
handeling: het voorbereiden van
beleid ten aanzien van internationale
grondstoffenaangelegenheden
periode: 1968-1975
waardering: B criterium: 1

Directie Internationale Technische
Hulpverlening

nr: 162
handeling: het verzorgen van de
documentatie ten behoeve van DTH
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 163
handeling: het adviseren met betrek-
king tot door DTH te sluiten geld-
leenovereenkomsten
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 11

nr: 164
handeling: het adviseren van andere
dienstonderdelen inzake juridisch /
fiscale kwesties met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 165
handeling: het behandelen van rechts-
gedingen namens de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 166
handeling: het opstellen en redigeren
van overeenkomsten met betrekking
tot in uitvoering genomen ontwikke-
lingssamenwerkingsprojecten
periode: 1965-1980
Waardering: V
termijn: 10

nr: 167
handeling: het opstellen van geldleen-
overeenkomsten voor DTH
periode: 1965-1980
Waardering: V
termijn: 10

nr: 168
handeling: het opstellen van rechtspo-
sitieregelingen voor uit te zenden ont-
wikkelingssamenwerkingsdeskundigen
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 169
handeling: het uitvoeren van het juri-
dische assistentie programma voor
ontwikkelingslanden
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 170
handeling: het voeren van overleg
met vakbonden inzake de rechtsposi-
tie van uit te zenden ontwikkelingssa-
menwerkingsdeskundigen
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 10
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nr: 171
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot het juridi-
sche assistentie programma voor ont-
wikkelingslanden
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 172
handeling: het verzorgen van de
financiële administratie van DTH
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 173
handeling: het coördineren van de
multilaterale met de regionale hulp-
verlening, rekening houdend met bila-
terale hulpprogramma’s van derde
landen
periode: 1966-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 174
handeling: het evalueren van de hulp-
verlening
periode: 1966-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 175
handeling: het lange termijn plannen
van hulpverlening
periode: 1966-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 176
handeling: het overleggen met natio-
nale gouvernementele en non-gouver-
nementele organisaties inzake de
bevordering van de infrastructuur ten
behoeve van de hulpverlening
periode: 1966-1980
Waardering: B criterium: 1

Actor: minister voor
Ontwikkelingssamenwerking /
DTH/BL

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

nr: 177
handeling: het zorgdragen voor ver-
werking van politieke aspecten in
beleidsnota’s met betrekking tot de
ontwikkelingssamenwerking
periode: 1966-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 178
handeling: het zorgdragen voor verwer-
king van sociaal-economische aspecten

in beleidsnota’s met betrekking tot de
ontwikkelingssamenwerking
periode: 1966-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 179
handeling: het bemiddelen bij aanstel-
ling van Nederlandse deskundigen
buiten VN-programma’s om
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 180
handeling: het recruteren en selecte-
ren van Nederlandse deskundigen
voor het hulpprogramma van de VN
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 181
handeling: het bemiddelen tussen
internationale organisaties en instan-
ties met betrekking tot het studiepro-
gramma van fellows in Nederland
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 182
handeling: het verzorgen van visa en
verblijfsvergunningen voor fellows
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 183
handeling: het houden van toezicht
op en het begeleiden van in
Nederland studerende fellows
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 184
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
medefinancieringsprogramma
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 185
handeling: het inwinnen van advies
bij Nederlandse ambassades in het
kader van het medefinancieringspro-
gramma
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 186
handeling: het mede opstellen van
gedetailleerde projectbeschrijvingen in

het kader van het medefinancierings-
programma
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 187
handeling: het opstellen en afsluiten
van overeenkomsten met particuliere
niet-commerciële organisaties in het
kader van het medefinancieringspro-
gramma
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 11

nr: 188
handeling: het toetsen van aanvragen
in het kader van het medefinancie-
ringsprogramma
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 189
handeling: het bijhouden van perso-
neelsadministratieve aangelegenheden
met betrekking tot uit te zenden des-
kundigen
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 190
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 191
handeling: het in overleg met de
Directie Verdragen opstellen van
overeenkomsten met het hulp ontvan-
gende land
periode: 1965-1980
Waardering: B criterium: 11

nr: 192
handeling: het opstellen van project-
presentaties en overleg met de betrok-
ken ministeries over de projecten
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 193
handeling: het toetsen van project-
voorstellen aan de gestelde criteria
voor bilaterale ontwikkelingsprojecten
(en het daartoe voeren van corre-
spondentie)
periode: 1965-1980
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Waardering: V 
termijn: 5

nr: 194
handeling: het doen van onderzoek
naar de uitvoerbaarheid van projec-
ten
periode: 1965-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 195
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 196
handeling: het houden van toezicht
op en coördineren van in uitvoering
zijnde projecten
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 197
handeling: het voorbereiden van fel-
lows op hun studie in Nederland
periode: 1970-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 198
handeling: het organiseren en plannen
van cursussen voor uit te zenden des-
kundigen in het kader van diverse
ontwikkelingsprogramma’s
periode: 1965-1980
Waardering: V 
termijn: 5

Directie Financieel-Economische
Ontwikkelingssamenwerking

nr: 199
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
in het kader van de landbouwpro-
grammahulp, de hulpverlening aan
Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 200
handeling: het evalueren van projec-
ten in het kader van de landbouwpro-
grammahulp, de hulpverlening aan
Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 201
handeling: het inwinnen van advies
bij Nederlandse ambassades over aan-
vragen in het kader van de land-
bouwprogrammahulp, de hulpverle-
ning aan Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 202
handeling: het onderzoek doen naar
de uitvoerbaarheid van projecten in
het kader van de landbouwprogram-
mahulp, de hulpverlening aan
Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: B criterium: 6

nr: 203
handeling: het opstellen en afsluiten
van overeenkomsten in het kader van
de landbouwprogrammahulp, de
hulpverlening aan Indochina en aan
de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V
termijn: 10

nr: 204
handeling: het opstellen van project-
beschrijvingen in het kader van de
landbouwprogrammahulp, de hulp-
verlening aan Indochina en aan de
Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 205
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten in
het kader van de landbouwprogram-
mahulp, de hulpverlening aan
Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 206
handeling: het toetsen van aanvrage-
nin het kader van de landbouwpro-
grammahulp, de hulpverlening aan
Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 207
handeling: het toezicht houden op en
coördineren van in uitvoering zijnde
projecten in het kader van de land-

bouwprogrammahulp, de hulpverle-
ning aan Indochina en aan de Sahel
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 208
handeling: het opstellen van richtlij-
nen voor consultants en organisaties
die worden ingeschakeld bij de voor-
bereiding en uitvoering van hulppro-
jecten
periode: 1974-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 209
handeling: het uitvoeren van goedge-
keurde transacties in het kader van
bilaterale ontwikkelingssamenwer-
kingsprojecten
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 210
handeling: het vaststellen van richtlij-
nen voor selectie van projecten en
programma’s in het kader van de
bilaterale ontwikkelingssamenwerking
periode: 1974-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 211
handeling: het voeren van bestedings-
overleg met hulp ontvangende landen
periode: 1974-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 212
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot voedsel-
hulpaangelegenheden
periode: 1967-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 213
handeling: het voorbereiden van
beleid van de financiële hulpverlening
aan Indonesië
periode: 1967-1974
Waardering: B criterium: 1

nr: 214
handeling: het voorbereiden van
beleid van financieel-economische
hulpverlening in consortia en consul-
tatieve groepen
periode: 1967-1971 
Waardering: B criterium: 1

nr: 215
handeling: het afgeven van investe-
ringsgaranties ter bevordering van het
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privé kapitaalverkeer met ontwikke-
lingslanden (zie ook DFO/KB)
periode: 1974-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 216
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot aangelegen-
heden inzake organisaties die behoren
tot de ’Wereldbankfamilie’ en van
regionale en nationale ontwikkelings-
banken (zie ook DFO/KB)
periode: 1974-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 217
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 212

nr: 218
handeling: het bevorderen van samen-
werkingsprojecten van het bedrijfsle-
ven in ontwikkelingslanden (zie ook
DFO/KB)
periode: 1967-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 219
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Financieringscommissie van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (zie ook
DFO/FH)
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 220
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Raad van Commissarissen van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (zie ook
DFO/FH)
periode: 1974-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 221
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 213

nr: 222
handeling: het voorbereiden van
beleid van financieel-economische
hulpverlening in consortia en consul-
tatieve groepen (zie ook DFO/BT)
periode: 1971-1974

Waardering: B criterium: 1

nr: 223
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 212

nr: 224
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 215

nr: 225
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot aangelegen-
heden inzake organisaties die behoren
tot de ’wereldbankfamilie’ en van
regionale en nationale ontwikkelings-
banken (zie ook DFO/KB)
periode: 1971-1974
Waardering: B criterium: 1

nr: 226
handeling: het bevorderen van samen-
werkingsprojecten van het bedrijfsle-
ven in ontwikkelingslanden (zie ook
DFO/KB)
periode: 1971-1974
Waardering: B criterium: 6

nr: 227
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Financieringscommissie van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV
periode: 1971-1974
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 228
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Raad van Commissarissen van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV
periode: 1971-1974
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 229
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 215

nr: 230
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot aangelegen-
heden inzake organisaties die behoren
tot de ’wereldbankfamilie’ en van
regionale en nationale ontwikkelings-
banken
periode: 1967-1971
Waardering: B criterium: 1

nr: 231
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling218

nr: 232
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake betalingsbalanssteun
periode: 1978-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 233
handeling: het voorbereiden van
beleid van voedselproductie, voedsel-
veiligheid, voedselhulp en voedings-
programma’s (begrotingscategorie IV-
d).
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 234
handeling: het beoordelen van voor-
stellen met betrekking tot de algeme-
ne noodhulpbijdrage ten behoeve van
de armste landen
periode: 1978-1980
Waardering: B criterium: 6

nr: 235
handeling: het beoordelen van voor-
stellen met betrekking tot de
Nederlandse bijdrage aan specifieke
multilaterale initiatieven ter leniging
van acute noden
periode: 1978-1980
Waardering: B criterium: 6

nr: 236
handeling: het beoordelen van voor-
stellen met betrekking tot specifieke
bitilaterale initiatieven ter leniging
van acute noden
periode: 1978-1980
Waardering: B criterium: 6

nr: 237
handeling: het medebeoordelen van
aanvragen / projectvoorstellen met
betrekking tot specifieke hulpverle-
ning ten behoeve van Indochina aan
de gestelde criteria
periode: 1978-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 238
handeling: het medebeoordelen van
aanvragen / projectvoorstellen met
betrekking tot specifieke hulpverle-
ning ten behoeve van de Sahel aan de
gestelde criteria
periode: 1978-1980
Waardering: V 
termijn: 10
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nr: 239
handeling: het verstrekken van beta-
lingsbalanssteun
periode: 1978-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 240
handeling: het bevorderen van voed-
selproductie en voedselveiligheid
periode: 1978-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 241
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake de financiële aspecten
met betrekking tot het DAC en het
Development Centre van de OESO,
de financiële commissie van de UNC-
TAD en de EG
periode: 1967-1971 (1980)
Waardering: B criterium: 1

nr: 242
handeling: het behandelen van de
DAC-examens van andere landen
periode: 1967-1971 (1980)
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 243
handeling: het verzorgen van de
financiële overzichten van het
Nederlandse hulpprogramma con-
form DAC-voorschriften en de voor-
bereiding van het Nederlandse DAC-
memorandum in het kader van de
voorbereiding van het Nederlandse
DAC-examen
periode: 1967-1971 (1980)
Waardering: 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
handeling: het adviseren over het ont-
wikkelingssamenwerkingsbeleid ten
aanzien van Suriname
periode: 1975-1980
Waardering: B criterium: 3

nr: 245
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 246
handeling: het analyseren van infor-
matie uit Suriname van belang voor
het ontwikkelingssamenwerkingsbe-
leid
periode: 1975-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 247
handeling: het behandelen van aan-
vragen met betrekking tot het beur-
zenprogramma
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 248
handeling: het coördineren van
samenwerking van Surinaamse insti-
tuten met Nederlandse instellingen en
de universitaire samenwerking tussen
Nederland en Suriname
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 249
handeling: het deelnemen aan het
bestedingsoverleg in de Commissie
van Drie betreffende de jaarlijkse
planning en begrotingsopstelling van
ontwikkelingsactiviteiten met betrek-
king tot Suriname
periode: 1975-1980
Waardering: V (bewaren bij archief
van de cons)
termijn: 10

nr: 250
handeling: het deelnemen aan overleg
inzake concretisering en bijstelling
beoordelingscriteria voor bestedingen
en projecten
periode: 1975-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 251
handeling: het (mede)opstellen van
projectbeschrijvingen en projectpre-
sentaties
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 252
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten
periode: 1975-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 253
handeling: het inwinnen van advies
bij de Nederlandse ambassade over
aanvragen en projectvoorstellen
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 254
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 194

nr: 255
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 256
handeling: het, in overleg met DVE
en DTH/JR of DGIS/JR,
(mede)opstellen en afsluiten van over-
eenkomsten met organisaties en/of de
Surinaamse regering
periode: 1975-1980
Waardering: B criterium: 11

nr: 257
handeling: het in het kader van de
Commissie van Drie adviseren van
door het Planbureau Suriname uit te
brengen verslagen over realisatie en
voortgang ontwikkelingsplannen
periode: 1975-1980
Waardering: V (bewaren bij archief
van de cons)
termijn: 10

nr: 258
handeling: het onderzoeken van de
mogelijkheden tot het starten van sec-
torale (meer)jarenprogramma’s voor
Suriname
periode: 1975-1980
Waardering: B criterium: 1

nr: 259
handeling: het overleggen in de
Commissie van Drie met betrekking
tot ontwikkelingsinspanningen ten
aanzien van Suriname
periode: 1975-1980
Waardering: V (bewaren bij archief
van de cons)
termijn: 10
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nr: 260
handeling: het toetsen van aanvragen
en projectvoorstellen aan de gestelde
criteria
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 261
handeling: het houden van toezicht
op en coördineren van in uitvoering
zijnde projecten
periode: 1975-1980
Waardering: V 
termijn: 20

Centrum tot Bevordering van de
Import uit Ontwikkelingslanden

nr: 262
handeling: het opstellen van jaarver-
slagen
periode: 1972-1990
Waardering: B criterium: 2

nr: 263
handeling: het verzorgen van archief
en documentatie van het CBI
periode: 1972-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 264
handeling: het verzorgen van de
financiële aangelegenheden van het
CBI
periode: 1972-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 265
handeling: het ontvangen van han-
delsmissies uit ontwikkelingslanden
en het stimuleren van ontmoetingen
met importeurs in West-Europa
periode: 1972-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 266
handeling: het onderhouden van con-
tacten met bedrijfsleven over afzetmo-
gelijkheden van produkten uit ont-
wikkelingslanden
periode: 1972-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 267
handeling: het organiseren van pro-
jecten om handelscontacten tussen
ontwikkelingslanden en Nederlandse
importeurs te bevorderen

periode: 1972-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 268
handeling: het verstrekken van inlich-
tingen over handel en industrie
periode: 1972-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 269
handeling: het begeleiden van export-
bevorderende organisaties in ontwik-
kelingslanden en Nederland
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 270
handeling: het samen met exportbe-
vorderende organisaties in ontwikke-
lingslanden opstellen en uitvoeren van
jaarplannen
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 271
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot het
International Trading Centre van
UNCTAD/GATT te Genève
periode: 1972-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 272
handeling: het beraadslagen over aan-
gelegenheden van het CBI
periode: 1971-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 273
handeling: het uitbrengen van binden-
de adviezen aan de directeur van het
CBI
periode: 1971-1990
Waardering: B criterium: 3

Directie Ontwikkelingssamenwerking
Afrika, Directie Ontwikkelingssamen-
werking Azie en Directie Ontwikke-
lingssamenwerking Latijns-Amerika

nr: 274
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 275
handeling: het analyseren van de poli-

tieke, economische en sociale situaties
en behoeften in ontwikkelingssamen-
werkingslanden
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 276
handeling: het coördineren van diver-
se Nederlandse hulpactiviteiten (inclu-
sief de activiteiten van andere direc-
ties) in een OS-land of groep van
OS-landen
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 277
handeling: het coördineren van diver-
se Nederlandse hulpactiviteiten in een
OS-land of groep van OS-landen met
het beleid van andere multilaterale
en/of bilaterale donoren
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 278
handeling: het (mede)opstellen van
projectbeschrijvingen en projectpre-
sentaties
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 279
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 280
handeling: het inwinnen van advies
bij Nederlandse ambassades over aan-
vragen en projectvoorstellen
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 281
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 194

nr: 282
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 283
handeling: het vaststellen van te
ondernemen activiteiten om een
beleidsplan uit te kunnen voeren en
het eventueel bijstellen van het pro-
gramma
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periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 284
handeling: het volgen van het beleid
van andere multilaterale en/of bilate-
rale donoren en het voeren van over-
leg met deze donoren over het te vol-
gen beleid
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 285
handeling: het voorbereiden van een
in een bepaalde periode te voeren
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid,
resulterend in een landenbeleidsdocu-
ment
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 286
handeling: het, in overleg met DVE
en DTH/JR of DGIS/JR,
(mede)opstellen en afsluiten van over-
eenkomsten met organisaties en/of het
hulp ontvangende land
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 11

nr: 287
handeling: het met andere DGIS een-
heden ontwikkelen van nieuwe hulp-
methoden en hulpmethodieken
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 288
handeling: het participeren in het
bestedingsoverleg met ontwikkelings-
landen
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 289
handeling: het toetsen van aanvragen
en projectvoorstellen aan de gestelde
criteria
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 290
handeling: het houden van toezicht
op en coördineren van in uitvoering
zijnde projecten
periode: 1980-1990
Waardering: V
termijn: 20 

Directie Ontwikkelingssamenwerking

Azie en Algemene Financiële
Aangelegenheden

nr: 291
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
departementale EG-OS-werkgroep
periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 292
handeling: het voorbreiden van verga-
deringen van de departementale EG-
OS-werkgroep en het opstellen van
verslagen van deze vergaderingen
periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 293
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 292

nr: 294
handeling: het samenstellen van de
departementale EG-OS-werkgroep
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 295
handeling: het geven van invulling
aan en het houden van toezicht op de
taakuitvoering van de departementale
EG-OS-werkgroep
periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 296
handeling: het voorbereiden en coör-
dineren van het Nederlandse stand-
punt t.a.v. het EEG-hulpverleningbe-
leid en de kanalisering van
Nederlandse hulpverlening via de
EEG
periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 297
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 215

nr: 298
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot aangelegen-
heden inzake organisaties die behoren
tot de ’wereldbankfamilie’ en van
nationale en regionale ontwikkelings-
banken (zie ook DFO/KB)
periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 299
handeling: het vertegenwoordigen van

de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Financieringscommissie van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (zie ook
DFO/IB)
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 300
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Raad van Commissarissen van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (zie ook
DFO/IB)
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 301
handeling: het behandelen en fiatteren
van declaraties van de NIO terzake
van garantieverstrekking door de
Staat en aanzuivering winst- en ver-
liesrekening van de NIO
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 302
handeling: het beoordelen en eventu-
eel voorstellen van wijzigingen in con-
cept-jaarverslag van de NIO
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 303
handeling: het beoordelen van con-
cept-schenkingsbrieven en lenings-
overeenkomsten van de NIO
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 304
handeling: het beoordelen van
leningsovereenkomsten inzake door
de NIO op de onderhandse kapitaal-
markt op te nemen gelden, alsmede
beoordeling en fiattering van teksten
van prospectussen inzake door de
NIO te plaatsen obligatieleningen
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 305
handeling: het informeren van de lan-
deneenheden over NIO-aangelegenhe-
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den, zodat de landeneenheden deze
informatie kunnen doorspelen aan de
Nederlandse ambassade in het hul-
pontvangende land
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 3

nr: 306
handeling: het verstrekken van gege-
vens aan DGIS/SA t.b.v. de definitie-
ve versie van de begroting
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 307
handeling: het opstellen van overzich-
ten 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
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 308
handeling: het opstellen van overzich-
ten per project/activiteit, per land, per
regio van aangegane verplichtingen,
gecommitteerde en ongecommitteerde
middelen en gerealiseerde en te ver-
wachten uitgaven en stuwmeren
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 309
handeling: het ten behoeve van
DGIS/BS en regiodirecties becom-
mentariëren en analyseren van de OS-
begroting en het meerjarenplan met
betrekking tot de categorieen Ia, Ib,
Ic en IIIa
periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 310
handeling: het vastleggen per pro-
ject/activiteit van door de landeneen-
heid goedgekeurde betaalopdrachten
en bewaking van het commiteringsbe-
drag en doorgeven van die goedkeu-
ring aan de NIO
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 311
handeling: het vastleggen van de in

het bestedingsoverleg gemaakte
afspraken inzake besteding van hulp
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 312
handeling: het vastleggen van de
zowel middels de NIO als rechtst-
reeks aangegane verplichtingen
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 313
handeling: het verdelen van financiële
middelen na vaststelling van de lan-
denallocaties
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 314
handeling: het verstrekken van
opdrachten aan de NIO tot toezen-
den van schenkingsbrieven en lenings-
overeenkomsten
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 315
handeling: het verwerken van per
project door de NIO verrichtte bet-
alingen en voeren van overleg terzake
met de NIO
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 316
handeling: het voeren van overleg
met de NIO ten aanzien van financië-
le aspecten van beleidsintenties
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 317
handeling: het voeren van overleg
met de NIO, en eventueel met de lan-
deneenheden, inzake betaalopdrach-
ten
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 318
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot multilate-
raal overleg over voedselproduktie, 
-veiligheid en -hulp (zie ook
DFO/MU)

periode: 1980-1983
Waardering: B criterium: 1

nr: 319
handeling: het opstellen en begeleiden
van bilaterale en multilaterale voed-
sel- en voedingsprogramma’s
periode: 1980-1983
Waardering: V 
termijn: 20

Directie Multilaterale (Financiële)
Ontwikkelingssamenwerking en
Speciale Programma’s

nr: 320
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van het beleid met betrekking
tot het betalingsbalanssteunprogram-
ma, co-financiering met multilaterale
instellingen, schuldverlichting en OS-
bijdrage aan Wellink- en
Afrikafaciliteit
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 321
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van het beleid met betrekking
tot de nood- en humanitaire hulp bij
rampen, hulp aan vluchtelingen en
hulp aan slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 322
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van het beleid met betrekking
tot het programma sociaal-economi-
sche noodsituaties van groepen
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 323
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van het beleid met betrekking
tot energiehulp
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 324
handeling: het coördineren van de
kanalisering van de Nederlandse
hulpverlening via de EEG
periode: 1983-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 325
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
departementale EG-OS-werkgroep
periode: 1983-1990

Uit: Staatscourant 14 november 2002, nr.220 / pag. 26 18



Waardering: B criterium: 1

nr: 326
handeling: het voorberieden van ver-
gaderingen van de departementale
EG-OS-werkgroep en het opstellen
van verslagen van deze vergaderingen
periode: 1983-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 327
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 326

nr: 328
handeling: het samenstellen van de
departementale EG-OS-werkgroep
periode: 1983-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 329
handeling: het geven van invulling
aan en het houden van toezicht op de
taakuitvoering van de departementale
EG-OS-werkgroep
periode: 1983-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 330
handeling: het voorbereiden en coör-
dineren van het Nederlandse stand-
punt t.a.v. het EEG-hulpverleningsbe-
leid en de kanalisering van
Nederlandse hulpverlening via de
EEG
periode: 1983-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 331
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 215

nr: 332
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot aangelegen-
heden inzake organisaties die behoren
tot de ’wereldbankfamilie’ en van
regionale en nationale ontwikkelings-
banken (zie ook DFO/KB
periode: 1983-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 333
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Financieringscommissie van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (zie ook
DFO/KB)
periode: 1983-1990
Waardering: V 

termijn: 10

nr: 334
handeling: het vertegenwoordigen van
de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de
Raad van Commissarissen van de
Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (zie ook
DFO/KB)
periode: 1983-1990
Waardering: V 
termijn: 10

Actor: minister voor
Ontwikkelingssamenwerking /
DMP/MZ

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

nr: 335
handeling: het beoordelen van aan-
vragen in het kader van het 150 mil-
joen-programma
periode: 1983-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 336
handeling: het evalueren van het 150
miljoen-programma
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 337
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
150 miljoen-programma
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 338
handeling: het toetsen van aanvragers
in het kader van het 150 miljoen-pro-
gramma
periode: 1983-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 339
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van beleid met betrekking tot de
hulpverlening via UNDP, UNICEF,
UNCDF en UNFPA
periode: 1986-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 340
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van beleid met betrekking tot
het programma vrouwen en ontwik-
keling

periode: 1986-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 341
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van beleid met betrekking tot
programma’s uitgevoerd door de
WHO
periode: 1986-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 342
handeling: het adviseren aan de
minister voor
Ontwikkelingssamenwerking omtrent
de hoogte van de tweejaarlijkse allo-
catie uit begrotingscategorie IV-a aan
het Wereldvoedselprogramma (WVP)
en de internationale noodvoedselre-
serve (IEFR)
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 3

nr: 343
handeling: het voorbereiden van
beleid inzake de bilaterale voedsel-
hulp (begrotingscategorieen IV-c en
IV-d)
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 344
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 233

nr: 345
handeling: het beoordelen van ad hoc
verzoeken van het WVP voor speciale
hulpacties ten laste van begrotingsca-
tegorie IV
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 6

nr: 346
handeling: het evalueren van de bila-
terale voedselhulp (begrotingscatego-
rieen IV-c en IV-d)
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 347
handeling: het formuleren van
Nederlandse standpunten ten aanzien
van de IEFR
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 348
handeling: het formuleren van
Nederlandse standpunten ten aanzien
van voorstellen van de Europese
Commissie voor de voedselhulp aan
landen en NGO’s lastens categorie
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IV-b van de begroting (EG-voedsel-
hulp) en deelnemen aan het EG over-
leg terzake
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 349
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
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 350
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
Adviescommissie Categorie IV
(ACCV)
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 351
handeling: het opstellen van de
begroting voor de bilaterale voedsel-
hulp (begrotingscategorieen IV-c en
IV-d)
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 352
handeling: het opstellen, in overleg
met de minister van Landbouw &
Visserij en DIO/ER, en vaststellen
van de instructies voor CFA-vergade-
ringen (Committee on Food Aid
Programmes van het WVP)
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 353
handeling: het programmeren van en
houden van toezicht op derden
(L&V, WVP) met betrekking tot de
voortgang van de uitvoering van het
sectorprogramma
periode: 1983-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 354
handeling: het vaststellen op advies
van de minister van Landbouw &
Visserij van de jaarlijkse bijdrage uit
de bilaterale FAC-verplichting (Food
Aid Convention) aan het
Wereldvoedselprogramma
periode: 1983-1985
Waardering: B criterium: 1

Directie Particuliere Activiteiten,
Onderwijs- en Onderzoekprogramma’s

nr: 355
handeling: het als waarnemer van de
minister voor
Ontwikkelingssamenwerking deelne-
men aan de Plenaire Vergadering
NCO en voeren van overleg met
NCO over beleidsmatige aspecten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 356
handeling: het beoordelen van beleid
van NCO op basis van jaarverslagen
en naar aanleiding daarvan uitbren-
gen van adviezen aan de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 357
handeling: het bevorderen van de
integratie van de activiteiten op het
gebied van de voorlichting en bewust-
wording en het voeren van overleg
daarover met de desbetreffende minis-
teries en instanties
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 358
handeling: het stimuleren, coördine-
ren, begeleiden en toetsen van voor-
lichtings- en bewustwordingsactivitei-
ten van lagere overheden en
incidentele particuliere activiteiten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 359
handeling: het met betrekking tot
voorlichtings- en bewustwordingsacti-
viteiten van lagere overheden en inci-
dentele particuliere activiteiten formu-
leren van beleid en de daarbij
behorende toetsingscriteria
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 360
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van
het Adviescollege Voorlichting en
Bewustwording
Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 361
handeling: het optreden als waarne-
mer van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in het
Adviescollege Voorlichting en
Bewustwording
Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 362
handeling: het voeren van overleg
over activiteiten met initiatiefnemers
met betrekking tot voorlichtings- en
bewustwordingsactiviteiten van lagere
overheden en incidentele particuliere
activiteiten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 363
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
met betrekking de diverse program-
ma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 364
handeling: het (mede)opstellen van
projectbeschrijvingen / projectpresen-
taties met betrekking tot de diverse
programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 365
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten met betrekking tot
de diverse programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 366
handeling: het inwinnen van advies
bij Nederlandse ambassades over aan-
vragen / projectvoorstellen met
betrekking de diverse programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 367
handeling: het onderzoek doen naar
de uitvoerbaarheid van projecten met
betrekking tot de diverse program-
ma’s
periode: 1980-1990
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Waardering: V 
termijn: 5

nr: 368
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten
met betrekking tot de diverse pro-
gramma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 369
handeling: het, in overleg met DVE
en DTH/JR of DGIS/JR,
(mede)opstellen en afsluiten van over-
eenkomsten met organisaties en/of het
hulpontvangende land met betrekking
tot de diverse programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 11

nr: 370
handeling: het toetsen van aanvragen
/ projectvoorstellen aan de gestelde
criteria met betrekking tot de diverse
programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 371
handeling: het houden van toezicht
op en coördineren van in uitvoering
zijnde projecten met betrekking tot de
diverse programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 372
handeling: het voorbereiden en evalu-
eren van beleid met betrekking tot de
diverse programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 373
handeling: het adviseren van de
minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en de
departementsleiding inzake het ten
aanzien van OVOVO te voeren beleid
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 374
handeling: het begeleiden van voorbe-
reiding en uitvoering van projecten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 375
handeling: het behandelen van begro-
tingsaangelegenheden m.b.t. catego-
riën VI-b (programma voor universi-
taire samenwerking), VI-c
(internationaal onderwijsprogramma)
en VI-d (literatuurprogramma)
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 376
handeling: het beoordelen van meer-
jarenprogramma’s en begrotingen van
IO-instituten in Nederland
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 377
handeling: het beoordelen van aan-
vragen in het kader van het litera-
tuurprogramma
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 378
handeling: het beoordelen en toetsen
van voor financiering voorgedragen
projecten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 379
handeling: het evalueren van projec-
ten en programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 380
handeling: het ontwikkelen en bijstel-
len van beleid met betrekking tot het
onderwijs en toetsen van beleid van
onderwijsinstellingen aan het OS-
beleid
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 381
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van
het ISOVO
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 382
handeling: het voorbereiden van de
bijdrage van DGIS in OVOVO en
ISOVO
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 383
handeling: het voorlichten over
Internationaal Onderwijs en PUO-
programma’s
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 384
handeling: het adviseren aan departe-
mentsleiding inzake de personele inzet
in het kader van door overkoepelende
organisaties in ontwikkelingslanden
uit te voeren activiteiten
periode: 1980-1985
Waardering: B criterium: 3

nr: 385
handeling: het beoordelen van aan-
vragen voor inzet van suppletievrij-
willigers, artsen en deskundigen aan
de hand van vastgestelde doelstellin-
gen
periode: 1980-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 386
handeling: het 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
Waardering: B criterium: 1

nr: 387
handeling: het verrichten van onder-
zoek naar betekenis en doelmatigheid
van de ondersteunende personele
assistentie aan de projecten van parti-
culiere organisaties in ontwikkelings-
landen
periode: 1980-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 388
handeling: het doen van voorstellen
aan departementsleiding inzake
gewenste ontwikkelingen van het pro-
gramma en de financiële omvang
periode: 1980-1985
Waardering: B criterium: 3

nr: 389
handeling: het zorgdragen voor over-
leg tussen overheid en JVC en OPIT
periode: 1980-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 390
handeling: het (mede)opstellen van

Uit: Staatscourant 14 november 2002, nr.220 / pag. 26 21



gedetailleerde projectbeschrijvingen in
het kader van het medefinancierings-
programma
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 391
handeling: het evalueren van het
medefinancieringsprogramma
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 392
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
medefinancieringsprogramma
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 393
handeling: het inwinnen van advies
bij Nederlandse ambassades over pro-
gramma-aanvragen in het kader van
het medefinancieringsprogramma
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 394
handeling: het opstellen en afsluiten
van overeenkomsten met particuliere
niet-commerciële organisaties in het
kader van het medefinancieringspro-
gramma
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 11

nr: 395
handeling: het toetsen van aanvragen
in het kader van het medefinancie-
ringsprogramma
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 396
handeling: het ontwikkelen van beleid
ten aanzien van ondersteuning van
ontwikkelingsactiviteiten van particu-
lieren in het algemeen en de vier
bemiddelende organisaties in het bij-
zonder
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 397
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 183

nr: 398
handeling: het behandelen van aan-

vragen voor opleidingen afkomstig
van andere directies en/of afdelingen
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 399
handeling: het beoordelen van beurs-
aanvragen voor niet-reguliere of cur-
sussen en bemiddelen bij aanvragen
van multilaterale fellows
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 400
handeling: het beoordelen van beurs-
aanvragen voor reguliere internatio-
nale cursussen
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 401
handeling: het coördineren van stu-
die-, stage- of bezoekprogramma’s
van individuele, bilaterale en multila-
terale fellows
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 402
handeling: het evalueren van opleidin-
gen in Nederland
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 403
handeling: het ontwikkelen en voor-
bereiden van beleid ten aanzien van
internationale opleidingen in
Nederland
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 404
handeling: het adviseren over de jaar-
lijkse begrotingsmiddelen voor onder-
zoek en AT-instellingen in Nederland
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 405
handeling: het beoordelen van pro-
jectvoorstellen
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 406
handeling: het evalueren van projec-
ten en programma’s

periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 407
handeling: het ontwikkelen en voor-
bereiden van beleid ten aanzien van
onderzoek in en voor OS-landen,
mede op grond van adviezen van de
RAWOO
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 408
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van
adviesgroepen
Waardering: B criterium: 1

nr: 409
handeling: het organiseren van onder-
zoek en technische workshops en
symposia ten aanzien van speciale
onderwerpen voor de beleidsvorming
van het ministerie
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 410
handeling: het uitbesteden van uitvoe-
ring en begeleiding van uitvoering
van projecten
periode: 1980-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 411
handeling: het uitdragen van het
onderzoekbeleid
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 412
handeling: het voorbereiden van de
bijdrage van DPO in de RAWOO,
alsmede het adviseren van de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking en
de departementsleiding met betrek-
king tot de beleidsadviezen van de
RAWOO
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 413
handeling: het voorbereiden van het
te voeren beleid in consultatieve groe-
pen
periode: 1980-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 414
handeling: het evalueren van beleid
en activiteiten van onderwijsinstellin-
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gen in OS-landen, van regionale eco-
nomische commissies van de VN en
andere regionale organisaties, alsmede
in het kader van de samenwerking
met Israël, Joegoslavië en ICPE
periode: 1980-1987
Waardering: B criterium: 1

nr: 415
handeling: het toetsen van het
gebruik van deze fondsen en het
effect van het gebruik
periode: 1980-1987
Waardering: B criterium: 1

nr: 416
handeling: het vaststellen en beschik-
baar stellen van fondsen aan onder-
wijsinstellingen in OS-landen, van
regionale economische commissies
van de VN en andere regionale orga-
nisaties, alsmede in het kader van de
samenwerking met Israël, Joegoslavië
en ICPE
periode: 1980-1987
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 417
handeling: het voorbereiden en bij-
stellen van OS-beleid met betrekking
tot onderwijsinstellingen in OS-lan-
den, van regionale economische com-
missies van de VN en andere regiona-
le organisaties, alsmede in het kader
van de samenwerking met Israël,
Joegoslavië en ICPE
periode: 1980-1987
Waardering: B criterium: 1

Directie Coördinatie
Sectorprogramma’s en Technische
Advisering

nr: 418
handeling: het begeleiden en sturen
van de projectencommissie van het
F M O
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 419
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot de instru-
menten haalbaarheidsstudies, investe-
ringsstudies, FMO, WHI en de indus-
triële projecten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 420
handeling: het evalueren met betrek-
king tot de instrumenten haalbaar-

heidsstudies, investeringsstudies,
FMO, WHI en de industriële projec-
ten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 421
handeling: het medebeoordelen van
industriële projectvoorstellen in het
kader van landenprogramma’s
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 422
handeling: het (mede)verlenen van
goedkeuring aan industriële project-
voorstellen uit begrotingscategorie II
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 423
handeling: het medeformuleren van
industrieel samenwerkingsbeleid
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 424
handeling: het uitvoeren van de acti-
viteiten in het kader van de instru-
menten haalbaarheidsstudies, investe-
ringsstudies, FMO, WHI en de
industriële projecten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 425
handeling: het verrichten van haal-
baarheidsstudies ten behoeve van
investeringsprojecten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 426
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot het pro-
gramma inzake ontwikkelingsrelevan-
te exportkredieten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 427
handeling: het beoordelen van aan-
vragen in het kader van het program-
ma inzake ontwikkelingsrelevante
exportkredieten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 428
handeling: het evalueren van het pro-
gramma inzake ontwikkelingsrelevan-
te exportkredieten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 429
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
programma inzake ontwikkelingsrele-
vante exportkredieten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 430
handeling: het overleggen met het
bedrijfsleven over gezamenlijke pro-
jecten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 431
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
werkgroep Gemengde Kredieten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 432
handeling: het toetsen van aanvragers
in het kader van het programma
inzake ontwikkelingsrelevante export-
kredieten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 433
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot het pro-
gramma inzake industriële technische
bijstand
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 434
handeling: het beoordelen van aan-
vragen in het kader van het program-
ma inzake industriële technische bij-
stand
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 435
handeling: het evalueren van het pro-
gramma inzake industriële technische
bijstand
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1
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nr: 436
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
programma inzake industriële techni-
sche bijstand
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 437
handeling: het toetsen van aanvragers
in het kader van het programma
inzake industriële technische bijstand
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 438
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 233

nr: 439
handeling: het evalueren van het pro-
gramma inzake voedselproduktie,
voedselveiligheid en voedselhulp
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 440
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
programma inzake voedselproduktie,
voedselveiligheid en voedselhulp
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 441
handeling: het medebeoordelen van
aanvragen in het kader van het pro-
gramma inzake voedselproduktie,
voedselveiligheid en voedselhulp
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 442
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot het pro-
gramma industriële plattelandsont-
wikkeling
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 443
handeling: het evalueren van het pro-
gramma industriële plattelandsont-
wikkeling
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 444
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het

programma industriële plattelands-
ontwikkeling
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 445
handeling: het medebeoordelen van
aanvragen in het kader van het pro-
gramma industriële plattelandsont-
wikkeling
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 446
handeling: het voorbereiden van
beleid met betrekking tot het pro-
gramma energie en ecologie
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 447
handeling: het evalueren van het pro-
gramma energie en ecologie
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 448
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten in het kader van het
programma energie en ecologie
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 449
handeling: het medebeoordelen van
aanvragen in het kader van het pro-
gramma energie en ecologie
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 450
handeling: het adviseren aangaande
verbetering van vakkennis en het
meer optimaal inschakelen van
experts in de projecten
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 451
handeling: het adviseren bij de formu-
lering van algemeen sectorbeleid, bij
de keuze van (sub-)sectoren in landen
en bij de invulling van het in de lan-
den te voeren sectorbeleid
periode: 1985-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 452
handeling: het adviseren omtrent vak-
kennis en ontwikkelingservaring zoals
beschikbaar in Nederland (en daar-

buiten), in te schakelen voor uitvoe-
ring van projecten in alle fasen van
de projectcyclus
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 453
handeling: het functioneren als spil
met betrekking tot selectie van bedrij-
ven bij tenderprocedures
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 454
handeling: het geven van advies aan-
gaande projectvoorstellen van multi-
laterale organisaties - zoals EG-pro-
jectvoorstellen en IFAD
projectvoorstellen - alsmede diverse
projecten ressorterend onder DPO
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 455
handeling: het geven van technisch
advies aangaande projectvoorstellen
te financieren uit landen- en sector-
programma’s in alle fasen van de
projectcyclus (identificatie, formule-
ring, beoordeling, uitvoering, evalu-
atie)
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 456
handeling: het inschakelen en vormen
van en deelname aan adviesgroepen
in verschillende sectoren en projecten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 457
handeling: het inventariseren en regis-
treren van kennis en ervaring bij indivi-
duen en groepen (consultants, institu-
ten etc)
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 458
handeling: het inventariseren en regis-
treren van lokale kennis (individuen,
consultants, overheidsorganisaties) in
de ontwikkelingslanden
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

Uit: Staatscourant 14 november 2002, nr.220 / pag. 26 24



nr: 459
handeling: het medeverzorgen van de
selectie van sectorspecialisten op de
ambassade, het vooorbereiden en
begeleiden van die specialisten
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 460
handeling: het participeren in interna-
tionale fora op technisch niveau
periode: 1985-1990
Waardering: V 
termijn: 10

ADOS / IGOS

nr: 461
handeling: het beoordelen van de
implementatie van inspectie-adviezen
bij operationele eenheden
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 462
handeling: het bepalen van de priori-
teit in het door de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking vast te
stellen meerjarenprogramma van IOV
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 463
handeling: het uitvoeren van speciale
veldonderzoeken
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 464
handeling: het vaststellen van en eva-
lueren van jaarprogramma’s en de
begeleiding van de uitvoering daarvan
bij de operationele eenheden
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 465
handeling: het vaststellen van jaar-
programma’s en begeleiding van de
uitvoering daarvan
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 466
handeling: het geven van aanzetten
voor de evaluatie van multilaterale
programma’s. De IGOS had de boe-
voegdheid tot het geven van opdrach-
ten en het nemen van beslissingen,
evenwel zonder dat er een hiërarchi-
sche verhouding bestond tussen hem
en IOV of de operationele eenheden.

periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 1

nr: 467
handeling: het inbrengen bij de depar-
tementsleiding van de bevindingen
van IOV
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 468
handeling: het leveren van commen-
taar bij beleidsadviezen van de
inspectie
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 469
handeling: het uitdragen van inzich-
ten van de departementsleiding bij
IOV
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 6

nr: 470
handeling: het zorgdragen voor terug-
koppeling van inspectie-ervaringen
naar ambassades, deskundigen en
beleidsbureaus
periode: 1978-1990
Waardering: B criterium: 6

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking
te Velde

nr: 471
handeling: het adviseren omtrent het
Nederlandse bilaterale ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid
periode: 1977-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 472
handeling: het onderzoeken van en
rapporteren over het Nederlandse
bilaterale ontwikkelingssamenwer-
kingsbeleid
periode: 1977-1990
Waardering: B criterium: 1

Staf Ontwikkelingsstrategie

nr: 473
handeling: het voorbereiden van
beleid van projecten van de NCO
periode: 1970-1973
Waardering: B criterium: 1

nr: 474
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
NCO
periode: 1970-1973

Waardering: B criterium: 1

nr: 475
handeling: het uitvoeren van projec-
ten van de NCO
periode: 1970-1973
Waardering: V 
termijn: 20

Voorlichtingsdienst
Ontwikkelingssamenwerking

nr: 476
handeling: het behandelen van
beroepsschriften van particuliere
organisaties tegen besluiten van de
NCO en de bemiddeling tussen partij-
en namens de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1973-1981
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 477
handeling: het incidenteel begeleiden
van onderzoeksprojecten
periode: 1973-1981
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 478
handeling: het deelnemen aan het
Adviescollege NCO als waarnemer
van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
periode: 1973-1981
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 479
handeling: het voeren van overleg
met staf NCO en Adviescollege
periode: 1973-1981
Waardering: B criterium: 1

nr: 480
handeling: het voeren van overleg
met vakministeries inzake gezamenlij-
ke financiering van projecten
periode: 1973-1981
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 481
handeling: het behandelen van projec-
ten + 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 beleidsdirec-
ties van DGIS
periode: 1973-1981
Waardering B criterium: 1
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Stichting Nederlandse Vrijwilligers

nr: 482
handeling: het behartigen van de juri-
dische zaken voor AJV
periode: 1965-1976
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 483
handeling: het opstellen van overeen-
komsten met hulp ontvangende lan-
den
periode: 1965-1976
Waardering: B criterium: 11

nr: 484
handeling: het verzorgen van de
financiële aangelegenheden van AJV
periode: 1965-1976
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 485
handeling: het verzorgen van de
publicitaire aangelegenheden van AJV
periode: 1965-1976
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 486
handeling: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen van de
Stichting Nederlandse Vrijwilligers
periode: 1965-1976
Waardering: B criterium: 1

nr: 487
handeling: het voorberieden van ver-
gaderingen van de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers en het
opstellen van verslagen van deze ver-
gaderingen
periode: 1965-1976
Waardering: B criterium: 1/2

nr: 488
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 487

nr: 489
handeling: het samenstellen van de
Stichting Nederlandse Vrijwilligers
periode: 1965-1976
Waardering: B criterium: 5

nr: 490
handeling: het geven van invulling
aan en het houden van toezicht op de
taakuitvoering van de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers
periode: 1965-1976

Waardering: V 
termijn: B criterium: 5

nr: 491
handeling: het verrichten van rende-
mentsonderzoek naar de inzet van
vrijwilligers bij projecten van AJV
periode: 1965-1968
Waardering: B criterium: 1

Actor: minister voor
Ontwikkelingssamenwerking /
AJV/AN

handeling: zie ook handelingen
JVP/PJ

nr: 492
handeling: het verzorgen van aan-
schaf van materieel voor projecten en
het transport van dat materieel
periode: 1965-1968
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 493
handeling: het verzorgen van de
opleidingen voor uit te zenden vrijwil-
ligers voor projecten van het AJV
periode: 1965-1968
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 494
handeling: het verrichten van rende-
mentsonderzoek naar de inzet van
vrijwilligers bij projecten van AJV
(zie ook AJV/AN)
periode: 1972-1976
Waardering: 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
handeling: het werven van vrijwilli-
gers voor projecten van het AJV,
ANV en JPV
periode: 1965-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 496
handeling: het voorlichten van aspi-

rant vrijwilligers o.a. voor projecten
zoals van het AJV en ANV
periode: 1965-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 497
handeling: het verzorgen van de selec-
tie en aanname van vrijwilligers voor
projecten van het AJV
periode: 1965-1976
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 498
handeling: het verzorgen van oplei-
dingen voor vrijwilligers
periode: 1965-1976
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 499
handeling: het behartigen van de juri-
dische zaken voor het ANV
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 500
handeling: het opstellen van overeen-
komsten met hulpontvangende landen
periode: 1979-1985
Waardering: B criterium: 11

nr: 501
handeling: het verzorgen van de
financiële aangelegenheden van het
ANV
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 502
handeling: het verzorgen van de
publicitaire aangelegenheden van het
ANV
periode: 1979-1985
Waardering: 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 hande-
lingen bij AJV/AG
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Actor: minister voor
Ontwikkelingssamenwerking /
ANV/PB

handeling: zie handelingen AJV/PB

nr: 503
handeling: het verzorgen van de
opleiding voor de uit te zenden vrij-
willigers
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 504
handeling: het voorbereiden van de
uit te zenden vrijwilligers op de
omstandigheden in de regio van
plaatsing
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 505
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 496

nr: 506
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 507
handeling: het (mede)opstellen van
projectbeschrijvingen en projectpre-
sentaties
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 508
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten
periode: 1979-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 509
handeling: het inwinnen van advies
bij de Nederlandse ambassades over
aanvragen en projectvoorstellen
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 510
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 194

nr: 511
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten

periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 512
handeling: het verzorgen van de aan-
schaf van materieel voor projecten en
het transport van dat materieel
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 513
handeling: het verzorgen van de
opleidingen voor uit te zenden vrijwil-
ligers voor projecten van het ANV
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 514
handeling: het, in overleg met DVE
en DTH/JR of DGIS/JR,
(mede)opstellen en afsluiten van over-
eenkomsten met organisaties en/og
het hulpontvangende land
periode: 1979-1985
Waardering: B criterium: 11

nr: 515
handeling: het toetsen van aanvragen
en projectvoorstellen aan de gestelde
criteria
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 516
handeling: het houden van toezicht
op in uitvoering zijnde projecten
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 517
handeling: het verrichten van rende-
mentsonderzoek naar de inzet van
vrijwilligers bij projecten van het
ANV
periode: 1979-1985
Waardering: B criterium: 1

nr: 518
handeling: het verzorgen van de selec-
tie en aanname van vrijwilligers voor
projecten van het ANV
periode: 1979-1985
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 519
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 496

nr: 520
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 495

nr: 521
handeling: het ontwikkelen van crite-
ria met betrekking tot selectie en
opleiding van aspirant vrijwilligers
voor JVP
periode: 1965-1965
Waardering: B criterium: 4

nr: 522
handeling: het opstellen van richtlijnen
met betrekking tot de wetenschappelij-
ke evaluatie van projecten van JVP
periode: 1965-1965
Waardering: B criterium: 4

nr: 523
handeling: het verzorgen van de
financiële administratie van JVP
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 524
handeling: het verzorgen van de voor-
lichting over JVP
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 525
handeling: het onderhouden van con-
tacten met (inter)nationale jongeren-
organisaties
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 526
handeling: het adviseren over proble-
men bij de uitvoering van projecten
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 527
handeling: het (mede)opstellen van
projectbeschrijvingen en projectpre-
sentaties
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 528
handeling: het evalueren van uitge-
voerde projecten
periode: 1965-1965
Waardering: B criterium: 1
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nr: 529
handeling: het inwinnen van advies
bij Nederlandse ambassades over aan-
vragen en projectvoorstellen
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 530
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 194

nr: 531
handeling: het overleggen over de
wijze van uitvoering van projecten
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 10

nr: 532
handeling: het, in overleg met DVE
en DTH/JR en DGIS/JR, (mede)op-
stellen en afsluiten van overeenkom-
sten met organisaties en/of het hulp
ontvangende land
periode: 1965-1965
Waardering: B criterium: 11

nr: 533
handeling: het toetsen van aanvragen
en projectvoorstellen aan de gestelde
criteria
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 534
handeling: het houden van toezicht
op in uitvoering zijnde projecten
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 20

nr: 535
handeling: het verzorgen van de
opleiding voor uit te zenden vrijwilli-
gers voor projecten van JVP
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 536
handeling: het verzorgen van de selec-
tie en aanname van vrijwilligers voor
projecten van JVP
periode: 1965-1965
Waardering: V 
termijn: 5

nr: 537
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 495

Commissie Ontwikkelingssamenwer-
king Nederland - Suriname

nr: 538
handeling: het adviseren van de
Nederlandse en Surinaamse regering
met betrekking tot de jaarverslagen
van het Surinaams Planbureau over de
realisatie van het meerjarenontwikke-
lingsplan en over de besteding van de
door Nederland ten behoeve van dit
plan beschikbaar gestelde middelen
periode: 1975-1988
Waardering: B criterium: 3

nr: 539
handeling: het bespreken en toetsen
van voorstellen voor de financiering
en uitvoering van projecten en pro-
gramma’s
periode: 1975-1988
Waardering: B criterium: 6

nr: 540
handeling: het 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
Waardering: B criterium: 2

nr: 541
handeling: het vaststellen van de cri-
teria waaraan projecten en program-
ma’s dienen te voldoen
periode: 1975-1988
Waardering: B criterium: 1

nr: 542
handeling: het voorbereiden van ver-
gaderingen van de CONS en het
opstellen van verslagen van deze ver-
gaderingen
periode: 1975-1988
Waardering: B criterium 1 

nr: 543
Handeling is komen te vervallen, zie
handeling 542

nr: 544
handeling: het samenstellen van de
CONS
periode: 1975-1988
Waardering: B criterium: 5

nr: 545
handeling: het geven van invulling
aan en het houden van toezicht op de
taakuitvoering van de CONS
periode: 1975-1988
Waardering: B criterum: 6

Coördinatiecommissie inzake
Hulpverlening aan minder Ontwikkelde
Landen / Coördinatiecommissie
Ontwikkelingssamenwerking

nr: 546
handeling: het behandelen van
beleidsnota’s op OS-gebied en advie-
zen hieromtrent verstrekken aan de
ROS
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 3

nr: 547
handeling: het behandelen van door
de NAR uitgebrachte adviezen en
hieromtrent verstrekken van pre-
adviezen aan de ROS
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 1

Nationale Adviesraad
Ontwikkelingssamenwerking

nr: 548
handeling: het adviseren van de
minister van Buitenlandse Zaken /
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking op diens verzoek en uit eige-
ner beweging over alle zaken met
betrekking tot ontwikkelingssamen-
werking 
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 3

Nationale Commissie Ontwikkelings-
strategie / Stichting Nationale Com-
missie Voorlichting en Bewustwording
Ontwikkelingssamenwerking 

nr: 549
handeling: het adviseren van de
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking over het beleid, het jaarpro-
gramma en de evaluatie van de NCO
periode: 1974-1983
Waardering: B criterium: 3

nr: 550
handeling: het behandelen van
bezwaarschriften tegen door de NCO
afgewezen projecten
periode: 1974-1983
Waardering: V 
termijn: 10

De Buitenlandse Dienst

nr: 551 t/m 598 vervallen
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Stafafdelingen & Adviseurs 

Directie Kabinet en Protocol

nr: 599 t/m 639 vervallen

nr: 775 vervallen

Directie Verdragen

nr: 640 t/m 664 vervallen

Directie Administratieve en Juridische
Zaken en Directie Algemene Zaken

nr: 665 t/m 705 vervallen

nr: 706
Handeling is komen te vervallen, zie
‘De toelating van vreemdelingen’
(PIVOT-rapport nummer 23)
Handeling 169 blz. 37

nr: 707 vervallen
Handeling is komen te vervallen, zie
‘De toelating van vreemdelingen’
(PIVOT-rapport nummer 23)
Handeling 167 blz. 37

nr: 708 t/m 731 vervallen

nr: 732 vervallen
Handeling is komen te vervallen, zie
‘De toelating van vreemdelingen’
(PIVOT-rapport nummer 23)
Handeling 172 blz. 38

nr: 733 t/m 756 vervallen

nr: 757
handeling: het voorbereiden en
medeopstellen van de Consulaire Wet
en het Consulair Besluit
periode: 1965-1990
Waardering: B criterium: 4

Verkeersadviseur

nr: 758 t/m 761 vervallen

Juridisch Adviseur

nr: 762 en 763 vervallen

nr: 769
handeling: zie handeling nr. 775 bij
DKP

Overigen

nr: 764 t/m 768 vervallen

Bijlage BZ-Commissies14

Interdepartementale commissies 

• Interdepartementale adviesgroep
Suriname (ADSU)
- Taken: het cooördineren en harmo-
niseren van alle activiteiten van de
betrokken departementen ten aanzien
van Suriname alsmede de Surinaamse
gemeenschap in Nederland, ten
behoeve van een coherent regerings-
beleid als gevolg van de revolutie van
25 februari 1980 en de daarop vol-
gende ontwikkelingen in Suriname,
zulks overeenkomstig en ter uitvoe-
ring van de algemene, respectievelijk
bijzondere aanwijzingen van het
bewindsliedenoverleg Suriname.
Het verstrekken van inlichtingen en
van aanbevelingen betreffende
Suriname aan de betrokken bewinds-
lieden.
De coördinatie betreft o.a. de volgen-
de terreinen: buitenlandse betrekkin-
gen, veiligheid van de Nederlandse
gemeenschap in Suriname en justitiële
aangelegenheden.
- Ingesteld door: Bewindslieden
Overleg Suriname (BOS) en
Adviesgroep Suriname (ADSU)
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van diverse ministeries
- Begin- en eindjaar: 1980- 1985

• Ambtelijke coördinatie commissie
voor Europese Integratie- en
Associatieprobleem (CEIA)
- Taken: het coördineren van het
Nederlandse beleid en optreden met
betrekking tot de Europese gemeen-
schap.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken (DGES)
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de ministeries AZ, BZ, JU, FIN,
VW, EZ, LV, SZ en CRM
- Begin- en eindjaar: 1956-heden

• Coördinatiecommissie voor
Internationale Milieu-aangelegenheden
( C I M )  
- Taken: het coördineren met betrek-
king tot de totstandkoming van een
internationaal milieubeleid.
BZ coördineert de standpunten van
Nederlandse delegaties naar de ver-
schillende internationale organisaties
en coördineert bovendien de

Nederlandse standpunten in bilateraal
verband.
- Ingesteld door: minister van
Algemene Zaken
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de ministeries AZ, BZ, OW,
FIN, VRO, VW, EZ, LV, CRM en
VM
- Begin- en eindjaar: 1971-heden

• Coördinatiecommissie voor
Ontwikkelingssamenwerking
(COCOS) zie handeling 117, 546 en
547
- Taken: het adviseren over nota’s aan
de Staten-Generaal, instructies voor
internationale conferenties over vraag-
stukken van ontwikkelingssamenwer-
king, en de onderlinge afstemming van
relevante onderdelen van de rijksbe-
groting en memories van toelichting.
- Ingesteld door: staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de ministeries AZ, NAZ, BZ,
OW, FIN, VRO, VW, EZ, LV, SZ,
CRM en VM
- Begin- eindjaar: 1964-heden

• Coördinatiecommissie inzake hulp-
verlening aan minder ontwikkelde lan-
den (COCOM) zie handelingen 546-
547
Sucommissie voor technische hulp
(COCOM SUBI)
Subcommissie voor financieel-econo-
mische ontwikkelingshulp (COCOM
SUBII)
Subcommissie voor internationale
organisaties (COCOM SUBIII)

• Coördinatiecommissie Internationale
Culturele Betrekkingen (CICB) 
- Taken: het adviseren van de rege-
ring over het internationale culturele
beleid en het coördineren en toetsen
van de vaststelling en uitvoering van
dit beleid aan de door haar ontwor-
pen beleidslijnen.
Ten aanzien van de internationale
culturele betrekkingen wordt beoogd
de cultureel/wetenschappelijke presen-
tatie van Nederland in andere landen
en die van andere landen in
Nederland zoveel mogelijk te bevor-
deren. Daartoe is nauw overleg nodig
met de twee meest betrokken departe-
menten CRM en OW, hetgeen zich
concentreert in de CICB.
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- Secretariaat: ministerie van BZ,
CRM en OW
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de ministeries AZ, BZ, OW, FIN
en CRM
- Begin- en eindjaar: 1967- heden

• Interdepartementale commissie voor
vluchtelingenzaken/vluchtelingenbeleid
( I C V )
- Taken: het adviseren over de uit-
gangspunten en hoofdlijnen van het
regeringsbeleid ten aanzien van vluch-
telingen.
- Ingesteld door: de minister van
Buitenlandse Zaken op 13 april 1955 
- Secretariaat: Directie Internationale
Organisaties (DIO)
- Begin- eindjaar: 1955-1980 
- Bijzonderheid: in 1980 is deze com-
missie opgeheven en is de interdepar-
tementale 
coördinatiecommissie minderheden-

beleid hiervoor in de plaats gekomen.

• Interdepartementale coördinatiecom-
missie minderhedenbeleid (ICM) 
- Taken: de ICM heeft tot taak te
adviseren over de uitgangspunten en
hoofdlijnen van het regeringsbeleid
ten aanzien van minderheden. Tevens
is zij belast met de coördinatie van de
uitvoering van het beleid en de oplos-
sing van knelpunten die met betrek-
king tot het gecoördineerde minder-
hedenbeleid worden gesignaleerd.
- Ingesteld door: op initiatief van
ministerie van Binnenlandse Zaken
- Samenstelling: chef DAZ vertegen-
woordigt Buitenlandse Zaken en is
eveneens voorzitter van de subcom-
missie vluchtelingenbeleid. Verder heb-
ben zitting vertegenwoordigers van
BIZA, WVC, BZ, JU, O&W, VROM,
SZW, AZ, Fin, Def, NAZ, EZ.
- Begin- en eindjaar: 1980 – heden

• Interdepartementale Commissie voor
Internationale technische hulp (CIE
I T H )
Subcommissie voor fellowshipaangele-
genheden (CIE ITH SUBI)
Subcommissie assistentdeskundigenpro-
gramma (CIE ITH SUBII)
Subcommissie Projectenprogramma
(CIE ITH SUBIII)
- Taken: het adviseren van de rege-
ring over de Nederlandse deelname
aan de internationale
technische hulp en de coördinatie van
de bemoeiingen van de verschillende
ministeries. Het toezicht houden op

het Bureau voor Internationale
Technische Hulp.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: Bureau ITH 
- Samenstelling: vertegenwoordigers
diverse ministeries
- Begin- en eindjaar: 1951-1964

• Interdepartementale commissie inza-
ke nationalisatie vraagstukken (ICN)
- Taken: het coördineren en behande-
len van nationalisatievraagstukken
van verschillende landen. 
- Ingesteld door: besloten tijdens
interdepartementaal overleg
- Secretariaat: ministerie van Buiten-
landse Zaken (regionale directie)
- Samenstelling: ministerie BZ en FIN
- Begin- en eindjaar: 1949-1973?

VN-Commissies

• Coördinatiecommissie voor de
Verenigde Naties en de
Gespecialiseerde Organisaties (CCVN-
GO) 
- Taken: het coördineren van het
Nederlandse beleid in de vele organen
en organisaties van het VN-systeem,
d.m.v. overleg met alle bij die orga-
nen en organisaties betrokken depar-
tementen.
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de ministeries NAZ, BZ, BIZ,
OW, FI, VRO, VW, EZ, LV, SZ,
CRM en VM
- Begin- en eindjaar: 1948-heden

• Administrative Coordinating
Committee (ACC) tegenwoordig
United Nations system chief executives
board (CEB)
- Taken: het houden van toezicht op
de uitvoering van de afspraken die
gemaakt zijn tussen de VN en specia-
le orgnanisties.
- De ACC is in 1946 opgezet door de
Secretaris-Generaal van de VN.
Tegenwoordig heeft Ruud Lubbers
als Hoge Commissaris van de
UNHCR zitting in deze commissie.

• Committee on food aid policies and
programmes (CFA)
- Taken: in 1960 stelde president
Dwight Eisenhower Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
voor een programma voor voedselhulp
te starten onder de vlag van de VN.

- Nederland is één van de deelnemen-
de landen in deze commissie.

• Subcommittee on nutrition ACC
( S C N )
- Taken: het besteden van aandacht
aan wereldvoedselproblemen en het
vinden van oplossingen voor deze
problemen.
- De ACC/SCN ontstond in 1977 in
Rome. Het ministrie van Buiten-
landse Zaken vertegenwoordigt
Nederland in deze commissie.

• Commissie Inmarsat (International
conference on the establishment of an
international maritime satellite system)
- Taken: het bevorderen van een
gestandaardiseerd satellietnetwerk
met een connectie naar publieke tele-
communicatienetwerken voor maritie-
me communicatie.
- Dhr. Sondaal (Afdeling Tractaten)
is voorzitter van de commissie
- Opgericht in 1977

• IMCO (Intergouvernmental
Maritime Consultative Organisation)
- Taken: het tot stand brengen van
uniforme regels voor het scheepvaart-
verkeer die betrekking hebben op
technische zaken, veiligheid op zee en
een zo vrij mogelijk handelsverkeer.
- Het hoofd van de directie Verkeer
en Grote rivieren participeert in de
Nederlandse delegatie.
- Opgericht in 1946/1947

• Nationale Unesco commissie (NUC)
- Taken: het bevorderen van inhoude-
lijke deelneming van Nederlandse
professionele organisaties, personen
en instellingen aan het opstellen en
het uitvoeren van Unesco-program-
ma’s en het adviseren van de regering
terzake.
- De NUC werd in 1946 opgericht en
valt onder het ministerie van
Buitenlandse Zaken. 

•  Economic and social commission for
Asia and the Pacific (ESCAP)
- Taken: o.a. het stimuleren van
sociale en economische ontwikkeling
door regionale en subregionale
samenwerking en integratie. Het fun-
geren als het belangrijkste economi-
sche en sociale ontwikkelingsforum
binnen het systeem van de Verenigde
Naties voor de ESCAP-regio.
- In 1947 werd Nederland commissie-
lid. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken vertegenwoordigt Nederland.
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• Zuid Pacific Commissie / South
Pacific Commission (SPC)
- Taken: de economische en culturele
belangen van de bevolking van
Nieuw-Guinea en de eilanden rond de
equator bevorderen, waarbij echter
politieke en militaire vraagstukken
terzijde worden gelaten.
- Deelnemende landen: Australië en
Nieuw-Zeeland (initiatiefnemers), de
Verenigde Staten van Amerika,
Engeland, Frankrijk en Nederland
- Nederlandse delegatie werd geleid
door: F.C. Baron van Aerssen
Beyeren van Voshol, Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Minister te
Canberra
- Begin- en eindjaar: 1947-1984

• United Nations war crime commis-
sion (UNWCC)
- Taken: het vormen van dossiers
over oorlogsmisdadigers van WO II
en de oorlogsmisdadigers te doen
opsporen en hun berechting te coör-
dineren.
- Ingesteld door: Verenigde Naties 
- Secretariaat: Verenigde Naties
- Begin- en eindjaar: 1945-1948

• Speciale commissie voor de redactie
van een internationale diepzeemijn-
bouwcode/ Voorbereidende commissie
van de zeebodemautoriteit op basis
van het VN-zeerechtverdrag
- Taken: het opstellen van een inter-
nationale code ten aanzien van mijn-
bouw op de diepzeebodem (met
onder meer als doel; het voorkomen
van schade aan het milieu). Deze
code was een aanvulling op het VN-
zeerechtverdrag.
- Ingesteld door: Verenigde Naties
- Secretariaat: Verenigde Naties
- Samenstelling: de Nederlander J.A.
Walkate was voorzitter van deze spe-
ciale commissie.
- Begin- en eindjaar: 1977-1991

(Externe) adviescommissies

• Staatscommissie voor de te nemen
maatregelen ter bevordering der codif-
catie van het internationaal privaat-
recht. 
- Taken: het adviseren van de minis-
ter van Buitenlandse Zaken en
Justitie over het internationaal pri-
vaatrecht.
- Ingesteld door: bij Koninklijk
Besluit
- Samenstelling: juristen afkomstig uit
de universitaire wereld, de rechterlijke

macht, de advocatuur, het notariaat
en het bedrijfsleven. De benoeming
van de leden geschiedt op voordracht
van de minister van BZ in overeen-
stemming met de minister van
Justitie. BZ en Justitie leveren beide
een ambtenaar als adviserend lid.
- Begin- en eindjaar: 1897-heden 

• Adviescommissie mensenrechten bui-
tenlands beleid (ACM)
- Taken: het adviseren van de minis-
ter van Buitenlandse Zaken inzake de
rechten van de mens in het buiten-
lands beleid. Het advies kan verstrekt
worden uit eigener beweging van de
commissie of op verzoek van de
minister.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken 
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: 17 leden onder wie
de voorzitter. De leden worden voor-
gedragen door de minister van BZ op
basis van hun kennis met betrekking
tot de rechten van de mens en de bui-
tenlandse betrekkingen. 
- Begin- en eindjaar: 1981- heden

• Commissie voor het Europese herstel-
programma zie RIO handelingen 78-83
- Taken: het voeren van overleg
betreffende het Europese herstelpro-
gramma.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Begin- en eindjaar: 1948-1958

• Adviescommissie Categorie IV
(ACCV) zie RIO handeling 350
- Taken: het opstellen en redigeren
van adviezen en aanbevelingen over
categorie lV (sectorprogramma voed-
selproduktie en voeding).
- Begin- en eindjaar: 1983-1985

• Commissie van advies voor volken-
rechtelijke vraagstukken
- Taken: het adviseren van de minis-
ter van Buitenlandse Zaken inzake
volkenrechtelijke vraagstukken.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken en minister zon-
der portefeuille
- Secretariaat: assistenten van de
Juridisch Adviseur.
- Samenstelling: JURA, chef DIO,
Tweede-kamerleden en hoogleraren
- Begin en eindjaar: 1953-heden

• Nationale raad van advies inzake

hulpverlening aan minder ontwikkelde
landen (NAR) zie handeling 548
- Taken: het adviseren van de minis-
ter voor OS over alle zaken met
betrekking tot ontwikkelingssamen-
werking. Advies kan verstrekt worden
op verzoek of uit eigener beweging.
- Instelling; 22 januari 1964 door de
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken
- Voorzitter: Prof. Dr. J Tinbergen
- Ambtelijk secretariaat: DGIS/SA
- Begin- en eindjaar: 1964 - heden

• Adviescommissie Europese Unie
- Taken: het adviseren van de minis-
ter van Buitenlandse Zaken over de
gedachtenvorming en formulering van
het beleid t.a.v. de Europese unie.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
misisterie BZ, EZ en FIN
- Begin- en eindjaar: 1974-1975

Regionale Commissies

Regionale Commissies: initiatieven
van de VN en gezeteld in Genève. 
- De inbreng van BZ is erop gericht
om door middel van coördinatie te
komen tot één Nederlands standpunt
dat binnen deze commissies kan wor-
den uitgedragen. Onderstaand wor-
den enkele regionale commissies
opgesomd:
• Economische Commissie voor Europa
(ECE)
• Economic Commission Asia and the
Far East (ECAFE)
• Economische Commissie voor
Latijns-Amerika (ECLAC; ook wel
Curaçaose commissie genoemd)
• Economic Cooperation
Administration (ECA)

• Commissie Nederlandse sectie te
Mexico\ Caraïbische commissie
- Taken: het verzamelen van gegevens
die van economische en sociale aard
zijn. Het doen van aanbevelingen en
raadgeven aan regeringen. Het coör-
dineren van plaatselijke plannen. 
- Ingesteld door: regeringen van de
Franse republiek, van het koninkrijk
der Nederlanden , het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland en de Verenigde
Staten van Amerika
- Samenstelling: 16 commissarissen

Uit: Staatscourant 14 november 2002, nr.220 / pag. 26 31



afkomstig uit de landen die zitting
hebben
- Begin- en eindjaar: 1946-?

Andere regionale commissies

• Commissie
Ontwikkelingssamenwerking
Nederland-Suriname (CONS) zie RIO
‘Gedane Buitenlandse Zaken’ handelin-
gen 538-545 en § 6.11.4

• Commissie voor aangelegenheden van
Indonesië/ Raad voor aagelegenheden
van Indonesië (CAVI/RAVI)
- Taken: het fungeren als ambtelijk
voorportaal voor de Ministerraad ten
aanzien van aangelegenheden die de
verhouding tussen Nederland en
Indonesië betreffen.
- Ingesteld door: Ministerraad
- Secretariaat: A. Bakker
- Samenstelling: minister-president W.
Drees (voorz.), vertegenwoordigers
van diverse departementen
- Begin- en eindjaar: 1950-1953 

• Commissie verzetster Oost-Azië
1942-1945
- Taken: het indienen bij de Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon in
Indonesië van voorstellen voor toe-
kenning van de “Verzetster”. 
- Ingesteld door: de Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon in
Indonesië
- Secretariaat: Ministerie van
Uniezaken en overzeese Rijksdelen,
vanaf 1953 overgegeven aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: D.R.K. de Boer
(voorz.) vertegenwoordigers uit
Indonesië en Nederland
- Begin- en eindjaar: 1949-1957

• Nederlandse-Belgisch studiecommis-
sie voor het Schelderegiem
- Taken: het onderzoeken van de
mogelijkheden tot verdere samenwer-
king tussen Nederland en België inza-
ke het Schelde-vraagstuk.
- Ingesteld door: tijdens de Benelux
ministers conferentie d.d. 14 juli 1950
te Goes
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken (hfd. Bureau
Benelux)
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van Nederland en België
- Begin- en eindjaar: 1950-?

• Commissie inzake Schelde-Rijn ver-
binding
- Taken: het onderhandelen met
België betreffende de verbetering van
de Schelde-Rijn verbinding. Het voor-
bereiden van een regeling t.a.v. de
technische, economische, finaciële en
volkenrechtelijke aspecten van een
verbetering van de huidige verbinding
tussen de Schelde en de Rijn.
- Ingesteld door: minister-president
- Samenstelling: afgevaardigden van
het ministerie van Verkeerswezen,
Buitenlandse Zaken & Handel,
Openbare Werken en Wederopbouw
alsmede Belgische vertegenwoordigers. 
- Begin- en eindjaar: 1959-1963

• Rijnvaartcommissie te Straatsburg
- Taken: het waarborgen van de gelij-
ke behandeling van Rijnvaarders
afkomstig uit verschillende landen.
Het veiligstellen van de technische
bevaarbaarheid van de Rijn.
- Samenstelling: chef van de Directie
Verkeer en Grote Rivieren heeft zit-
ting in deze commissie
- Begin- en eindjaar: jaren ’50

• Belgische commissie inzake haventa-
rieven 
- Taken: het onderzoeken van de
mogelijkheden om in gemeen overleg
de heffingen en vergoedingen vast te
stellen in de havens van Antwerpen,
Gent, Amsterdam en Rotterdam.
- Ingesteld door: Belgische en
Nederlandse regering
- Secretariaat: mr. M.H. van
Hoogstraten, mr. M.H.J.Ch. Rutten 
- Samenstelling: o.a. ministerie van
Buitenlandse Zaken, Verkeer en
Energie, Directeur Havenbedrijf
Rotterdam
- Begin- en eindjaar: 1939 (verdween
vervolgens t.t.v. WO II). In 1946
opnieuw geïnstalleerd tot 1952

EG-Commissies

• Commissie Spierenburg 
- Taken: het verrichten van onder-
zoek naar de organisatie en het
beschikbare personeel van de
Commissie van Europese
Gemeenschappen. Het doen van
voorstellen betreffende de ontwikke-
ling van beleid van de commissie ten
aanzien van personeelswerving, loop-
baanontwikkeling en pensioensvoor-
zienigen.
- Ingesteld door: de Commissie van
de Europese Gemeenschappen

- Samenstelling: D.P. Spierenburg
(voorz.), K. Buschmann, P.
Delouvrier, G. Petrilli en D. Taverne
- Begin- en eindjaar: 1974-1975

• Commissie Uniforme Interpretatie
EEG-verdrag (CUI) 
- Taken: het voorbereiden en namens
het koninkrijk voeren van processen
voor internationale fora.
Procesvoering en processtukken gaan
uit van BZ, doch waar de onderwer-
pen in veel gevallen (mede) op taak-
terrein van andere ministers liggen,
coördineert BZ de voorbreiding, zulks
mede ter verzekering van de eenheid
van de volkenrechtelijke opvatting
van de regering.
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de ministeries BZ, JU, FI, VW,
EZ, LV, en VM
- Begin- en eindjaar: ca. jaren ’70-’80

Commissies waarin BZ zitting heeft

• Rijksmilieuhygiënische commissie
( R M C )  
- Taken: het bevorderen van de
samenhang in het regeringsbeleid op
het gebied van de milieuhygiëne over
onderwerpen op dat gebied en het
voeren van interdepartementaal over-
leg. Verder het uitbrengen van advie-
zen aan de minister van VROM en
desgevraagd aan andere ministers
- Initiatief van ministerie van VROM
- Secretariaat: VROM
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van alle departementen
- Begin- en eindjaar: 1984 - heden

• Ministeriële commissie voor de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(MICIV)  
- Taken: het bepalen van het alge-
meen beleid betreffende de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten alsmede
het coördineren van deze diensten
- Ingesteld op 17 september 1976
- Voorzitter: de minister-president
- Samenstelling: Ministers/lid: BZ,
Jus, BiZa, Fin, Def, EZ. Overige
leden: de voorzitter en de leden van
het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland
(CVIN); een door elke minister, lid
van de MICIV, aan te wijzen hoofd-
ambtenaar.
- Begin- en eindjaar: 1976-?
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• Interdepartementale
Coördinatiecommissie voor Noordzee-
aangelegenheden (MICONA) 
- Taken: het interdepartementaal
coördineren van de Noordzee-aange-
legenheden.
- Ingesteld op 26 april 1977 bij
beschikking van de minister van
Verkeer en Waterstaat
- Samenstelling: alle departementen
nemen deel
- Begin- en eindjaar 1977 – ?

• Geallieerde Hoge Commissie voor
Duitsland / subcommissie voor de eco-
nomische belangen in Duitsland 
- Taken: het behartigen van de
Nederlandse economische belangen in
Duitsland.
- de Hoge commissie was een initia-
tief van de Westelijke bezettingsauto-
riteiten (de VS, Engeland en
Frankrijk) en opgericht in 1945
- Nederland was door middel van een
missie bij deze commissie vertegen-
woordigd
- Begin- en eindjaar: 1945-1955

Overige Commissies

• Committee on the challenge of
modern society (CCMS)
- Taken: het combineren van techno-
logie en expertise uit de lidstaten, om
snel te komen tot onderzoeksresulta-
ten en aanbevelingen om de kwaliteit
van het leven te verbeteren en in har-
monie te blijven met de snel verande-
rende wereld. Dit op een dusdanige
wijze dat alle leden er van kunnen
profiteren.
- Ingesteld door de NATO (op initia-
tief van de Amerikaans president
Nixon)
- BZ coördineert Nederlandse inbreng
- Samenstelling: NATO-leden; waar-
bij ook niet-leden kunnen worden
gevraagd deel te nemen aan bepaalde
studies
- Begin- en eindjaar: 1969-heden

• Comité inter-états pur la lutte contre
la sécheresse du Sahel (CILSS)
Permanent interstate committee for
draught control in the Sahel
- Taken: het streven naar voedselze-
kerheid en duurzame economische
groei in de Sahel-regio door onder-
zoek en gerichte activiteiten. De orga-
nisatie is een samenwerkingsverband
van negen Sahel-landen en enkele
Westerse landen die financiële midde-

len verstrekken. Nederland behoort
tot de financierende landen.
- Beginjaar: 1973/1974-heden

• Permanente Consultatieve Commissie
voor Buitenlandse Politiek (Comité de
coordination politique; COCOPO )
- Taken: het uitwisselen van informa-
tie en een zo goed mogelijke coördi-
natie van het buitenlands beleid van
de Beneluxlanden.
- Deelnemende landen: Nederland,
België en Luxemburg
- Commissie op ambtelijk niveau
(directeuren-generaal van Politieke
Zaken en wederzijdse ambassadeurs)
- Secretariaat rouleert per vergadering
- Begin- en eindjaar: 1952- in ieder
geval tot 1975

• Commissie van Eysinga (grond-
wetherziening) / commissie nopens de
samenwerking tussen de regering en de
Staten-Generaal inzake het buitenland-
se beleid
- Taken: het uitbrengen van een rap-
port aan de regering betreffende de
samenwerking tussen de regering en
de Staten-Generaal inzake het buiten-
landse beleid.
- Ingesteld door: minister-president
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: jhr. Mr. W.J.M. van
Eysinga (voorz.), hoogleraren en ver-
tegenwoordigers van BZ
- Begin- eindjaar: 1950-1951

• Decoratie commissie 
- Taken: het behandelen van voorstel-
len tot toekenning van koninklijke
onderscheidingen aan Nederlanders.
- Ingesteld door: ministerraad
- Secretariaat: ministerraad
- Samenstelling: minister BZ, DEF en
EZ
- Begin- en eindjaar: 1923 - heden

Voorlichting Commissies

• Nationale commissie voorlichting en
bewustwording ontwikkelingssamen-
werking/ ontwikkelingsstrategie
(NCO)/ commissie Claus zie RIO
handeling 549 en 550.
De Adviescommissie NCO is opgehe-
ven in 1983. Vanaf die tijd kreeg het
dagelijks bestuur van de NCO de
bevoegdheid over subsidieaanvragen
te beslissen. De plenaire vergadering
kreeg de functie van beroepsinstantie
bij bezwaren ( in plaats van de

adviescommissie; zie ook RIO blz.
291)

• Commissie heroriëntatie overheids-
voorlichting (CHO)
Deze commissie bestond uit 6 werk-
groepen, waarvan werkgroep lV
betrekking had op de overheidsvoor-
lichting over het buitenlands beleid.
- Taken: het adviseren over herzie-
ning en verbetering van het over-
heidsvoorlichting over het buitenlands
beleid in binnen- en buitenland en de
presentatie van Nederland in het bui-
tenland
- Ingesteld door: de minister-president
- Samenstelling: J.W.M. Marinot, Th.
H. Oltheten, hoofddirecteur
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf en
jhr. Mr. J.A. de Ranitz, directeur-
generaal politieke zaken van het
ministerie van BZ. Mr. R. Froger,
chef van de directie perszaken en
nieuwsvoorziening van het ministerie
van BZ en drs. H. Leopold, ambassa-
deraad, traden op als rapporteur.
- Begin- en eindjaar: 1968- 1969

Commissies Internationale Ambtenaren

• Commissie tot onderzoek naar de
houding van Nederlandsche diplomaten
en consulaire ambtenaren tegenover
Nederlandsche uitgewekenen (commis-
sie Cleveringa)
- Taken: het verrichten van onder-
zoek naar de houding van
Nederlandse diplomatieke en consu-
laire ambtenaren tegenover
Nederlandse vluchtelingen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. 
- Ingesteld bij ministeriële beschikking
DBD 69866 van 20 augustus 1946
- Samenstelling: Prof. Mr. R.P.
Cleveringa (voorz.), Dr. W Huender,
Prof. Mr. J.H.W. Verzijl, Mr. J. le
Poole, H.P.J. van Ketwich Verschuur.
- Secretaris: achtereenvolgens: Jhr.
Mr. H.T.A.M. van Rijckevorsel, G.F.
Baron Bentinck van Schoonheten en
Mr. H.C. Schoch
- Begin- en eindjaar: 1947-1950

• Commissie van advies voor interna-
tionale benoemingen
- Taken: het voorlichten van de
minister van Buitenlandse Zaken
m.b.t sollicitaties van Nederlanders
voor functies bij internationale orga-
nisaties.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
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- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken (afd. DBD)
- Samenstelling: afgevaardigden van
het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Begin- en eindjaar: 1946-1948

• Commissie van onderzoek omtrent de
gedragingen van C. baron van Breugel
Douglas in zijn hoedanigheid van
ambassadeur te Moskou
- Taken: het onderzoeken van de
gedragingen van C. baron van
Breugel Douglas.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: afgevaardigden van
het ministrie van Buitenlande Zaken
- Begin- en eindjaar: 1947-1947

• Examencommissie tot onderzoek
naar de geschiktheid en bekwaamheid
voor de buitenlandse dienst
- Taken: het afnemen van examens
van ambtenaren die een proeve van
bekwaamheid voor bepaalde functies
binnen de buitenlandse dienst wilden
afleggen.
- Ingesteld door: de Minister van
Buitenlandse Zaken (op basis van het
Reglement voor de Buitenlandschen
Dienst)
- Samenstelling: er waren diverse sub-
commissies voor de diverse examens.
De subcommissies werden gevormd
door: onder meer chef Dienst
Buitenlandse Zaken, historici, juris-
ten, economen (en diplomaten).
- Begin- en eindjaar 1945/1946 –
heden 
- Bijzonderheid: de commissie heeft in
een iets andere vorm ook voor 1945
al bestaan

• Commissie werkgroep internationale
ambtenaren (WIA)
- Taken: het begeleiden en coördine-
ren van de aanmelding en plaatsing
van Nederlandse ambtenaren bij
Internationale Organisaties.
- Ingesteld door: Ministerraad?
- Secretariaat: Ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de diverse departementen?
- Begin- en eindjaar: 1980 – heden
- Bijzonderheid: er is ook een beleids-
commissie internationale ambtenaren,
resorterend onder de minister van
Binnenlandse Zaken (BIA). Deze
bestudeert de rechtspositie van Neder-
landse Rijksambtenaren die bij Inter-

nationale Organisaties hebben gewerkt
en terugkeren naar de Rijksdienst. BZ
is hierin ook vertegenwoordigt.
Bovendien bestaat er zowel een werk-
groep voor VN-ambtenaren als voor
ambtenaren in dienst van de EG.

BZ-Commissies (interne aangelegenhe-
den)

• Commissie Thomassen (commissie
van advies voor de integratie)
- Taken: het (binnen 6 maanden) uit-
brengen van avies aan de minister
van Buitenlandse zaken over:
1. de wijze waarop een geïntegreerde
ambtelijke dienst van het ministerie van
Buitenlandse Zaken tot stand zal
komen met inachtneming van de uit-
gangspunten geformuleerd door de
minister van Buitenlandse Zaken op 11
november 1975 in de Tweede Kamer.
2. Het voeren van een beleid dat
gericht is op optimale taakvervulling
en werkwijze van het departement in
de toekomst, als ook op een zo groot
mogelijke arbeidsvreugde van de
ambtenaren van zulk een dienst.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: ministerie van
Buitenlandse Zaken
- Samenstelling: W. Thomassen
(voorz.) en vertegenwoordigers van
belanghebbende groepen
- Begin- en eindjaar: apr. 1976- sept.
1976

• Commissie voor de ontwikkeling van
beleidsanalyse (COBA)
- Taken: organiseren, coördineren en
stimuleren van het maken van
beleidsanalyses bij de diverse ministe-
ries en de advisering en rapportage
hierover aan de regering.
- Ingesteld door: de ministerraad
- Secretariaat: Inspectie der
Rijksfinanciën (Mininsterie van
Financiën)
- Samenstelling: voorzitter: directeur-
generaal van de Rijksbegroting,
leden: directeuren-generaal van alle
departementen
- Begin- en eindjaar 1971 – 1982

• Projecten commissies ontwikkelings-
samenwerking (PCO)
- Er hebben 4 projecten commissies
naast elkaar bestaan, namelijk: de
Projecten commissie Suriname (PCS),
de Projecten commissie Onderzoek
(PCO), de Projecten commissie multi-
laterale projecten (PCM), de

Projecten commissie bi-lateraal
(PCB). Uit de naamgeving blijkt het
gebied dat de projecten commissies
bestreken.
- Taken: de projecten commissies
hadden als taak de haalbaarheid en
ontwikkelingsrelevantie van projecten
(op hun taakveld) te beoordelen en
daarover een advies aan de minister
uit te brengen.
- Samenstelling: BZ-ambtenaren
(leden: voornamelijk bureauhoofden) 
- Begin- en eindjaar: 1987/1988-
heden. In 1996/1997 zijn de PCB,
PCM, PCS en PCO gefuseerd en
opgegaan in de ‘Projectencommissie’. 

•  Commissie Kantine
- Taken: het oprichten van een stich-
ting die zorg draagt voor de exploita-
tie van de kantine. Verder werd de
‘cantine-commissie’ belast met het
voortzetten van de exploitatie van de
kantine tot de stichting deze verant-
woordelijkheid over kon nemen. Dit
in verband met het overlijden van de
oorspronkelijke exploitant.
- Ingesteld door: de departementslei-
ding
- Samenstelling: A.C. Wiegel, A.
Engelsman, mr. J.H. Marselis
- Begin- en eindjaar: 1955 – 1956
- Bijzonderheid: tot 1984 heeft de
Cantine stichting bestaan. Deze is
opgeheven in verband met het betrek-
ken van het nieuwe pand van BZ in
1985. Daarna is de Beheer Commissie
Restauratieve Dienst Buitenlandse
Zaken in het leven geroepen en ver-
vangen door de Bijzondere
Commissie Restauratieve Dienst
Buitenlandse Zaken en zijn de cate-
ringactiviteiten uitbesteed.

• Personeelscommissie
- Taken: het behartigen van de alge-
mene en persoonlijke belangen van
het personeel, in dienst bij het minis-
terie van Buitenlandse Zaken.
- Ingesteld door: minister van
Buitenlandse Zaken
- Secretariaat: een ambtenaar van de
Afdeling Personeel Departement en
Inwendige Dienst (reglement 1959)
- Samenstelling: gekozen vertegen-
woordigers van het personeel (evenre-
dig verdeeld per directie of groep
ambtenaren)
- Begin- en eindjaar: vóór 1957 tot
1987
- Bijzonderheid: in 1987 is de dienst-
commissie ingesteld (die later is ver-
vangen door de Ondernemingsraad)
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• Ideeëncommissie van het ministerie
van Buitenlandse Zaken (IBC)
- Taken: het beoordelen van ingezon-
den ideeën en het opstellen van advie-
zen naar aanleiding van deze ideeën.
Goedgekeurde ideeën worden door de
commissie voorgelegd aan de bevoeg-
de departementale instanties. De
indiener van een idee wordt op de
hoogte gehouden over de mate en
wijze van invoering.
- Ingesteld door: de departementslei-
ding
- Samenstelling: medewerkers van BZ
- Begin- eindjaar 1952/1954-heden
- Bijzonderheid: de commissie maakt
deel uit de ideeënbusorganisatie van
het RIJK.

• Bijzondere commissie (van overleg)
- Taken: het voeren van overleg met
de departementsleiding over algemene
regels van personeelsbeleid, rechtspo-
sitieregels en arbeidsvoorwaarden,
voordat deze worden gewijzigd of
vastgesteld. 
- Ingesteld: door de minister van BZ
op basis van het A.R.A.R. (ambtena-
renreglement)
- Samenstelling: vertegenwoordigers
van de vier centrales van vakbonden
(verenigingen van) ambtenaren.
Voorzitter is de Secretaris-Generaal
- Begin- en eindjaar: 1976 – heden
- Bijzonderheid: tot 1987 was er
parallel overleg met de Bijzondere
Commissie en het Bestuur van de
Vereniging Buitenlandse Dienst.

•  Begeleidingscommissie nieuwbouw
ministerie van Buitenlandse Zaken
(BECO)
- Taken: het in kritische en meeden-
kende zin volgen van de ontwikkelin-
gen rond de nieuwbouw namens de
medewerkers van BZ.
- Ingesteld door: de departemetnslei-
ding
- Voorzitter: Mr. H. Gajentaan 
Begin- eindjaar: 1983-1986 V 20 jaar

Commissie waarvan stukken bij het
Nationaal Archief liggen

• Commissie van advies inzake volken-
rechtelijke vraagstukken

• Bijzondere commissie voor de water-
wegen en havenproblemen 

• Commissie van onderzoek omtrent de
gedragingen van mr. J.G. van Sillem in

zijn hoedanigheid van ambassadeur te
Lissabon 

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 toe-
komst (Nijmegen 1992) 4, 17.
3 Vanaf juli 2002 is de naam van het Rijksarchief
gewijzigd in Nationaal Archief
4 Grondwet 1953, artikel 58. Gepubliceerd in:
Staatsblad (1953) 295.
5 Buitenlandse Zaken, Buitenlands beleid belicht
(17 september 1991) 1.
6 J.P. Pronk: een wereld van verschil. Nieuwe
kaders voor ontwikkelingssamenwerking (Den
Haag 1990), 369.
7 Zie voor een volledige omschrijving van taken het
RIO Gedane Buitenlandse Zaken.
8 Zie Gedane Buitenlandse Zaken, paragraaf 1.2.3.
(pagina 13). 
9 Zie voor de diverse onderraden ‘Gedane Buiten-
landse Zaken’.
10 De Herijking van het Buitenlands Beleid, Minis-
terie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1995).
11 Deze neerslag dient te worden overgebracht vol-
gens de normen zoals neergelegd in M. Beekhuis
en R.C. Hol, Om de kwaliteit van het behoud: nor-
men ‘goede en geordende staat’ (Den Haag 1993).
12 Deze criteria zijn vastgesteld n.a.v. een voorstel
van een werkgroep bestaande uit Pivot-medewer-
kers en vertegenwoordigers van convenantspart-
ners. Zie voor een toelichting op deze criteria, als-
mede voorbeelden van de bijbehorende neerslag:
‘Eindredactie algemene selectiecriteria BSD’s’ van
31 maart 1994.
13 De medefinancieringsorganisaties kregen jaarlijks
een bepaald budget, maar konden daarnaast
gevraagd worden (of zelf aanbieden) nog bepaalde
extra projecten uit te voeren. Deze projecten wer-
den additionele projecten genoemd.
14 De lijst met commissies is niet gesplitst in een
deel voor Buitenlandse Zaken en voor Ontwikke-
lingssamenwerking

Concordantie van RIO-nummer naar
nummer in de selectielijst

Gedane Buiten- Selectielijst
landse Zaken ontwikkelings-

samenwerking

1 1
2 2
3 3
4 vervallen
5 vervallen
6 vervallen
7 vervallen
8 vervallen
9 9
10 vervallen
11 9
12 12
13 13
14 14
15 vervallen
16 16
17 17
18 vervallen
19 19
20 17
21 21
22 17
23 23

24 24
25 25
26 26
27 27
28 17
29 29
30 vervallen
31 vervallen
32 17
33 33
34 34
35 vervallen
36 vervallen
37 37
38 vervallen
39 39
40 40
41 17
42 17
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 vervallen
51 vervallen
52 vervallen
53 vervallen
54 vervallen
55 vervallen
56 vervallen
57 vervallen
58 vervallen
59 vervallen
60 vervallen
61 vervallen
62 vervallen
63 vervallen
64 vervallen
65 vervallen
66 vervallen
67 vervallen
68 vervallen
69 vervallen
70 vervallen
71 vervallen
72 vervallen
73 vervallen
74 vervallen
75 vervallen
76 vervallen
77 vervallen
78 vervallen
79 vervallen
80 vervallen
81 vervallen
82 vervallen
83 vervallen
84 vervallen
85 vervallen
86 vervallen
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87 vervallen
88 vervallen
89 vervallen
90 vervallen
91 vervallen
92 vervallen
93 vervallen
94 vervallen
95 vervallen
96 vervallen
97 vervallen
98 vervallen
99 vervallen
100 vervallen
101 vervallen
102 vervallen
103 vervallen
104 vervallen
105 vervallen
106 vervallen
107 vervallen
108 vervallen
109 vervallen
110 vervallen
111 vervallen
112 vervallen
113 vervallen
114 vervallen
115 vervallen
116 116
117 117
118 118
119 119
120 120
121 121
122 122
123 123
124 124
125 125
126 126
127 127
128 128
129 129
130 130
131 131
132 132
133 133
134 134
135 135
136 136
137 137
138 138
139 139
140 140
141 141
142 142
143 143
144 144
145 145
146 146
147 147
148 148
149 149

150 150
151 vervallen
152 152
153 153
154 154
155 155
156 156
157 157
158 158
159 159
160 160
161 161
162 162
163 163
164 164
165 165
166 166
167 167
168 168
169 169
170 170
171 171
172 172
173 173
174 174
175 175
176 176
177 177
178 178
179 179
180 180
181 181
182 182
183 183
184 184
185 185
186 186
187 187
188 188
189 189
190 190
191 191
192 192
193 193
194 194
195 195
196 196
197 197
198 198
199 199
200 200
201 201
202 202
203 203
204 204
205 205
206 206
207 207
208 208
209 209
210 210
211 211
212 212

213 213
214 214
215 215
216 216
217 212
218 218
219 219
220 220
221 213
222 222
223 223
224 215
225 225
226 226
227 227
228 228
229 215
230 230
231 218
232 232
233 233
234 234
235 235
236 236
237 237
238 238
239 239
240 240
241 241
242 242
243 243
244 244
245 245
246 246
247 247
248 248
249 249
250 250
251 251
252 252
253 253
254 194
255 255
256 256
257 257
258 258
259 259
260 260
261 261
262 262
263 263
264 264
265 265
266 266
267 267
268 268
269 269
270 270
271 271
272 272
273 273
274 274
275 275
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276 276
277 277
278 278
279 279
280 280
281 194
282 282
283 283
284 284
285 285
286 286
287 287
288 288
289 289
290 290
291 291
292 292
293 292
294 294
295 295
296 296
297 215
298 298
299 299
300 300
301 301
302 302
303 303
304 304
305 305
306 306
307 307
308 308
309 309
310 310
311 311
312 312
313 313
314 314
315 315
316 316
317 317
318 318
319 319
320 320
321 321
322 322
323 323
324 324
325 325
326 326
327 326
328 328
329 329
330 330
331 215
332 332
333 333
334 334
335 335
336 336
337 337
338 338

339 339
340 340
341 341
342 342
343 343
344 233
345 345
346 346
347 347
348 348
349 349
350 350
351 351
352 352
353 353
354 354
355 355
356 356
357 357
358 358
359 359
360 360
361 361
362 362
363 363
364 364
365 365
366 366
367 367
368 368
369 369
370 370
371 371
372 372
373 373
374 374
375 375
376 376
377 377
378 378
379 379
380 380
381 381
382 382
383 383
384 384
385 385
386 386
387 387
388 388
389 389
390 390
391 391
392 392
393 393
394 394
395 395
396 396
397 183
398 398
399 399
400 400
401 401

402 402
403 403
404 404
405 405
406 406
407 407
408 408
409 409
410 410
411 411
412 412
413 413
414 414
415 415
416 416
417 417
418 418
419 419
420 420
421 421
422 422
423 423
424 424
425 425
426 426
427 427
428 428
429 429
430 430
431 431
432 432
433 433
434 434
435 435
436 436
437 437
438 233
439 439
440 440
441 441
442 442
443 443
444 444
445 445
446 446
447 447
448 448
449 449
450 450
451 451
452 452
453 453
454 454
455 455
456 456
457 457
458 458
459 459
460 460
461 461
462 462
463 463
464 464
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465 465
466 466
467 467
468 468
469 469
470 470
471 471
472 472
473 473
474 474
475 475
476 476
477 477
478 478
479 479
480 480
481 481
482 482
483 483
484 484
485 485
486 486
487 487
488 487
489 489
490 490
491 491
492 492
493 493
494 494
495 495
496 496
497 497
498 498
499 499
500 500
501 501
502 502
503 503
504 504
505 496
506 506
507 507
508 508
509 509
510 194
511 511
512 512
513 513
514 514
515 515
516 516
517 517
518 518
519 496
520 495
521 521
522 522
523 523
524 524
525 525
526 526
527 527

528 528
529 529
530 194
531 531
532 532
533 533
534 534
535 535
536 536
537 495
538 538
539 539
540 540
541 541
542 542
543 542
544 544
545 545
546 546
547 547
548 548
549 549
550 550
551 vervallen
552 vervallen
553 vervallen
554 vervallen
555 vervallen
556 vervallen
557 vervallen
558 vervallen
559 vervallen
560 vervallen
561 vervallen
562 vervallen
563 vervallen
564 vervallen
565 vervallen
566 vervallen
567 vervallen
568 vervallen
569 vervallen
570 vervallen
571 vervallen
572 vervallen
573 vervallen
574 vervallen
575 vervallen
576 vervallen
577 vervallen
578 vervallen
579 vervallen
580 vervallen
581 vervallen
582 vervallen
583 vervallen
584 vervallen
585 vervallen
586 vervallen
587 vervallen
588 vervallen
589 vervallen
590 vervallen

591 vervallen
592 vervallen
593 vervallen
594 vervallen
595 vervallen
596 vervallen
597 vervallen
598 vervallen
599 vervallen
600 vervallen
601 vervallen
602 vervallen
603 vervallen
604 vervallen
605 vervallen
606 vervallen
607 vervallen
608 vervallen
609 vervallen
610 vervallen
611 vervallen
612 vervallen
613 vervallen
614 vervallen
615 vervallen
616 vervallen
617 vervallen
618 vervallen
619 vervallen
620 vervallen
621 vervallen
622 vervallen
623 vervallen
624 vervallen
625 vervallen
626 vervallen
627 vervallen
628 vervallen
629 vervallen
630 vervallen
631 vervallen
632 vervallen
633 vervallen
634 vervallen
635 vervallen
636 vervallen
637 vervallen
638 vervallen
639 vervallen
640 vervallen
641 vervallen
642 vervallen
643 vervallen
644 vervallen
645 vervallen
646 vervallen
647 vervallen
648 vervallen
649 vervallen
650 vervallen
651 vervallen
652 vervallen
653 vervallen
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654 vervallen
655 vervallen
656 vervallen
657 vervallen
658 vervallen
659 vervallen
660 vervallen
661 vervallen
662 vervallen
663 vervallen
664 vervallen
665 vervallen
666 vervallen
667 vervallen
668 vervallen
669 vervallen
670 vervallen
671 vervallen
672 vervallen
673 vervallen
674 vervallen
675 vervallen
676 vervallen
677 vervallen
678 vervallen
679 vervallen
680 vervallen
681 vervallen
682 vervallen
683 vervallen
684 vervallen
685 vervallen
686 vervallen
687 vervallen
688 vervallen
689 vervallen
690 vervallen
691 vervallen
692 vervallen
693 vervallen
694 vervallen
695 vervallen
696 vervallen
697 vervallen
698 vervallen
699 vervallen
700 vervallen
701 vervallen
702 vervallen
703 vervallen
704 vervallen
705 vervallen
706 vervallen
707 vervallen
708 vervallen
709 vervallen
710 vervallen
711 vervallen
712 vervallen
713 vervallen
714 vervallen
715 vervallen
716 vervallen

717 vervallen
718 vervallen
719 vervallen
720 vervallen
721 vervallen
722 vervallen
723 vervallen
724 vervallen
725 vervallen
726 vervallen
727 vervallen
728 vervallen
729 vervallen
730 vervallen
731 vervallen
732 vervallen
733 vervallen
734 vervallen
735 vervallen
736 vervallen
737 vervallen
738 vervallen
739 vervallen
740 vervallen
741 vervallen
742 vervallen
743 vervallen
744 vervallen
745 vervallen
746 vervallen
747 vervallen
748 vervallen
749 vervallen
750 vervallen
751 vervallen
752 vervallen
753 vervallen
754 vervallen
755 vervallen
756 vervallen
757 vervallen
758 vervallen
759 vervallen
760 vervallen
761 vervallen
762 vervallen
763 vervallen
764 vervallen
765 vervallen
766 vervallen
767 vervallen
768 vervallen
nieuwe handeling 769
nieuwe handeling 773
nieuwe handeling 774
nieuwe handeling 776
nieuwe handeling 777
nieuwe handeling 779
nieuwe handeling 780
nieuwe handeling 781
nieuwe handeling 782
nieuwe handeling 783
nieuwe handeling 784

nieuwe handeling 785
nieuwe handeling 786
nieuwe handeling 787
nieuwe handeling 788
nieuwe handeling 789
nieuwe handeling 790
nieuwe handeling 791
nieuwe handeling 792
nieuwe handeling 793
nieuwe handeling 794
nieuwe handeling 795
nieuwe handeling 797
nieuwe handeling 799
nieuwe handeling 800
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