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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg
tussen het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie, het
Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu en de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid 1945
- 1999.

Samensteller: drs. H.R. Jordaan, drs. A.G. Dellebeke
Den Haag, maart 2004

Inleiding
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het
Archiefbesluit 1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument (BSD). Een
BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD wordt op grond van een
aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven, die neerkomt op een
selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van de handeling vormen (B = te
bewaren; V = te vernietigen).

Dit BSD fungeert deels  als  een nieuw selectie-instrument deels ter vervanging van bestaande
vernietigingslijsten. De volgende vernietigingslijsten zullen na vaststelling van dit BSD geheel of
gedeeltelijk worden ingetrokken:

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De “ Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende
commissies en ambtenaren, vastgesteld januari /maart 1961; aangevuld en gewijzigd juli / september
1967” vervalt voor zover deze lijst betrekking heeft op de Organisatie van de Rijksoverheid.

Voor het Ministerie van Defensie
De categorie 2,3 en 6 van het hoofdstuk Algemeen , categorie 3, 6, 8, 9, 14, 17, 23, 30, 34, 35,  36 van
hoofdstuk 1000 (bureau secretaris-generaal), hoofdstuk 1420 (directie Interne Zaken, afdeling
Huishoudelijke Dienst) in zijn geheel, categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van hoofdstuk 1600 (directie Interne
Controle Krijgsmacht), categorie 6, 7, 8, 15 van hoofdstuk 4300 (directoraat-generaal Materieel,
directie Gebouwen, Werken en Terreinen), categorie 23 van hoofdstuk 5000 (directoraat-generaal
Economie en Financiën), categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 van hoofdstuk 5300 (directoraat-
generaal Economie en Financiën, directie Organisatie en Informatievoorziening), categorie 2, 4, 5,  van
hoofdstuk 6100, 7100, 8100, (Chefs van Staven), categorie 19, 62, 63 van hoofdstuk 6300, 7300, 8300
(directie Materieel Koninklijke Marine, directie Materieel Koninklijke Landmacht, directie Materieel
Koninklijke Luchtmacht), categorie 38, 45, 53, 54, 56 van hoofdstuk 6400, 7400, 8400 (directie
Economisch Beheer Koninklijke Marine, directie Economisch Beheer Koninklijke Landmacht, directie
Economisch Beheer Koninklijke Luchtmacht) van de lijst van voor vernietiging in aanmerking
komende stukken van het Ministerie van Defensie (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking
door de Minister van Defensie en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, nr. EAO
250.880/2B, alsmede No. OKN/O/MA 154.391 d.d. 30 december 1969).

Voor het Ministerie van Financien
De “ Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financien en daaronder
ressorterende colleges, commissies en ambtenaren vastgesteld bij gezamenlijke beschikking van de
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Financien d.d. 20 september
1983”, kenmerk MMA/AR-6301 II, Stcrt. 7-3-1984 no. 48, categorie 2, 4, 5, 20, 21 en 22.



2

Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De "Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en van het onder het ministerie ressorterende commissies en ambtenaren", de zgn "algemene
vernietigingslijst", welke is vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de
Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk respectievelijk van 29 december 1966, No
PAZ 400, Afdeling Post- en Archiefzaken en van 3 februari1967, No 133349, Afdeling Oudheidkunde en
Natuurbescherming. Gewijzigd bij beschikkingvan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d.28 juni 1993 No A93.527.WH/NF.
zijn binnen het deel organisme, de categoriën:  15, 16, 24, 25, 26, 27 van de paragraaf Benodigdheden
en hulpmiddelen (07.353); 37 van de paragraaf regeling en vaststelling van de bestuurs- en
beheershandelingen (07.7); 38 van de paragraaf wijze van uitoefening van de bestuurs- en
beheerstaak (07.8).

Het beleidsterrein organisatie van de rijksoverheid
De organisatie van de rijksoverheid wordt behandeld in het (nog ongedrukte) RIO Organisatie
Rijksoverheid. Institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein organisatie van de Rijksoverheid  1945-1999
(PIVOT-rapport nummer 143), opgesteld door Petra Honnef, Mathilde Kors , Paul Spierenburg en
Hanno de Vries. Het beleidsterrein betreft de overheid op rijksniveau. Er kunnen drie onderdelen
worden onderscheiden: de organisatie rijksbreed, de organisatie van de ministeries intern en de
organisatie van de inkoop van het rijk. Het beleidsterrein heeft raakvlakken en overlappingen met een
groot aantal andere beleidsterreinen waarvan in het RIO een overzicht is gegeven.

Onder invloed van de voortdurend veranderende samenleving en de daarmee samenhangende
wijzigingen en verschuivingen van taken en taakgebieden van de rijksoverheid wijzigt ook de
departementale indeling. Hierbij spelen politieke overwegingen mede een rol. Om er voor te waken
dat de samenhang van het beleid niet verloren gaat spelen verschillende instanties een coördinerende
rol. Op het politieke vlak is dat in de eerste plaats de minister-president. Hij is voorzitter van de
ministerraad en wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door het ministerie van Algemene
Zaken. De besluitvorming in de ministerraad wordt voorbereid in onderraden, commissies van de
ministerraad. De besluitvorming in de onderraden wordt weer voorbereid in de ambtelijke
voorportalen, de adviescolleges. Daarnaast zijn in bepaalde gevallen individuele ministers belast met
de coördinatie van beleid waarbij meer dan één ministerie betrokken is.

Naast de ambtelijke voorportalen van de onderraden van de ministerraad speelt het SG-beraad, het
overlegorgaan waarin de secretarissen-generaal van alle ministeries zitting hebben, een rol bij de
coördinatie op het ambtelijke vlak. Het SG-beraad is een afstemmingsoverleg tussen de ministeries
op het hoogste ambtelijke niveau. Op lager niveau wordt gebruikgemaakt van interdepartementale
commissies, interdepartementale projectorganisaties en procesorganisaties (afdelingen van
ministeries die zich bezighouden met onderwerpen die betrekking hebben op processen binnen
andere ministeries).

Zowel voor als direct na de Tweede Wereldoorlog concentreerde de bemoeienis met de organisatie
van de rijksoverheid zich voornamelijk op het personeelsbeleid. Voor organisatiekundige aspecten en
werkprocessen was weinig aandacht. In 1954 werd nog gesteld dat iedere minister zelf
verantwoordelijk was voor de doelmatige organisatie van zijn departement en de uitvoering van de
hem opgedragen taken. Maar in dezelfde periode werd ook in de ministerraad besloten dat enige
coördinatie gewenst was. Deze werd vervolgens opgedragen aan de minister-president, de minister
van Binnenlandse Zaken en de minister van Financiën. Dit beleid werd institutioneel vorm gegeven
door de oprichting van twee organen:
� de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst (RBR), een onderraad van de ministerraad;
� de Adviescommissie Doelmatige Organisatie in de Rijksdienst (ADOR) dat als ambtelijk

voorportaal zou fungeren.
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Vanaf 1965 werd de doelmatige organisatie van de rijksdienst toevertrouwd aan de minister van
Binnenlandse Zaken. De RBR werd vervangen door de Raad voor de Rijksdienst. Vervolgens werd de
ADOR omgedoopt tot Adviescommissie Doelmatigheidsbevordering en overgeplaatst naar het ressort
van de minister van Binnenlandse Zaken; de adviescommissie  diende nu niet langer als onderraad.

Er ontstond een toenemende belangstelling voor het efficiënt functioneren van de organisatie van de
rijksoverheid. In de jaren zeventig werden diverse commissies ingesteld die de opdracht kregen om de
doelmatigheid van de organisatie van de rijksdienst te onderzoeken. Daarbij werd bijzondere aandacht
geschonken aan de onderlinge afstemming en beleidscoördinatie tussen de verschillende onderdelen
van de rijksoverheid. Deze onderzoeken vonden plaats naast al lopende doorlichtingen op de
ministeries, maar ook in het verlengde daarvan. Het uiteindelijke doel was het signaleren van
knelpunten die bij een volgende kabinetsformatie moesten worden opgelost door taakafstoting,
herverdeling van taken of op andere wijze. De politiek trok daarmee het initiatief naar zich toe. In het
decennium tussen 1970 en 1980 werden de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en
Coördinatie (Commissie-Van Veen, 1969-1971), de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, de Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie
(MITACO, 1975-1977) en de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff, 1979-1981)
ingesteld.

In de jaren tachtig werden een aantal zogenaamde ‘grote operaties ‘ uitgevoerd. Bij de start van het
kabinet Lubbers-I (1982) werd een zestal aangekondigd: reorganisatie rijksdienst, decentralisatie,
heroverweging, deregulering, privatisering en de 2%-operatie. Tijdens het kabinet Lubbers-II (1986)
werd het project reorganisatie rijksdienst stopgezet en de 2%-operatie werd vervangen door een
afslankingsoperatie. Het kabinet Lubbers-III (1989) zette alle nog lopende operaties stop en kondigde
als nieuwe operatie de Grote Efficiëncy-Operatie aan. Al deze operaties worden uitgebreid aan de orde
gesteld in het RIO (zie pag. 50 e.v.v.).

De inrichting van het eigen ministerie is in de eerste plaats een zaak van de vakminister. Het
ministerie kan georganiseerd zijn op traditionele hiërarchische wijze of volgens het zogenaamde
bestuursraadmodel. In het laatste geval vormen secretaris-generaal en directeuren-generaal samen
een bestuursraad en geven in gezamenlijke verantwoordelijkheid leiding aan de beleidsdirecties. De
directies vormen hier de kernonderdelen van het ministerie.

Bij de meeste ministeries werden in de jaren vijftig van de twintigste eeuw speciale dienstonderdelen
opgericht die zich bezighielden met interne organisatie- en doelmatigheidsvraagstukken. Deze kregen
aanvankelijk in de regel de naam ‘Bureau Organisatie en Efficiency’; later werd dit veranderd in
Personeel en Organisatie. De grote lijnen van de ministeriële organisatie worden onder
verantwoording van de secretaris-generaal uitgewerkt en daarna door de vakminister formeel
vastgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken vervult hierbij een adviserende taak. Ook bij
verzelfstandigde diensten en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) bepaalt de leiding hoe de
organisatie er uitziet. Specialistische afdelingen bieden daarbij ondersteuning.

Belangrijke centrale doelen bij de organisatie van de overheid hebben te maken met de ministeriële
verantwoordelijkheid en het herstel van het primaat van de politiek. Daarbij zijn het houden van
toezicht en het afleggen van verantwoordelijkheid de sleutelbegrippen. De minister is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van een overheidstaak. Daarbij is de organisatie het middel om
deze taak uit te voeren. Verbeteringen in de organisatie en het functioneren van de rijksdienst zijn
uiteindelijk gericht op een optimale invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid. Realisering van
de ministeriële verantwoordelijkheid kan op meer traditionele wijze geschieden door het
optimaliseren van de hiërarchische structuur of door introductie van meer moderne sturende
elementen als projectmanagement.
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Het streven naar het herstel van het ‘primaat van de politiek’ stamt uit de jaren negentig van de vorige
eeuw. Ministers moesten meer greep op hun organisatie krijgen omdat ambtenaren een te grote
beslissing- en beleidsvrijheid kregen, zonder dat daarop een afdoende controle door het parlement
kon worden uitgeoefend. Er zijn geen wettelijke regels met betrekking tot de opbouw binnen een
ministerie. De minister is slechts verantwoordelijk voor de manier waarop hij zijn bevoegdheden
uitoefent en niet voor de organisatorische middelen waarmee hij dit doet.

Om de doelmatigheid binnen de rijksoverheid te vergroten zijn onderdelen van de rijksorganisatie
verzelfstandigd, dat wil zeggen dat aan de betreffende onderdelen eigen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn toegekend. Daarbij kan sprake zijn van zowel interne als externe
verzelfstandiging. Het eerste kan geschieden door het toekennen van zelfbeheer, dat wil zeggen het
door de ambtelijke top aan een beleidsdirectie toekennen van een zekere mate van vrijheid inzake het
beheer van mensen en middelen, of door het instellen van een agentschap. In het tweede geval wordt
een dienst omgevormd tot ZBO of wordt er geprivatiseerd door middel van uitbesteding of
taakafstoting. Door het groeiend aantal organisatieonderdelen dat is verzelfstandigd is een groeiende
belangstelling ontstaan voor het thema toezicht. Iedere minister is zelf verantwoordelijk voor het
toezicht op de onder hem ressorterende diensten. Daarnaast speelt de Algemene Rekenkamer een
bijzondere rol op dit gebied. Dit Hoge College van Staat is belast met het onderzoek naar ontvangsten
en uitgaven van het Rijk en een aantal rechtspersonen buiten het Rijk. Zij verricht rechtmatigheids- en
doelmatigheidscontrole ten behoeve van de regering en de Staten-Generaal. De Algemene
Rekenkamer is onderwerp van een afzonderlijk RIO.
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In 1921 werd het Rijksinkoopbureau (RIB) opgericht en belast met de taak om te voorzien in de
aanschaf van goederen en het sluiten van contracten voor diensten die de rijksinstellingen nodig
hadden voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Ministeries en andere aan de rijksinstellingen
gelijkgestelde organisaties waren in principe verplicht om bepaalde goederen en diensten via het RIB
te betrekken. Daarnaast waren er zogenaamde ‘vrijwillige afnemers’, instellingen die van de minister
van Financiën toestemming hadden gekregen om van de diensten van het RIB gebruik te maken. Dit
waren met name decentrale, semi-overheids- en door de overheid gesubsidieerde instellingen.

Door de sterk groeiende omvang van de rijksdienst, vooral na 1965, en een toename van het aantal
vrijwillige afnemers, nam ook de omzet van het RIB explosief toe. In de loop van de jaren tachtig werd
het voortbestaan van het bureau onderwerp van discussie. In het regeerakkoord van 1986 werd het
voornemen opgenomen om het RIB te privatiseren. Van een verplichte inschakeling van het RIB kwam
in de praktijk weinig meer terecht, terwijl de overheidsregels en richtlijnen als een hindernis voor het
optimaal functioneren van deze instelling werden ervaren. Daarnaast speelden ideologische
denkbeelden over het terugdringen van de rol van de overheid en het versterken van de marktsector
een belangrijke rol. In 1989 ging de RIB op in de NV Nederlands Inkoopcentrum. Daarbij werd de
gedwongen winkelnering afgeschaft.

Reikwijdte van het BSD
Op het beleidsterrein organisatie van de rijksoverheid zijn de volgende actoren en hun
rechtsvoorgangers actief (geweest):

- minister-president / minister van Algemene Zaken;
- vice-minister-president;
- minister van Binnenlandse Zaken;
- minister van Buitenlandse Zaken;
- minister van Financiën;
- minister van Defensie;
- minister van Economische Zaken;
- minister van Justitie;
- minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
- minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- minister van Verkeer en Waterstaat;
- minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- vakminister;
- Adviescommissie voor de Doelmatige Organisatie in de Rijksdienst;
- Adviescommissie voor de Doelmatigheidsbevordering in de Rijksdienst;
- Adviescommissie voor Overheidsorganisatie en Automatisering;
- Adviescommissie Rijksdienst;
- Ambtelijke Commissie Heroverweging Rijksbegroting (MCHR);
- Ambtelijke Commissie Toezicht;
- Begeleidingsteam Verzelfstandigingen (BiFi-team);
- Commissie van Advies inzake Rijksinkopen;
- Commissie-Holtslag;
- Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (CHR) (Commissie-Vonhoff)
- Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Commissie-Van Veen);
- Commissie-Sint;
- Commissie van Toezicht op het Rijksinkoopbureau;
- Commissie Verzelfstandigingen;
- Contact en Adviescommissie voor Doelmatige Aanschaffing;
- Coördinatieteam Agentschappen;
- Formatiecommissie;
- Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering;
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- Interdepartementale Commissie voor het Binnenlands Bestuur;
- Ministeriële Commissie Efficiëncy Verbetering;
- Ministeriële Commissie Heroverweging (Rijksbegroting);
- Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO);
- Projectbureau Reorganisatie Rijksdienst;
- Projectgroep Evaluatie Agentschappen;
- Raad van Advies inzake het Rijksinkoopbureau;
- Raad van Toezicht op het Rijksinkoopbureau;
- Raad voor het binnenlands bestuur;
- Raad voor het openbaar bestuur;
- Raad voor de Rijksdienst;
- Regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst;
- Rijksinkoopbureau;
- SG-beraad;
- Stuurgroep Reorganisatie Rijksdienst;
- Werkgroep privatisering Rijksinkoopbureau (Werkgroep Steenbergen).

In het ontwerp-BSD zijn alle opgenomen handelingen van een waarderingsvoorstel voorzien. Het
selectiedocument wordt echter alleen aangeboden voor de volgende zorgdragers en de daaronder
ressorterende actoren:

- minister van Algemene Zaken;
- minister van Algemene Zaken handelend als vakminister

- minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelend  als vakminister

- minister van Buitenlandse Zaken;
- minister van Buitenlandse Zaken handelend als vakminister;

- minister van Defensie;
- minister van Defensie handelend als vakminister;

- minister van Economische Zaken;
- minister van Economische Zaken handelend als vakminister;

- minister van Financiën;
- minister van Financiën handelend als vakminister;
- Ambtelijke Commissie Heroverweging (Rijksbegroting);
- Ministeriële Commissie Heroverweging Rijksbegroting (MCHR);
- Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering;
- Commissie Verzelfstandigingen;
- Begeleidingsteam Verzelfstandigingen;
- Coördinatieteam Agentschappen;
- Projectgroep Evaluatie Agentschappen;
- Interdepartementale Begeleidingsgroep Zelfbeheer;
- Raad van Toezicht op het Rijksinkoopbureau;
- Raad van Advies inzake het Rijksinkoopbureau;
- Contact- en Adviescommissie voor Doelmatige Aanschaffing;
- Commissie van Toezicht op het Rijksinkoopbureau;
- Rijksinkoopbureau
- Commissie van Advies inzake Rijksinkopen;
- Werkgroep Privatisering Rijksinkoopbureau (Werkgroep Steenbergen)

- minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
- minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit handelend als vakminister;
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- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handelend als vakminister;

- minister van Verkeer en Waterstaat;
- minister van Verkeer en Waterstaat handelend als vakminister;

- minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;
- minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu handelend als vakminister;

- minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap handelend als vakminister;

Totstandkoming BSD
Het BSD is gebaseerd op het al genoemde RIO Organisatie Rijksoverheid. Institutioneel onderzoek naar
het beleidsterrein organisatie van de Rijksoverheid  1945-1999 (het nog niet gedrukte PIVOT-rapport
nummer 143), opgesteld door Petra Honnef, Mathilde Kors , Paul Spierenburg en Hanno de Vries.

Een concept-BSD kwam tot stand in september 2002. De inhoud van RIO en BSD, alsmede de
voorgestelde waarderingen zijn beoordeeld door de volgende personen:

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Als beleidsdeskundigen:

mevrouw drs. J.H.W. Raaphorst, hoofd Control Financieel Management, Directie Financieel-
Economische Zaken, afdeling FIS;
de heer drs. D.P.C.T.  van Duren, senior beleidsmedewerker van de Directie Organisatie
Kwaliteit Rijksdienst;
de heer mr. Drs. F. van Kuik, senior coördinerend beleidsmedewerker, directie Organisatie
Kwaliteit Rijksdienst.

Als archiefdeskundigen:
de heer P. Buis, hoofd DIV van SOB/sectie Documentaire Informatievoorziening, Directoraat-
Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur;
de heer N. Gietema, adviseur informatievoorziening, afdeling Beleid, Advies en Control,
Directie Informatievoorziening, Centrale Stafdiensten.

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Als beleidsdeskundigen:

de heer J.M. Gankema, beleidsmedewerker directie Financieel Economische Zaken;
de heer P.E.E. Ruyters, staflid Centrale Facilitaire Dienst;
de heer G.H. Smit, medewerker Veiligheidsdienst Buitenlandse Zaken;
de heer mr. C. de Munck, senior jurist directie Juridische Zaken.

Als archiefdeskundigen:
mevrouw drs. M.C.L. Gimbrère, senior medewerkster afdeling Semi-Statisch Archief, directie
Documentaire Informatievoorziening;
de heer H.W. Hünicke, hoofd archief Hoofddirectie Personeel en Organisatie en de directie
Documentaire Informatievoorziening;
de heer drs. H. Kabos, senior medewerker afdeling Beleidsontwikkeling, directie
Documentaire Informatievoorziening.

Voor het Ministerie van Defensie
Als  beleidsdeskundigen:

de heer ir. A.H. Nettenbrijer, medewerker  directoraat-generaal Financiën en Control, directie
Informatievoorziening en Organisatie;
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de heer drs. H. Roodbeen, medewerker directoraat-generaal Financiën en Control, directie
Informatievoorziening en Organisatie;
de heer W.E.A. Sieders, medewerker directie Facilitaire Zaken.

Als archiefdeskundigen:
de heer J.J.M. Cuijpers, medewerker Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum;
de heer  H.E.M. Mettes, medewerker Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum.

Voor het Ministerie van Financiën
Als beleidsdeskundigen:

de heer G.A.M. van Reijsen, beleidsmedewerker comptabele aangelegenheden van de directie
Begrotingszaken;
de heer mr. T.N. Delno, beleidsmedewerker sector rechtspositie van de directie Personeel en
Organisatie;
de heer drs. C.J. Ruppert, directeur van de directie Personeel en Organisatie;
de heer G.C.M. van der Spek, hoofd van het bureau Inkoop van de directie
Informatievoorziening en Algemene Zaken;
de heer mr. A.M. Weimar, hoofd van de sector Juridische Zaken en Europees Recht van de
directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;
de heer drs. F.H. Lemmink, plaatsvervangend directeur van de directie Financieringen;
de heer mr. J. Nieuwendijk, juridisch medewerker bij het directoraat-generaal
Belastingdienst.

Als  archiefdeskundigen:
de heer  R. Bachoe, coördinator Multi-functionele Unit Rijksbegroting, afdeling Documentaire
Informatievoorziening
de heer C. Fieret jr., medewerker Institutioneel Onderzoek en Archiefselectie, afdeling
Documentaire Informatievoorziening;
de heer M.J.M. Voermans, medewerker Institutioneel Onderzoek en Archiefselectie, afdeling
Documentaire Informatievoorziening;
de heer A. van Eeden, medewerker Institutioneel Onderzoek en Archiefselectie, afdeling
Documentaire Informatievoorziening;
de heer A. Sprokkereef, groepsleider Post-,  Repro- en Archiefzaken van NIC Exploitatie BV;
mevrouw drs. A.L. Weyers-de Ruiter, adviseur documenthuishouding, Centrum voor Facilitaire
Dienstverlening, Belastingdienst.

Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Als beleidsdeskundigen:

de heer G.L.H. Belt, senior medewerker AO/IC;
de heer M.J.A. Berfelo, sectorhoofd frontoffice services;
de heer M.A. Bouwsma, senior medewerker Verwerving en juridische aangelegenheden;
de heer P.H. Brugman, senior medewerker Financiële administratie;
de heer M.H.P. van Diggelen, teamleider Interne Dienst;
mevrouw I. Faassen, senior medewerker sector Procesontwikkeling & AO, directie Financieel-
Economische Zaken;
de heer mr. drs. J.W. van der Ham, jurist bij de directie Kabinet;
mevrouw E. Janssen van de Laak-Groeneveld, medewerker financiële arbeidsvoorwaarden

P&O;
de heer D. de Jong, coördinator jaarplancyclus , Stafbureau Algemene Leiding;
de heer J. Klok, coördinator Bedrijfshulpverlening;
mevrouw A. Koomans, projectcoördinator renovatie hoofdgebouw;
de heer A.A. Koster, sectorhoofd Administratieve Organisatie/IC;
mevrouw ir. M.C. Remmers, coördinator sector Beleid en Besturing, directie Financieel-
Economische Zaken;
de heer H.D. van Romburgh, sectorhoofd Verwerving en Juridische Aangelegenheden, directie
Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden;
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de heer P. Schellevis , sectorhoofd Distributie;
de heer P.W. van Vroonhoven, plaatsvervangend beveiligingsambtenaar;
mevrouw M.C. Zatemba, hoofd bedrijfsvoering directie Kabinet.

Als archiefdeskundigen:
de heer E.M.W. Bakker, medewerker DIV, directie P&O;
de heer T.B. Hebing, senior medewerker bij de sector Financiën, Planning & Control;
de heer R.P.A. Maduro, adviseur informatiemanagement, directie Informatiemanagement en
Facilitaire Aangelegenheden;
mevrouw  drs. A.D. Overbeeke, medewerker informatiemanagement;
de heer drs. P.M. Spierenburg, medewerker informatiemanagement;
de heer G. Stiemsma, medewerker informatiemanagement;
de heer R.A.M. Teeuwisse, hoofd Documentaire Informatievoorziening, directie Juridische
Zaken van LNV;
mevrouw G. Veenstra, medewerker DIV en Interne Aangelegenheden.

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Als beleidsdeskundigen:

de heer A.J. Dries, beleidsmedewerker directie Bestuursondersteuning en Advies;
de heer A.F.M. Jansen, beleidsmedewerker directie Bestuursondersteuning en Advies;
de heer P.O. Jansen, stafmedewerker DIV-beleid directie Facilitair Bedrijf;
de heer J.A. van der Poel, beleidsmedewerker directie Bestuursondersteuning en Advies.

Als deskundigen archiefbeheer:
mevrouw T. Oosterbaan, medewerker Informatiediensten van de directie Facilitair Bedrijf;
de heer H.P.J. Sauter, medewerker Informatiediensten van de directie Facilitair Bedrijf;
mevrouw P.A.M. Schrauwen, coördinator PIVOT van de afdeling Informatiediensten van de
directie Facilitair Bedrijf.

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Als beleidsdeskundigen:

de heer ing. H.G. van Houwelingen, adviseur bij de Directie Personeel, Organisatie en
Informatie;

Als archiefdeskundigen:
de heer J.W. Rip, hoofd afdeling Beleid en Advies DIV;
de heer J.G.M. de Bruin, accountmanager bij de afdeling Beleid en Advies DIV;
de heer M. Zonneveld, junior adviseur DIV bij de afdeling Beleid en Advies DIV;
de heer drs. P. Fijnheer, medewerker van DOXIS informatiemanagers.

Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Als  beleidsdeskundigen:

de heer Jos van den Broek, coördinator  FAC/inkoop-FDT;
de heer Dick de Bruin, adviseur FAC/inkoop-FDT.

Als archiefdeskundigen:
mevrouw C.E.M. Strik-Zijlstra, adviseur documentaire informatievoorziening

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Als beleidsdeskundigen:

de heer L. van Santen, Hoofd van de stafafdeling Coördinatie Commerciële Aangelegenheden,
tevens coördinerend directeur Inkoop;
de heer C.G.A. van Schaijk,  Hoofd van de afdeling Organisatie- en Bedrijfsvoeringsadvisering
van de directiePersoneel en Organisatie;
mevrouw C.M. Boutkan, Hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning
van de directie Personeel en Organisatie.
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Als archiefdeskundige:
de heer drs. L.B. Humbert, adviseur van de Programmaeenheid KICK (Kennis- en

Informatiecentrum Kennisontwikkeling).

Voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Als beleidsdeskundigen:

mevrouw drs. K. van Sprundel, Centrale sector, Directie Financiële en Economische Zaken,
Toetsing en Advisering;
mevrouw drs. E.G.M. Edelbroek, Centrale Sector, Directie Informatie en Organisatie,
Algemene Leiding;
de heer R.J. der Weduwe, Centrale Sector, Facilitaire Dienst, Algemene Leiding.
Ing. A.P. Fase , Centrale Sector, Centrale Directie Communicatie, Stafbureau;
de heer A. van Kessel, Centrale Sector, Directie Bedrijfsvoering en Management;
de heer F. van Zeeland, Centrale Sector, Directie Informatie en Organisatiemanagement;
de heer J. Samson, Centrale Sector, Directie Juridische Zaken;
de her H.M. Thijssen, Centrale Sector, Facilitaire Dienst, Hoofd Afdeling Inkoop;
de heer R. Pols, Centrale Sector, Facilitaire Dienst, Hoofd Afdeling Huisvestingsmanagement.

Als archiefdeskundige:
de heer P. Sierdsma,  medewerker Dienst Documentaire Informatie, Archief en
Informatiecentrum;
de heer M. Heilborn, Centrale Sector, Bureau Secretaris Generaal;
de heer T. Soebhan, Centrale Sector, Directie Documentatie en Informatie;
de heer H. van Kampen, Centrale Sector, Directie Informatie en Organisatiemanagement;
de heer F.J. Vos, Directie Juridische Zaken, Juridische Ondersteuning en Beleid;
de heer E. Coemaet, Centrale Sector, Facilitaire Dienst, Bureau Bedrijfsvoering.

Als vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris:
de heer drs. H.R. Jordaan, medewerker Selectie;
de heer drs. P.R. te Slaa , medewerker Selectie.

Als adviseur van de vertegenwoordigers van de Algemeen Rijksarchivaris trad op de heer drs. J.K.T.
Postma op voordracht van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING).

Driehoeksoverleg
Belangen
Tijdens het opstellen van het BSD en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening gehouden met
de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de archiefbescheiden als
bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde besluit genoemde belang van
de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of
bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als uitgangspunt van het overleg gold de in het kader
van het PIVOT-project geformuleerde selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen
van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te
bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het
handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes
selectiecriteria toegepast:
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Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

Algemeen selectiecriterium Toelichting

1. Handelingen die betrekking
hebben op voorbereiding en
bepaling van beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het
analyseren van informatie, het formuleren van adviezen
met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van
beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen
van beslissingen over de inhoud van beleid en
terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en
specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking
hebben op evaluatie van beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen
van de inhoud, het proces of de effecten van beleid.
Hieruit worden niet per se consequenties getrokken
zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking
hebben op verantwoording van
beleid op hoofdlijnen aan andere
actoren

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over
beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter
publicatie.

4.  Handelingen die betrekking
hebben op (her)inrichting van
organisaties belast met beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of
opheffen van organen, organisaties of onderdelen
daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor
de wijze waarop beleidsuitvoering
op hoofdlijnen plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen
van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking
hebben op beleidsuitvoering op
hoofdlijnen en direct zijn
gerelateerd aan of direct
voortvloeien uit voor het Koninkrijk
der Nederlanden bijzondere
tijdsomstandigheden en incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger
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Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn vastgesteld met het
oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en voor de recht- en
bewijszoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de minimale termijnen zijn geschied door
de deskundigen van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie, het Ministerie
van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris. Bovendien heeft de
vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris in het driehoeksoverleg gewezen op enkele
specifieke wetten die van belang zijn in verband met zowel de interne bedrijfsvoering als de externe
verantwoording en de verantwoordelijkheid die het orgaan heeft ten aanzien van de burger. Dit zijn
bijvoorbeeld de Comptabiliteitswet, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet persoonsregistraties.
De beoordeling en vaststelling van de minimale termijnen zijn geschied door de deskundigen van de
zorgdragers. De vertegenwoordigers van de Rijksarchiefdienst hebben zich ervan vergewist dat zij
gezien hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen op dit terrein.
Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek
In het driehoeksoverleg hebben de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris primair de
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige deelnemers hun
gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later historisch
onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht. Door de deelnemers aan het
driehoeksoverleg is ook de mening gevraagd van de heer drs. J.K.T. Postma ,  voormalig secretaris-
generaal van het Ministerie van Financiën en auteur van bestuurshistorische publicaties.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen
gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

De gevolgde procedure
Op 25 oktober 2002 heeft het ministerie van BZK als primaire zorgdrager per e-mail te kennen
gegeven het driehoeksoverleg te willen starten en daarbij de andere zorgdragers uitgenodigd om
daaraan deel te nemen.

Gedurende de daarop volgende maanden gaven de meeste zorgdragers te kennen aan het
driehoeksoverleg deel te willen nemen. Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
werd gemeld dat drie zelfstandige bestuursorganen (ZBO), het Centrum voor Werk en Inkomen, de
Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen geïnteresseerd
waren in deelname aan het driehoeksoverleg. Deze drie organisaties hebben zich echter uiteindelijk
niet aangemeld. Wel meldde zich op 17 december 2002 nog een andere ZBO aan voor het
driehoeksoverleg: de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris  hebben geconstateerd dat deze organisatie volgens opgave van de
Rijksarchiefinspectie (zie: ‘De andere overheidsorganen’. Archiefwet en zelfstandige bestuursorganenen,
Rijksarchiefinspectie, mei 2000) privaatrechtelijke ZBO is  en derhalve een eigen lijst moet indienen,
maar dan alleen voor handelingen voortvloeiend uit de door haar opgedragen openbaar-gezagtaken .



13

Het Ministerie van Justitie heeft per brief op 5 december 2002 wel inbreng geleverd aan het
driehoeksoverleg, waarbij het volgende werd opgemerkt: “Gezien het feit dat het merendeel van de te
beoordelen handelingen B-handelingen betreft waarvan de neerslag zal worden bewaard en de
overige handelingen v.w.b. de daaraan gekoppelde termijn niet afwijken van andere BSD’s waarin
gelijksoortige min of meer standaardhandelingen zijn opgenomen, is er voor gekozen de handelingen
niet verder te laten beoordelen door deskundigen van de verschillende directies binnen het
ministerie.” Dit betekent dat het Ministerie van Justitie niet heeft voldaan aan de wettelijke
verplichting dat selectielijsten door zowel archiefdeskundigen als door beleidsdeskundigen moeten
worden beoordeeld. Tijdens het verdere verloop van het driehoeksoverleg zijn geen reacties meer
ontvangen. De door het Ministerie van Justitie ingebrachte opmerkingen zijn wel in het voorliggende
verslag opgenomen, maar de selectielijst zal niet voor dit departement worden vastgesteld.

Dit heeft ook consequenties voor de met het Ministerie van Justitie verbonden buitendiensten en
agentschappen. Zo heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nadrukkelijk aan het Nationaal
Archief te kennen gegeven de selectielijst organisatie rijksoverheid voor de eigen organisatie te willen
vaststellen. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris hebben de IND er op gewezen
dat het archiefwettelijk niet mogelijk is dat deze organisatie als een afzonderlijk onderdeel het BSD
vast laat stellen en hebben geadviseerd om hierover contact op te nemen met het moederministerie.
Dit is door de IND gedaan, waarbij is gebleken dat het Ministerie van Justitie niet deelneemt aan het
formele vaststellingscircuit.

In eerste instantie is het driehoeksoverleg met de deelnemende zorgdragers schriftelijk gevoerd. Op
11 december 2002 hebben de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris, drs. P.R. te Slaa
en drs. H.R. Jordaan, het concept-BSD in een mondeling overleg besproken met de
materiedeskundige, drs. J.K.T. Postma. Gedurende daaropvolgende maanden werd een groot aantal
reacties ontvangen van de verschillende zorgdragers die aan het driehoeksoverleg deelnamen.
Daarbij werden vooral veel voorstellen gedaan voor het toevoegen van handelingen. Naast deze
voorstellen van de individuele departementen werd door de deelnemers van het Interdepartementaal
Platform Selectievraagstukken (IPS) een door hen gezamenlijk vastgestelde lijst van toe te voegen
handelingen, de zogenaamde PIOFAH-handelingen (met betrekking tot Personeel, Informatie,
Organisatie, Financiën, Automatisering, Huisvesting) ingediend.

De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris hebben de inbreng van de bij het
driehoeksoverleg betrokken partijen hierna per handeling uitgewerkt. Daarnaast hebben zij op basis
van de ontvangen reacties een voorstel gedaan voor handelingen die in het BSD zouden kunnen
worden ingevoegd en een lijst geformeerd van voorgestelde handelingen die naar hun mening niet
behoorden te worden toegevoegd. Dit laatste omdat veel van deze handelingen overlapping vertonen
met al bestaande handelingen of eerder als activiteit dan als handeling aangemerkt moeten worden.

Door de verscheidenheid en omvang van de reacties en voorstellen is het door betrokken partijen
zinvol geoordeeld om nader mondeling overleg te voeren. Dit vond plaats op 10 juli 2003 op het
Ministerie van BZK (een verslag van dit overleg is als bijlage 1 bijgevoegd). Tijdens dit overleg is
besloten dat, omdat het niet goed doenlijk was om handeling voor handeling een discussie te voeren
over redactie, waardering, vernietigingstermijn dan wel over het al dan niet toevoegen van nieuwe
handelingen aan het BSD, de zorgdragers in IPS-verband tot een gezamenlijk voorstel zouden komen.
Dit op basis van de door de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris geformeerde
overzichten van de inbreng. Een al geplande bijeenkomst van het IPS op 26 augustus 2003 was
daarvoor bestemd. Daarnaast werd tijdens het genoemde overleg van 10 juli algemeen de noodzaak
vastgesteld voor het formuleren van aanvullende handelingen ten aanzien van sturing ( voorgesteld
door LNV), handelingen ten aanzien van ZBO’s (voorgesteld door VROM) en handelingen waar de
ministerraadstukken onder kunnen worden gebracht (voorgesteld door SZW). Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanvullingen en het daarop door andere
zorgdragers gegeven schriftelijk commentaar verzameld en 29 september aan het Nationaal Archief
doorgezonden. Het ministerie van LNV heeft op 20 oktober nog een aangevulde versie van de eerder
via BZK ingediende voorstellen aan het Nationaal Archief gezonden.
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Hieronder zullen eerst de algemene opmerkingen ten aanzien van het BSD worden vermeld. Daarbij
wordt allereerst aandacht besteed  aan de voorstellen die zijn gedaan voor het toevoegen van
handelingen, zowel die handelingen die uiteindelijk niet zijn opgenomen als die welke wel aan RIO en
BSD zijn toegevoegd worden behandeld. Zowel de niet opgenomen handelingen als  die welke
toegevoegd zijn aan RIO en BSD zijn voorgelegd aan de materiedeskundige, drs. Postma. Hij had ten
aanzien hiervan echter geen op- of aanmerkingen. Vervolgens zal het commentaar  en de
opmerkingen met betrekking tot de individuele handelingen worden besproken.

Inhoudelijk verslag

Algemeen
De algemene opmerkingen van de zorgdragers betroffen in de eerste plaats het toevoegen van
handelingen. In IPS-verband werden de al genoemde  PIOFAH-handelingen geformuleerd en
aangevuld met door individuele departementen voorgestelde handelingen. Daarnaast diende het
ministerie van VROM, zoals hiervoor al is opgemerkt handelingen in ten aanzien van ZBO’s, het
ministerie van LNV formuleerde zogenaamde sturingshandelingen en het ministerie van SZW
formuleerde een handeling voor het archiveren van ministerraadstukken. Op voorstel van de
materiedeskundige, drs. Postma, is een handeling toegevoegd voor de actor SG-beraad. Hieronder
volgt een overzicht van toe te voegen handelingen. Daarbij is alleen het eindresultaat van de discussie
over redactie, waardering en vernietigingstermijn opgenomen; omwille van de duidelijkheid  zijn in de
meeste gevallen de  variaties en verschillende voorstellen die hieraan vooraf gingen achterwege
gelaten. Eventuele aanvullende context is toegevoegd aan het RIO.  In enkele gevallen zijn
handelingen geschrapt omdat deze feitelijk dubbelingen waren van andere opgenomen handelingen.

De aan de toegevoegde handelingen toegekende nummers – ook die van de tussen te voegen
handelingen - sluiten aan op het laatste nummer van het oorspronkelijke RIO. Tegelijkertijd zijn
nummers van handelingen die zijn geschrapt niet aan andere handelingen toegekend. Hiertoe is
besloten omdat anders  een totale omnummering het gevolg zou zijn. Dit zou teveel onduidelijkheid
geven ten aanzien van tijdens het driehoeksoverleg naar voren gekomen opmerkingen en voorstellen
ten aanzien van de oorspronkelijke handelingen. Eerst wordt hieronder echter een overzicht gegeven
van ingebrachte handelingen die niet worden opgenomen. De nummers zoals die door de
aanleverende partij aan de handelingen zijn gegeven zijn gehandhaafd.

Voorgestelde handelingen die niet worden overgenomen
Deze lijst is een tijdens het mondeling overleg van 10 juli 2003 en naar aanleiding van later schriftelijk
ingebrachte voorstellen aangepaste versie van het oorspronkelijke voorstel zoals dit door de
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris in eerste instantie is opgesteld op basis van de
eerste inbreng van de verschillende ministeries . Op voorstel van de vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris zijn de handelingen niet overgenomen omdat deze op andere
beleidsterreinen thuishoren, overlap vertonen met al bestaande handelingen of omdat deze geen
handelingen maar activiteiten zijn. De andere deelnemers aan het driehoeksoverleg zijn hiermee
akkoord gegaan. Een overzicht van niet opgenomen handelingen is gegeven in bijlage 2.

Overzicht van toe te voegen handelingen

Dit onderstaande overzicht is gebaseerd op een voorstel van het Nationaal Archief, opgesteld op basis
van de in eerste instantie door de zorgdragers zowel collectief als individueel ingediende handelingen.
Hieronder bevinden zich ook de zogenaamde PIOFAH-handelingen. Tijdens het mondeling overleg op
10 juli 2003 zijn er in de oorspronkelijke lijst nog enkele wijzigingen aangebracht. Deze zijn hieronder
al verwerkt. Toegevoegd zijn tenslotte handelingen met betrekking tot de ministerraadstukken,
handelingen ten aanzien van ZBO’s en handelingen ten aanzien van crisis en sturing. In alle gevallen is
de actor de vakminister. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat deze handelingen aan het
beleidsterrein organisatie rijk dienen te worden toegevoegd. Voor zover na de indiening van de
handelingen nog discussie is ontstaan over redactie of waardering, is deze bij de betreffende
handeling weergegeven.
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2.1 Algemene handelingen

282 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (12))
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van de (integrale) facilitaire bedrijfsvoering van het

departement
Periode 1945-
Product Nota’s, adviezen, rapporten, convenanten, regelingen, agenda’s, notulen en vergaderstukken

inzake financiën, economie en facilitaire zaken (beveiliging, vervoer, communicatie, interne
milieuzorg, catering)

Waardering V, 20 jaar; niet-secretariaatsstukken, convenants en contracten 5 jaar na afloop

Het ministerie van LNV is van mening dat een vernietigingstermijn van 20 jaar wel erg lang is. De
vertegenwoordiger van dit ministerie stelt voor om toe te voegen: ‘V convenants en contracten 5 jaar
na afloop’. Alle andere deelnemende partijen aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord.

283 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (03))
Actor Vakminister
Handeling Het ontvangen van stukken ter kennisname
Periode 1945-
Product Agenda’s, notulen, rapporten, kopiebijlagen, kopienota’s, offertes, folders
Waardering V, 2  jaar

284 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg OCW V)
Actor Vakminister
Handeling Het voeren van interdepartementaal overleg inzake (samenwerking op het gebied van)

facilitaire zaken
Periode 1945-
Bron Interview dhr. P.O. Jansen, stafmedewerker DIV-beleid Faciltair Bedrijf van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Product Agenda’s, notulen, vergaderverslagen
Waardering V, 5 jaar
Opmerking Het secretariaat van dit overleg wordt gevoerd door projectbureau FMWEB

285 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg OCW VI)
Actor Vakminister
Handeling Het sluiten van een overeenkomst met een directie, buitendienst of agentschap inzake het te

leveren serviceniveau
Bron Interview dhr. P.O. Jansen, stafmedewerker DIV-beleid Facilitair Bedrijf van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Periode 1945-
Product Service Level Agreement
Waardering V, 7 jaar na beëindigen van de overeenkomst

1.2 financieel-economische organisatie

286 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (04))
Actor Vakminister
Handeling Het verlenen van secretariële en facilitaire ondersteuning
Periode 1945-
Product Afspraken, verzendlijsten, programma’s, protocollen, uitnodigingen bijwonen van workshops,

vergaderingen, congressen en andere evenementen, correspondentie, aanmeldingslijsten
Waardering V, 2 jaar
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1.3 facilitair management en beheer

287 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (48))
Actor Vakminister
Handeling Het voorbereiden van het departementaal beleid inzake inkoop en beheer
Periode 1945-
Product Nota’s, vergadernotulen, adviezen, rapporten, richtlijnen, procedures, regelingen,

voorschriften, evaluaties, interpretatie van rijksregelingen inzake inkoop
Waardering V, 20 jaar

De oorspronkelijke redactie van bovenstaande handeling is aan de hand van opmerkingen van de
vertegenwoordiger van het ministerie van LNV, daarin gesteund door de vertegenwoordiger van het
ministerie van VROM, aangepast. Bij het product stond aanvankelijk vermeld ‘toepassing van
rijksregelingen….’; dit is gewijzigd in ‘interpretatie van rijksregelingen …’. Verder zijn de
oorspronkelijk vermelde producten ‘çontracten’ en ‘mantelovereenkomsten’ verwijderd. Deze vallen
ook onder de handelingen 277 en 294. Alle aan het driehoeksoverleg deelnemende partijen stemmen
hiermee in.

288 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (05))
Actor Vakminister
Handeling Het overdragen van (het beheer van) roerende goederen aan de Dienst der Domeinen
Periode 1945-
Product Proces-verbaal van overdracht
Waardering V, 5 jaar na overdracht
Opmerking Voor wat betreft de zorgdrager minister van Defensie, voor militair materieel zie de

desbetreffende selectielijst, handeling nr. 64

Oorspronkelijk was de bewaartermijn van bovenstaande handeling gesteld op 20 jaar. Op voorstel van
de vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV, daarin gesteund door de vertegenwoordiger het
ministerie van VROM is dit gewijzigd in 5 jaar. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie
stelt voor om hieraan toe te voegen ‘na overdracht’. De overige deelnemers  aan het driehoeksoverleg
gaan hiermee akkoord. De wijziging wordt daarom overgenomen.

289 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (08))
Actor Vakminister
Handeling Het bepalen van tarieven voor het verstrekken van diensten van het departement
Periode 1945-
Product Tariefbepalingen
Waardering V, 1 jaar na wijziging

290 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (07))
Actor Vakminister
Handeling Het beheren van materiaal en voorraad
Grondslag Comptabiliteitswet (Stbl 1999) art. 20.1
Periode 1999-
Product Beheersadministratie
Waardering V, 5 jaar
Opmerking Voor wat betreft de zorgdrager minister van Defensie, voor militair materieel zie de

desbetreffende selectielijst, handeling nr. 47

291 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (108)
Actor Vakminister
Handeling Het houden van toezicht op het materiaalbeheer en voorraadbeheer
Periode 1999-
Product Rapportages
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Waardering V, 5 jaar
Opmerking Voor wat betreft de zorgdrager minister van Defensie, voor militair materieel zie de

desbetreffende selectielijst, handeling nr. 48

292 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (09))
Actor Vakminister
Handeling Het sluiten van verzekeringen voor materieel inzake een doelmatig risicobeheer
Grondslag Besluit materieelbeheer 1996 (Stb. 1998, 53) art. 8.1
Periode 1996-
Product Correspondentie, overzichten, verzekeringscontracten
Waardering V, 5 jaar na vervallen van verzekering

293 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (10))
Actor Vakminister
Handeling Het adviseren van directies, agentschappen, inspecties, buitendiensten en externe

organisaties bij Europese aanbestedingen
Periode 1990-
Product Adviezen
Waardering V, 5 jaar

Op voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV, daarin gesteund door de
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM, is de periode van bovenstaande handeling
aangepast: het beginjaar 1945 is gewijzigd in 1990. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg
gaan hiermee akkoord.

294 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (10a))
Actor Vakminister
Handeling Het aangaan en realiseren van Europese aanbestedingen
Bron Leidraad aanbestedingen LNV (2002) , p. 92
Periode 1990-
Waardering V, aanbestedingscyclus + 5 jaar; niet gegunde offertes V, 2 jaar
Opmerking Een aanbestedingscyclus omvat de gehele periode tussen start aanbesteding en looptijd van

de overeenkomst. Deze termijn wordt eventueel verlengd met de periode benodigd voor de
goedkeuring van de rekeningen door de Algemene rekenkamer en de Europese Commissie.

Op voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM is de oorspronkelijke redactie van
de bovenstaande handeling gewijzigd: ‘Het aangaan van Europese bestedingen’ is gewijzigd in ‘Het
aangaan en realiseren van Europese bestedingen’. Ook de periode is op voorstel van het Ministerie
van VROM aangepast: het beginjaar 1945 is gewijzigd in 1990. Het Ministerie van LNV heeft
voorgesteld om de aan de oorspronkelijke waardering (‘Aanbestedingscyclus + 5 jaar’) toe te voegen:
‘niet gegunde offertes : V, 2 jaar’. Het Ministerie van VROM gaat hiermee akkoord, maar stelt tevens
voor de vernietigingstermijn voor gegunde offertes te stellen op 7 jaar na afsluiting dossier. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om hier het voorstel van het
Ministerie van LNV aan te houden. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg stemmen
hiermee in.

295 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (10b))
Actor Vakminister
Handeling Het bijhouden van een contractenregister
Bron Leidraad aanbestedingen LNV (2002) , p. 92
Periode 1945-
Product Register met alle opdrachten met derden op het terrein van werken, leveringen en verrichten

van diensten
Waardering V, 5 jaar
Opmerking In dit register dienen alle opdrachten met derden op het terrein van werken, leveringen en

verrichten van diensten te worden vastgelegd met een financieel belang dat groter is of gelijk



18

aan 45.000, - Euro of bij een meerjarige beheerslast.

296 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (11))
Actor Vakminister
Handeling Het jaarlijks verstrekken van statistische informatie met betrekking tot de inkoop aan de

Europese Commissie
Periode 1990-
Product Statistieken
Waardering V, 5 jaar

1.4 facilitair management – bedrijfsbeveiliging

297 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (13))
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake bedrijfsbeveiliging
Periode 1945-
Product Nota’s, vergaderverslagen, evaluaties, adviezen, rapporten, regelingen, procedures inzake

bedrijfsbeveiliging, toepassing rijksregelingen
Waardering V, 10 jaar

De oorspronkelijke vernietigingstermijn was gesteld op 20 jaar. De vertegenwoordiger van het
Ministerie van LNV achtte deze te lang en heeft voorgesteld hier 10 jaar aan te houden. Alle  betrokken
partijen gaan hiermee akkoord. Het voorstel is daarmee overgenomen.

298 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (14))
Actor Vakminister
Handeling Het (periodiek) rapporteren over de uitvoering van het beleid inzake bedrijfsbeveiliging
Periode 1945-
Product Inspectierapporten , correspondentie o.a. inzake betreffende incidenten, ordeverstoringen,

clean-desk inspecties, naleving voorschriften, dag-, week-, maandrapporten , notulen,
verslagen o.a. ontruimingsoefeningen

Waardering V, 10 jaar; periodieke rapportages 5 jaar

299 (NB: voorlopig nummer tijdens driehoeksoverleg 143 (17, 18, 19, OCW XIX))
Actor Vakminister
Handeling Het verzorgen van de beveiliging van gebouwen, terreinen, personen en goederen
Periode 1945-
Product Verslagen, instructies bewakingsdienst, database registratiegegevens, sleutelbeheersplan,

toegang tot speciale ruimtes
Waardering V, 5 jaar na einde geldigheid

De vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV stelt voor om de oorspronkelijke waardering (‘V, 5
jaar’) te wijzigen in: ‘V, 5 jaar na einde looptijd’. Dit voorstel wordt door de vertegenwoordiger van  het
Ministerie van VROM ondersteund omdat het, ‘hoewel lastiger toe te passen’, meer verantwoord is. De
vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie vraagt zich echter af waarop de ‘looptijd’
betrekking heeft. De vertegenwoordiger van het ministerie van LNV stelt daarop voor om het woord
‘looptijd’ te vervangen door ‘geldigheid’. Geen van de bij het driehoeksoverleg betrokken partijen heeft
bezwaar gemaakt tegen dit laatste voorstel, waarop dit is overgenomen.

1.5 facilitair management –interne dienstverlening

300 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 143 (20))
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake vervoer
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Periode 1945-
Product Nota’s, vergadernotulen, adviezen, rapporten, evaluaties, richtlijnen, regelingen, procedures

faciliteiten, ook toepassing van rijksregelingen, inzake transport, vuilafvoer, bedrijfstaxi,
stalling, vervoermiddelen, vervoersmanagement, fietsplan

Waardering V, 20 jaar

301 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg: 143 (21, 22, 23, OCW XXII))
Actor Vakminister
Handeling Het verzorgen van het vervoer van medewerkers en bewindspersonen
Periode 1945-
Product Offertes, contracten, correspondentie, registratie kenmerken auto’s, contract NS
Waardering V, 7 jaar

De vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV heeft voorgesteld de waardering te wijzigen in V, 5
jaar. De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Gesteld is
dat in de praktijk vaak in het zesde jaar na afronding de stukken worden geverifieerd. De stukken
kunnen daarom het beste in het zevende jaar worden vernietigd. Geen van de andere partijen heeft op
dit punt iets ingebracht. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  stellen daarop voor
om de oorspronkelijke vernietigingstermijn te handhaven. De andere betrokken partijen gaan hiermee
akkoord. Daarmee wordt besloten om de oorspronkelijke termijn te handhaven.

302 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 24, 28 + XXIII OCW)
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van het (inter)departementaal beleid inzake de interne dienstverlening*)
Periode 1945-
Product Nota’s, vergadernotulen, adviezen, rapporten, evaluaties, richtlijnen, regelingen, procedures
Waardering V, 10 jaar
Opmerking In het RIO 92, Overheidsinformatievoorziening, is een handeling opgenomen die met deze

handeling overlapt: ‘Het verzorgen van interne en externe poststromen’ (handeling 109)

*) o.a. receptie- en telefoondiensten, post- en reprodiensten, restauratieve dienstverlening,
vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en groenvoorziening

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie wijst er op dat er een tweetal handelingen met
betrekking tot interne milieuzorg is voorgesteld door het Ministerie van VROM, dit niet zal worden
overgenomen. Dit omdat deze handelingen vallen onder het beleidsterrein milieuzorg, hoofdstuk 14.2
bedrijfsinterne milieuzorg. In de opmerking van bovenstaande handeling stond oorspronkelijk ook
interne milieuzorg als onderdeel van de interne dienstverlening vermeld. Op voorstel van de
vertegenwoordiger van eerstgenoemd departement is dit geschrapt. Tegelijkertijd vraagt het
Ministerie van Defensie zich af of de beide genoemde niet toegevoegde handelingen (‘Het ontwikkelen
van het departementaal beleid inzake interne milieuzorg’ en ‘Het uitvoeren van de interne milieuzorg’)
niet alsnog bij organisatie rijksoverheid zouden moeten worden opgenomen. De vertegenwoordigers
van de Algemene Rijksarchivaris zijn echter van mening dat deze handelingen niet thuis horen op dit
beleidsterrein. Deze worden niet toegevoegd.

303 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 25, 29, 30 + OCW XXIV)
Actor Vakminister
Handeling Het uitvoeren van het beleid inzake de interne dienstverlening*)
Periode 1945-
Product Maandoverzichten, dagrapporten, notulen, correspondentie, schema’s, beheersadministratie,

werkroosters
Waardering V, 5 jaar
Opmerking In het RIO 92, Overheidsinformatievoorziening, is een handeling opgenomen die met deze

handeling overlapt: ‘Het verzorgen van interne en externe poststromen’ (handeling 109)

*) o.a. receptie- en telefoondiensten, post- en reprodiensten, restauratieve dienstverlening
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vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en groenvoorziening.

Aanvankelijk was in de opmerking bij bovenstaande handeling, evenals bij de daaraan voorafgaande
handeling, ook interne milieuzorg opgenomen als vallende onder de interne dienstverlening. Het
Ministerie van Defensie is  van mening dat ‘interne milieuzorg’ niet tot de interne dienstverlening
behoort. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris sluiten zich daarbij aan. Op voorstel
van genoemd ministerie is ‘interne milieuzorg’ daarom geschrapt. Het Ministerie van Defensie stelt
ook hier voor om twee eerder door het ministerie van VROM voorgestelde handelingen (‘Het
ontwikkelen van het departementaal beleid inzake interne milieuzorg’ en ‘Het uitvoeren van de interne
milieuzorg’), waarover aanvankelijk besloten was deze niet op te nemen, alsnog aan organisatie
rijksoverheid toe te voegen. De vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV stelt ten aanzien van
bovenstaande handeling in de oorspronkelijke vorm voor om, omdat het hier ook interne milieuzorg
betreft, voor asbestgerelateerde zaken een bewaartermijn van 30 jaar te hanteren. De
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM merkt op dat met interne milieuzorg wordt bedoeld
het uitvoeren van reguliere programma’s voor schone kantoren, geen schadelijke stoffen van printers
e.d. Tegelijkertijd stelt dit departement voor om een afzonderlijke handeling toe te voegen: ‘Het
verwijderen van gevaarlijke stoffen uit gebouwen’ Het standpunt van de vertegenwoordiger van het
Ministerie van LNV is dat het óf duidelijk moet zijn dat asbest-informatie veel langer bewaard moet
worden óf dat er hiervoor een andere handeling geformuleerd moet worden terwijl er tegelijkertijd
verduidelijkt wordt wat er onder bovenstaande handeling valt. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris zijn van mening dat handelingen die deels of geheel betrekking hebben op
interne milieuzorg niet op het beleidsterrein organisatie van de rijksoverheid thuishoren, maar op het
beleidsterrein milieu. Derhalve wordt ook het voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie
van LNV tot het formuleren van een aparte handeling niet overgenomen.

304 (NB: voorstel VWS / geen voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg)
Actor Vakminister
Handeling Het benoemen , schorsen of ontslaan van een coördinerend directeur aanschaffingenbeleid /

inkoop
Grondslag Besluit ministerraad 1987
Periode 1987-
Waardering V, 5 jaar na einde benoeming

Bovenstaande handeling is oorspronkelijk ingebracht door het Ministerie van VWS, maar er was geen
waardering toegevoegd. De vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV stelt voor de handeling met
een B te waarderen. Het Ministerie van VROM meent dat V, 5 jaar na einde benoeming meer in
overeenstemming is met de rest van de lijst. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris
ondersteunen dit laatste voorstel. Dit wordt overgenomen. Alle betrokken partijen gaan hiermee
akkoord.

305 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 31)
Actor Vakminister
Handeling Het juridisch adviseren inzake het tot stand komen, wijzigen, intrekken en toepassen van

(internationale) wettelijke regelingen behorend tot de departementale beleidsterreinen
Periode 1945-
Product Witte, blauwe stukken, advies Raad van State, Commissie- en Kamerstukken van

wetsontwerpen, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten, notificaties wet-
en regelgeving met betrekking tot de Europese Unie, ontwerp aanpassingen wetten op grond
van Europese regelingen, uitleg Europese regelgeving, goedkeuringswetten,
inbreukprocedures, instemming met wettelijke regelingen andere ministeries, adviezen,
nota’s, (ontwerp) wetteksten, startnotities, evaluatie Wetgevingstoets, nota’s, adviezen,
evaluatie (internationaal-) rechtelijke

Waardering B (1)

306 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 32)
Actor Vakminister
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Handeling Het ontwikkelen van regelgeving inzake de organisatie en het bestuurlijk en juridisch
handelen van het departement

Periode 1945-
Product Regelingen van taken en bevoegdheden, convenanten, handleidingen
Waardering B (5)

307 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 34)
Actor Vakminister
Handeling Het opstellen en beheren van departementale wetgevingsprogramma’s
Periode 1945-
Product Nota’s
Waardering V, 10 jaar

308 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 35)
Actor Vakminister
Handeling Het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en juridische aspecten van het departementaal

beleid
Periode 1945-
Product Juridische adviezen
Opmerking B (5)

309 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg (37))
Actor Vakminister
Handeling Het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur van uitvoeringsorganen
Periode 1945-
Product Nota’s, besluiten, correspondentie
Opmerking V, 5 jaar na vervallen regeling

310 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 38)
Actor Vakminister
Handeling Het adviseren, behandelen van juridische, bestuurlijke en algemene aangelegenheden
Periode 1945-
Product Adviezen ministeriële regelingen, internationale juridische procedures, dienstvoorschriften
Waardering V, 20 jaar; V, 3 jaar voor neerslag m.b.t de behandeling van aangelegenheden zonder beroep

op grond van de WOB
Opmerking Hieronder valt ook het juridisch behandelen van aangelegenheden zonder beroep op grond

van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

311 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 39)
Actor Vakminister
Handeling Het behandelen van publiekrechtelijke en civielrechtelijke procedures
Periode 1994-
Product Processtukken, verzoek om advies en advies van de landsadvocaat
Waardering V, 20 jaar

312 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 40)
Actor Vakminister
Handeling Het behandelen van aangelegenheden met beroep op grond van de Wet Openbaarheid van

Bestuur (WOB)
Periode 1945-
Product Advies
Opmerking V, 10 jaar

313 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 43)
Actor Vakminister
Handeling Het juridisch behandelen van schadeclaims
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Periode 1945-
Product Correspondentie
Opmerking V, 6 jaar na uitspraak

De vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV stelt voor om aan de oorspronkelijke waardering ‘V,
6 jaar’ toe te voegen ‘na uitspraak’. De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM gaat hiermee
akkoord. De overige partijen stemmen hiermee in. Het voorstel wordt daarmee overgenomen.

314 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 45)
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van een samenwerkingsprotocol met andere instanties
Periode 1945-
Product Samenwerkingsprotocol
Waardering 1 jaar na vervallen samenwerkingsprotocol

315 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg 46)
Actor Vakminister
Handeling Het beheren en onderhouden van een werkrelatie met de landsadvocaat
Periode 1945-
Product Correspondentie
Opmerking V, 5 jaar

316 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg BZK 1)
Actor Vakminister
Handeling Het evalueren van de taak van departementale adviescolleges
Periode 1945-
Product Kamerstukken
Waardering B (2)

De oorspronkelijk door het Ministerie van BZK ingediende tekst van deze handeling luidde “Het
toetsen van (zelf)evaluaties betreffende adviescolleges”. De vertegenwoordiger van het Ministerie van
VROM stelde voor om dit te wijzigen in ‘het evalueren van de taak van departementale adviescolleges’.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  zijn van mening dat deze formulering
duidelijker is. De andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen onderschrijven dit, waarmee het
voorstel wordt overgenomen.

317 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg BZK 2a/2b )
Actor Vakminister
Handeling Het initiëren en (laten) uitvoeren van projecten op het gebied van het beleidsterrein

Organisatie Rijksoverheid
Periode 1945-
Product Projectverslagen
Waardering V, 10 jaar

In het oorspronkelijke voorstel van het Ministerie van BZK  was bovenstaande handeling uitgesplitst in
twee afzonderlijke handelingen , een t.a.v. het initiëren en een t.a.v. het (laten) uitvoeren. De
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt voor om deze handelingen toch tot een enkele
handeling samen te voegen.  Beide oorspronkelijk voorgestelde handelingen hadden dezelfde
waardering; er was wat dat aangaat geen reden tot opsplitsing. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris  steunen het voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van
VROM. De overige betrokken partijen stemmen eveneens in. Het voorstel wordt derhalve
overgenomen.

318 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg BZK 3)
Actor Vakminister
Handeling Het voeren van interdepartementaal overleg op het gebied van het beleidsterrein Organisatie



23

Rijksoverheid indien het secretariaat niet door de eigen directie wordt gevoerd
Periode 1945-
Product Projectverslagen
Waardering V, 5 jaar

De oorspronkelijke tekst van bovenstaande handeling, zoals deze door het Ministerie van BZK is
ingediend, luidde: “Het voeren van overleg indien het secretariaat niet door de directie wordt
gevoerd”. De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt voor dit te wijzigen in: ‘Het voeren
van interdepartementaal overleg op het gebied van het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid indien
het secretariaat niet door de eigen directie wordt gevoerd‘. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris zijn van mening dat de door het laatst genoemde ministerie voorgestelde redactie
duidelijker en completer is. Geen van de andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen heeft
bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM, waarop
dit wordt overgenomen. Verder stelt de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM voor om een
handeling toe te voegen voor de gevallen dat het secretariaat wel door de eigen directie wordt
gevoerd. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris steunen ook dit voorstel. Geen van
de andere betrokken partijen maakt hiertegen bezwaar. Onderstaande handeling zal derhalve
eveneens worden toegevoegd.

319
Actor Vakminister
Handeling Het voeren van interdepartementaal overleg op het gebeid van het beleidsterrein Organisatie

Rijksoverheid indien het secretariaat door de eigen directie wordt gevoerd
Periode 1945-
Product Projectverslagen
Opmerking B (1)

320 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 4)
Actor Vakminister
Handeling Het uitvoeren van het programma Handreikingen Externe Verzelfstandiging
Periode 1945-
Product Vergaderstukken, projectverslagen, eindproducten (brochures)
Waardering V, 3 jaar; B (5) eindproducten

321 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg BZK 5)
Actor Vakminister
Handeling Het toetsen van de aanvraag voor de instelling van een eenmalig, tijdelijk of permanent

adviescollege
Periode 1945-
Product Instellingsregelingen, toetsingsverslagen, adviezen
Waardering B (4)

322 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg SZW 2)
Actor Vakminister
Handeling Het informeren van / geïnformeerd worden door andere overheidsinstellingen over het

functioneren van het (eigen) organisatie-onderdeel
Periode 1945-
Product Rapporten, brieven
Waardering V, 1 jaar na afdoening

323 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg SZW 6)
Actor Vakminister
Handeling Het opstellen, wijzigen en/of intrekken van interne regelgeving met betrekking tot de

bedrijfsvoering
Periode 1945-
Product Interne regelgeving



24

Waardering V, 1 jaar na geldigheidsduur

1.6 Handelingen ten aanzien van ZBO’s

324 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 1)
Actor Vakminister
Handeling Het stellen van voorschriften en het mandateren van bevoegdheden  inzake

een zelfstandig bestuurlijk orgaan.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp wet Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet

zelfstandig bestuurlijke organen), Kamerzitting 2000-2001,
Kamerstuk 27 426, art. 4, 9

Product Organisatiebeschikking, mandaat, aanwijzing, informatieprotocol,
controleprotocol, bezoldiging / schadeloosstelling

Opmerking Het betreft publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties, als
Zelfstandig bestuurlijke organen (zbo’s), rechtspersonen met wettelijke taak
(rwt’s) en ‘notified bodies’ (keuringsinstanties)

Waardering B (3)

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie stelt voor om ten aanzien van bovenstaande
handeling de waardering V, 5 jaar na wijziging voorschrift of mandatering toe te kennen. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  zijn van mening dat de bestaande waardering B
(3) gehandhaafd dient te blijven. Geen van de overige deelnemers aan het driehoeksoverleg maakt
hiertegen bezwaar. De waardering B (3) blijft daarom gehandhaafd.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris constateren dat de periode van deze
handeling in 2003 aanvangt, terwijl het RIO de periode 1945-1999 beslaat. Als grondslag wordt
vermeld het ontwerp voor de Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen.  De vertegenwoordigers van
de Algemene Rijksarchivaris maken hiertegen bezwaar omdat  een wetsontwerp niet als grondslag
kan dienen. Tegelijkertijd is het echter te verwachten dat deze handeling al wordt uitgevoerd en dat
deze ook al in de periode voor 1999 is uitgevoerd. De grondslag zal in veel gevallen te vinden zijn in
specifieke wetgeving ten aanzien van bepaalde ZBO’s. Het is daarnaast ook voorstelbaar dat in
sommige gevallen  een grondslag ontbreekt. Voorgesteld wordt daarom om de periode te wijzigen in
‘1945-  ‘ en geen grondslag te vermelden. De handeling wordt daarmee een ‘vangnethandeling’. In de
opmerking zal worden vermeld dat in het geval er handelingen bestaan met gelijke strekking, maar
met specifieke wetgeving als grondslag, deze de voorrang genieten boven handeling 324 . Daarnaast
wordt vermeld dat er een ontwerp voor een kaderwet ZBO’s in behandeling is bij de Tweede Kamer.
Dit geldt ook voor alle hieronder vermelde handelingen ten aanzien van ZBO’s (de handelingen 325 tot
en met 332). De andere betrokken partijen gaan met dit voorstel akkoord.

325 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 2)
Actor Vakminister
Handeling Het al dan niet goedkeuren van regelingen en verantwoordingen van  een

zelfstandig bestuurlijk orgaan.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art. 6, 12, 15, 17 –23, 25,

27
Product Goedkeuringsbeschikking bestuursreglement, tarieven, besluiten, begroting,

jaarrekening, deelname aan rechtspersonen, eigendoms- en
kredietovereenkomsten, verwerving van eigendom, fondsvorming,
faillissement, surséance van betaling.

Waardering V, 5 jaar na wijziging van regeling of verantwoording
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De oorspronkelijke waardering van bovenstaande handeling luidde: ‘V, 5 jaar na beëindiging van het
bestuursorgaan’. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie stelt voor om dit te
veranderen in: ‘V, 5 jaar na wijziging van regeling of verantwoording’. De andere bij het
driehoeksoverleg betrokken partijen stemmen hiermee in. Het voorstel van het Ministerie van
Defensie wordt derhalve overgenomen.

326  (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 3)
Actor Vakminister
Handeling Het benoemen, schorsen of ontslaan van leden van een zelfstandig

bestuurlijk orgaan.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art. 7
Product Beschikking benoeming, schorsing, ontslag.
Waardering 5 jaar na einde benoeming, na schorsing, ontslag

De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om de zinsnede ‘leden van een
zelfstandig bestuurlijk orgaan’ te wijzigen in ‘leden van het bestuur van een zelfstandig bestuurlijk
orgaan’. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan met dit voorstel akkoord.

327  (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 4)
Actor Vakminister
Handeling Het treffen van een voorziening wanneer een zelfstandig bestuurlijk orgaan

zijn taak in ernstige mate verwaarloost.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art. 16
Product Voorziening
Opmerking Bijzondere gevallen uitgezonderd krijgt het orgaan eerst gelegenheid

maatregelen ter verbetering te nemen. De minister stelt beide Kamers
op de hoogte.

Waardering B (5)

328 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 5)
Actor Vakminister
Handeling Het voeren van overleg met een zelfstandig bestuurlijk orgaan in kader van

het toezicht.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art. 8
Product Correspondentie, toezichtbevindingen, melding van nevenfuncties
Opmerking Het hebben of zullen aanvaarden van nevenfuncties wordt bekend door ter-

inzagelegging bij het orgaan en bij het ministerie.
Waardering 10 jaar, melding van nevenfuncties 5 jaar na einde benoeming

329 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 6)
Actor Vakminister
Handeling Het rapporteren en adviseren over het functioneren van een zelfstandig

bestuurlijk orgaan.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art. 13, 27
Product Advies, rapport, jaarverslag
Waardering B (5)
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De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie stelt voor om de oorspronkelijke redactie van
bovenstaande handeling ‘…het functioneren door een zelfstandig bestuurlijk orgaan’  te wijzigen in
‘…het functioneren van een zelfstandig bestuurlijk orgaan.’ Geen van de andere bij het
driehoeksoverleg betrokken partijen maakt hiertegen bezwaar, waarop dit voorstel wordt
overgenomen. Verder vraagt de vertegenwoordiger van dit departement zich met betrekking tot deze
handeling af wie rapporteert en adviseert aan wie. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris stellen zich op het standpunt dat het niet noodzakelijk is dit verder te preciseren.
Geen van de andere partijen heeft op dit punt nog enige nadere inbreng. Er is derhalve geen reden de
redactie van de handeling verder te wijzigen.

330 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 7)
Actor Vakminister
Handeling Het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van gegevens over

zelfstandig bestuurlijke organen van het departement.
Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art.14
Product Databank
Opmerking De informatie over taakuitvoering wordt op verzoek geleverd, maar kan door

de minister ook gevorderd worden.
Waardering V, 5 jaar

De vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie vraagt zich met betrekking tot bovenstaande
handeling af ten behoeve van wie deze gegevens worden verzameld. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris stellen zich op het standpunt dat het niet noodzakelijk is dit verder te
preciseren. Geen van de andere aan het driehoeksoverleg deelnemende partijen heeft op dit punt
nadere inbreng. Er is derhalve geen reden om de tekst van de handeling aan te passen.

331 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 8)
Actor Vakminister
Handeling Het bijdragen aan het interdepartementaal beleid inzake het functioneren

van zelfstandig bestuurlijke organen in het algemeen.
Periode 1945-
Product Nota’s
Opmerking Het gaat hier om beleidsvorming in het kader van markt en overheid, de

toegankelijkheid van overheidsinformatie, de kabinetsvisie op het toezicht,
een geïntegreerd middelenbeheer.

Waardering B (1)

332 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 9)
Actor Vakminister
Handeling Het verslag doen aan de Staten-Generaal over het taakgericht en

bedrijfsmatig functioneren van de zelfstandig bestuurlijke organen  ingesteld
door zijn departement.

Periode 1945-
Grondslag Ontwerp Kaderwet zelfstandig bestuurlijke organen, art. 32
Product Nota’s
Opmerking Het verslag wordt eenmaal in de vijf jaar gedaan.
Waardering B (3)

1.7  Statistische informatie

333 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg VROM 11)
Actor Vakminister
Handeling Het verzamelen en verstrekken van statistische informatie over het facilitair

beheer aan de Europese Commissie.
Periode 1990-
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Product Inkoopstatistieken
Waardering V, 5 jaar

1.8 Aanvulling: Crisishandelingen

334 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 1)
Actor Vakminister
Handeling Het voorbereiden, (mede-)vaststellen, coördineren en evalueren van het

(departementaal) beleid voor de organisatie van het bestrijden van een crisis
Periode 1945 -
Product Crisishandboeken
Opmerking Bijvoorbeeld een voedselveiligheidscrisis of een uitbraak van een

besmettelijke dierziekte.
Let op: - Nationale rampen vallen onder een uitzonderlijke waardering
- De handelingen ter bestrijding van een specifieke crisis zijn per
beleidsterrein beschreven in de desbetreffende selectielijsten.

Waardering B (1)
 
335 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 2)
Actor Vakminister
Handeling Het opzetten van een crisisorganisatie
Periode 1945 -
Product (organisatie) beschikkingen
Opmerking N.B. De handelingen ter bestrijding van een specifieke crisis zijn per

beleidsterrein beschreven in de desbetreffende selectielijsten. Dit geldt ook
voor de facilitaire zaken.

Waardering B (4, 6)

Deze handeling is aanvankelijk, in de eerdere aan de leden van het IPS voorgelegde versie van 23
september 2003, gewaardeerd met een ‘V’. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie is
echter van mening dat er bij een crisis sprake is van bijzondere omstandigheden en dat de neerslag
van deze handeling daarom dient te worden bewaard. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris stemmen hiermee in. In de later door het Ministerie van  LNV ingediende versie is de
waardering gewijzigd in een B.

1.9 Sturing Algemeen
336 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 11)
Actor Vakminister
Handeling Het voorbereiden, (mede-)vaststellen, coördineren en evalueren van beleid

dat meerdere beleidsterreinen van het ministerie betreft
Periode 1945 -
Opmerking N.a.v. kabinetsplannen, ministerraadsbeslissingen, etc.

Betreft hoofdlijnen van het beleid en (heroriëntatie van) beleidsprioriteiten.
Hieronder valt tevens de toetsing van het beleid van “collega-directies”.

Waardering B (1)
 
337 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 12)
Actor Vakminister
Handeling Het opstellen van (meerjarige) strategische visies op de departementale

organisatie en taakvervulling
Periode 1945 -
Opmerking Dit is o.a. de Strategische ondernemingsvisie (SOV)
Waardering B (1)

338 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 14)
Actor Vakminister
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Handeling Het maken van afspraken op hoofdlijnen over activiteiten die uitgevoerd zullen
worden door een ander organisatieonderdeel of een instelling buiten het
departement

Periode 1945 -
Bron Supplement Handboek Jaarplancyclus Uitvoerende Diensten
Product Kernpuntenbrief:

Kaderbrief
Waardering B (1, 2)

339 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 15)
Actor Vakminister
Handeling Het nader uitwerken van werkafspraken tussen directies en/of diensten over

de feitelijke uitvoering van de geplande activiteiten die op hoofdlijnen reeds
afgesproken zijn

Periode 1945 -
Bron Supplement Handboek Jaarplancyclus Uitvoerende Diensten
Opmerking De neerslag van deze handeling betreft niet de neerslag van de taakuitvoering

zelf.
Waardering V, 5 jaar

340 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 16)
Actor Vakminister
Handeling Het (tussentijds) monitoren en/of evalueren van werkafspraken tussen

directies en/of diensten over de feitelijke uitvoering van de geplande
activiteiten op hoofdlijnen

Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties
Opmerking Dit betreft o.a. rapportage over voortgang en afronding, en evaluatie.

De neerslag van deze handeling betreft niet de neerslag van de taakuitvoering
zelf.

Waardering V, 5 jaar

1.10 Jaarplancyclus
341 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 17)
Actor Vakminister
Handeling Het opstellen van jaarbrieven
Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties
Waardering B (1, 5)

342 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 18)
Actor Vakminister
Handeling Het (jaarlijks) plannen en vaststellen van de werkzaamheden op

departements en directieniveau
Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties;

Handboek Jaarplancyclus
Product Departementaal (contouren-), (concept-) jaarplan;

Directie (contouren-), (concept-) jaarplan;
Facultatieve voorjaarsgesprekken;
Samenvattend voorjaarsverslag van de staf

Opmerking Komt in principe in elke hierarchische laag terug.Zie ook onderstaande
handeling.

Waardering B (1, 5)

343 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 19)
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Actor Vakminister
Handeling Het (jaarlijks) plannen en vaststellen van de werkzaamheden op afdelings- en

individueel niveau
Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties;

Handboek Jaarplancyclus
Product Afdelingswerkplan;

Verslag jaarplangesprek
Opmerking Komt in principe in elke hiërarchische laag terug.

 Zie ook bovenstaande handeling.
Waardering Eindversie afdelingswerkplannen B(5), overige stukken V, 1 jaar

344 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 20)
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van instrumenten voor het opstellen van jaarplannen
Periode 1945 -
Product Handboek jaarplancyclus
Opmerking Sinds 1999 is er een handboek voor staf- en beleidsdirecties en één voor de

uitvoerende diensten
Waardering Eindproducten B (5); overige stukken V, 10 jaar

345 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 21)
Actor Vakminister
Handeling Het bevorderen van het gebruik van instrumenten voor het opstellen van

jaarplannen
Periode 1945 -
Opmerking Dit zijn o.m. (bij)scholingstrajecten of het instellen van een jaarplanprijs
Waardering V, 5 jaar

346 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 22)
Actor Vakminister
Handeling Het adviseren van andere directies en de ambtelijke top over de (implicaties

van) de concept-jaarplannen
Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties
Opmerking Dit omvat o.a. het toetsen van concept-jaarplannen van andere directies
Waardering B (5)

347 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 23)
Actor Vakminister
Handeling Het (tussentijds) monitoren en/of evalueren van de realisering van

jaarplannen
Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties
Product CCS-rapportage
Opmerking De geplande werkzaamheden staan o.a. in afdelingswerkplannen en

jaarplannen.
Tussentijds monitoren vindt plaats door middel van de CCS rapportage (ex-
durante).
De CCS-rapportages van andere directies of (uitvoerende) diensten en
agentschappen over de aan de directie geleverde producten of diensten
kunnen ook als basis hiervoor dienen.

Waardering Eindproducten B (2);  overige stukken V, 10 jaar

348 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg LNV 24)
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Actor Vakminister
Handeling Het opstellen van jaarverslagen
Periode 1945 -
Bron Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties;

Handboek Jaarplancyclus
Product Jaarverslag;

Verslagen over de Landbouw;
Voorjaarsindex

Opmerking Dit gebeurt op departementaal, directie en afdelingsniveau
In het kader van de jaarplancyclus zijn sinds 1993 alle directies overgegaan tot
het samenstellen van jaarverslagen.
Let op VBTB: Departementaal jaarverslag wordt tevens gebruikt in het kader
van de begrotingscyclus.

Waardering B (2)

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie stelt voor om hieraan nog twee eerder door het
Ministerie van OCW ingediende handelingen toe te voegen, waarbij de formulering van de tweede
handeling enigszins  wordt aangepast. Geen van de andere betrokken partijen heeft bezwaar gemaakt
tegen deze toevoeging. De vertegenwoordigers  van de Algemene Rijksarchivaris gaan met deze
wijziging akkoord. De handelingen worden uit de lijst van niet toe te voegen handelingen verwijderd en
zullen als nummer 349 en 350 aan het RIO en BSD  worden toegevoegd. De overige deelnemers aan
het driehoeksoverleg stemmen hiermee in.

349 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg OCW I)
Actor Vakminister
Handeling Het sluiten van een managementcontract inzake het voorgenomen beleid
Periode 1999-
Bron De heren A.J. Dries, A.F.M. Jansen en J.A. van der Poel, beleidsmedewerkers directie

Bestuursondersteuning en Advies van het Ministerie van OCW
Product Managementcontract, evaluatieverslagen, voortgangsrapportages
Waardering B (1)
Opmerking Deze afspraken worden gemaakt tussen de minister en de secretaris-generaal, tussen

secretaris-generaal en de directeuren-generaal en tussen de directeuren-generaal en de
directeuren.

350 (NB: voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg OCW II)
Actor Vakminister
Handeling Het opstellen van directie-/bedrijfsplannen
Bron De heren A.J. Dries, A.F.M. Jansen en J.A. van der Poel, beleidsmedewerkers directie

Bestuursondersteuning en Advies van het Ministerie van OCW
Periode 1945-
Product Directieplannen, bedrijfsplannen, afdelingsplannen
Waardering B (1)

1.11 Handeling ten aanzien van de ministerraadstukken
De vertegenwoordiger van het Ministerie van SZW stelt voor de onderstaande handeling toe te voegen.

351 (geen voorlopig nummer tijdens het driehoeksoverleg)
Actor Vakminister
Handeling Het voeren van ministerraadoverleg en/of het voeren van overleg met onderraden

/ministeriële commissies
Periode 1945-
Waardering V, 20 jaar; beleidsvormende stukken B (1)
Opmerking Het Ministerie van Algemene Zaken is belast met het secretariaat. Deze handeling herbergt

geen (interne) beleidsvormende stukken.
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De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie stelt voor om de tekst van deze handeling te
wijzigen in: ‘Het deelnemen aan het overleg van de Ministerraad en/of onderraden’. Volgens dit
departement zijn de ministeriële commissies een departementale aangelegenheid die buiten deze
handeling valt. Geopperd wordt dat hiervoor een afzonderlijke handeling zou kunnen worden
geformuleerd. Verder stelt de vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie voor om de
waardering ‘V, 20 jaar’ te wijzigen in ’V, 20 jaar; beleidsvormende stukken B (1)’.

Het Ministerie van VROM gaat akkoord met de tekst van de handeling zoals die oorspronkelijk door het
Ministerie van SZW is geformuleerd. Ook de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris
gaan hiermee akkoord. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg hebben geen inbreng
geleverd met betrekking tot deze handeling. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris
kunnen wel akkoord gaan met het voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie
ten aanzien van de waardering. Besloten wordt om de tekst van de handeling niet te wijzigen, maar de
waardering aan te passen conform het voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van
Defensie. De handeling zal, conform het voorstel van de vertegenwoordiger van het Ministerie van
SZW  worden geplaatst onder het kopje ‘Overleg’  bij ‘Coördinatie’ onder de actor Vakminister in het
BSD.

Opmerkingen per handeling
De deelnemers aan het driehoeksoverleg hebben voorstellen en opmerkingen ten aanzien van de
handelingen in het oorspronkelijke BSD schriftelijk aangeleverd.  Met de materiedeskundige, drs.
Postma,  is op 11 december 2002 mondeling overleg gevoerd waarbij handeling voor handeling is
besproken. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris hebben vervolgens alle
opmerkingen en commentaar  samengebracht in een schema en dit aan alle deelnemers aan het
driehoeksoverleg voorgelegd. Hieronder zijn in numerieke volgorde de handelingen opgenomen
waarover discussie is geweest. Daarbij zijn steeds kort de standpunten van de verschillende partijen
weergegeven en vervolgens de genomen beslissing.

Handeling 10 (‘het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van onderzoek’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van BZK stelt voor om aan de opgave van producten
‘contract’ toe te voegen. De andere deelnemers aan het driehoeksoverleg verklaren zich hiermee
akkoord. De toevoeging wordt doorgevoerd.

Handeling 11 (‘het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de organisatie van de
rijksoverheid’)
De materiedeskundige drs. Postma stelt zich op het standpunt dat wanneer er neerslag is van deze
handeling, deze haast per definitie interessant moet zijn. Hij verwacht bovendien niet dat deze
neerslag bijzonder omvangrijk zal zijn. Hij stelt derhalve voor om de waardering van V, 5 jaar te
wijzigen in B. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  gaan met dit voorstel akkoord.
Geen van de andere deelnemers aan het driehoeksoverleg maakt hiertegen bezwaar. De waardering
wordt derhalve gewijzigd in B.

Handeling 17 (‘het benoemen van de voorzitter, secretaris en leden van de Adviescommissie voor de
Doelmatige Organisatie in de Rijksdienst’)
De materiedeskundige drs. Postma is van mening dat de waardering (‘V 5 jaar na einde benoeming)
onduidelijk is. Hij stelt voor om deze te wijzigen in ‘V 5 jaar na einde zittingstermijn.’ De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  gaan met dit voorstel akkoord.  Van de kant van
de overige deelnemers aan het driehoeksoverleg wordt geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van
de heer Postma.  De voorgestelde wijziging wordt doorgevoerd.

Handeling 18 (‘Het overeenstemmen met de minister-president / minister van Algemene Zaken
inzake de benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie voor Doelmatige Organisatie in de
Rijksdienst’)
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De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM is van mening dat de toegekende waardering B(4)
van deze handeling van de vakminister niet in verhouding staat tot de waardering van de handelingen
25 en 26 van dezelfde  actor (respectievelijk ‘het overeenstemmen met de minister van Binnenlandse
Zaken inzake de benoeming van een ambtenaar van zijn ministerie als lid van de Adviescommissie
voor Overheidsorganisatie en –Automatisering’ en ‘het overeenstemmen met de Adviescommissie
voor Overheidsorganisatie en –Automatisering inzake de benoeming van een ambtenaar van zijn
departement, niet zijnde een lid van de adviescommissie, in een subcommissie’). Voorgesteld wordt
om de waardering te wijzigen in ‘V 5 jaar na einde benoeming’. De vertegenwoordiger van het
ministerie van OCW steunt dit voorstel. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  gaan
met de voorgestelde wijziging van de waardering akkoord. De overige deelnemers aan het
driehoeksoverleg stemmen hier eveneens mee in. De waardering wordt gewijzigd in V, 5 jaar na einde
benoeming.

Handeling 24 (‘het benoemen van de voorzitter en overige leden alsmede van (adjunct)-secretarissen
van de Adviescommissie voor Overheidsorganisatie en Automatisering’)
De materiedeskundige drs. Postma signaleert het ontbreken van een instellingshandeling voor deze
adviescommissie. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  stellen daarom voor de
volgende handeling toe te voegen: ‘het instellen van de Adviescommissie voor Overheidsorganisatie en
Automatisering’ De actor is de minister van Binnenlandse Zaken en de waardering is B(4). De overige
deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. De nieuwe handeling zal worden
ingevoegd onder nummer 352.

Handeling 30 (‘het mede-ontwikkelen van een methode voor organisatiekundig onderzoek binnen de
rijksoverheid met gebruikmaking van gekwantificeerde gegevens’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt voor om de redactie van deze handeling te
wijzigen in ‘het (mede)-ontwikkelen van …’. Dit omdat departementen zelf vaak onderzoek laten doen.
De toegekende waardering B(5) is niet terecht volgens  de vertegenwoordiger van VROM; deze zou
kunnen worden gewijzigd in V, waarbij gezien het feit dat onderzoeksmethodes in de loop van de tijd
veranderen een termijn van 20 jaar voldoende zou zijn ter waarborging van het departementaal
belang. De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW ondersteunt deze wijziging van de
waardering, maar acht een bewaartermijn van 10 jaar voldoende. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van de tekst van de handeling
en met de wijziging van de waardering van B (5) in V, 20 jaar. De andere deelnemers aan het
driehoeksoverleg stemmen hiermee in. De wijzigingen worden doorgevoerd.

Handeling 32 (‘Het mede-ontwikkelen van normen voor het meten van de efficiëntie van
personeelsformatie in een kosten-batenanalyse’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt voor om de redactie als volgt aan te passen:
‘het (mede) ontwikkelen van ….’. De departementen zullen namelijk vaak zelf onderzoek laten doen.
Ook stelt de vertegenwoordiger van dit departement voor om de waardering B(5) te wijzigen in V, 20
jaar. De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW pleit ook voor het toekennen van een V aan
deze handeling maar dan met een bewaartermijn van 10 jaar. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris gaan akkoord met de door de vertegenwoordiger van het ministerie van
VROM voorgestelde tekstuele wijziging evenals met de wijziging van de waardering van B naar V, met
een vernietigingstermijn van 20 jaar.  De andere deelnemers aan het driehoeksoverleg hebben geen
inbreng met betrekking tot deze handeling. De voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.

Handeling 33 (‘het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van onderzoek betreffende een
organisatiekundig onderzoek naar (een organisatieonderdeel) van het eigen departement’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt voor om de redactie van deze handeling aan
te passen: ’het (mede) vaststellen van opdracht en eindproduct van (inter)departementaal
organisatiekundig onderzoek.’ De toevoeging ‘een organisatieonderdeel’ kan dan vervallen omdat dit
impliciet is. Handeling 45 (‘het mede vaststellen van de opdracht en het eindproduct van
interdepartementaal onderzoek naar overheidstaken die mogelijk geherstructureerd moeten worden’)
zou daarmee kunnen vervallen.
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Volgens de vertegenwoordiger van het ministerie van OCW is handeling 33 identiek aan handeling 124
(‘het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de
organisatie van het eigen ministerie’). De voorkeur wordt gegeven aan de formulering van handeling
124 boven die van handeling 33.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris menen dat beide voorstellen kunnen worden
samengevoegd. De handeling zal in dat geval als volgt luiden: ’het (mede)vaststellen van de opdracht
en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek naar de (inter)departementale organisatie’.
Deze handeling krijgt nummer 33. Zowel de handeling 45 als 124 kunnen in dan vervallen. De andere
deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. De wijzigingen zullen derhalve worden
doorgevoerd.

Handeling 34 (‘Het begeleiden van onderzoek betreffende een organisatiekundig onderzoek naar (een
organisatieonderdeel) van het eigen departement’). De vertegenwoordiger van het ministerie van
VROM stelt voor om deze handeling als volgt aan te passen: ‘het (mede) begeleiden van
(inter)departementaal organisatiekundig onderzoek.’ Handeling 46 (‘Het mede-begeleiden van
interdepartementaal onderzoek naar overheidstaken die mogelijk geherstructureerd moeten worden’)
kan daarmee vervallen.
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW signaleert dat handeling 24 in feite identiek is aan
handeling 125: ‘het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de organisatie van het
eigen ministerie’. De vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie is van mening dat handeling
34 onduidelijk is geformuleerd en stelt een aanpassing van de redactie voor. De vertegenwoordigers
van de Algemene Rijksarchivaris stellen op grond van de ingebrachte suggesties voor om handeling 34
als volgt te formuleren: ‘het (mede)begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek naar de
(inter)departementale organisatie’. Handeling 125 en handeling 46 kunnen dan vervallen. De andere
deelnemende partijen aan het driehoeksoverleg stemmen hiermee in. De door de vertegenwoordigers
van de Algemene Rijksarchivaris voorgestelde aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

Handeling 35 (‘het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk)
onderzoek betreffende een organisatiekundig onderzoek naar (een organisatieonderdeel) van het
eigen departement’).
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt voor om deze handeling aan te passen: ‘het
(mede) verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (inter)departementaal
organisatiekundig onderzoek’. Handeling 47 zou daarmee kunnen vervallen.
Het ministerie van Defensie pleit ook voor het wijzigen van de redactie omdat deze onduidelijk is. Het
ministerie van OCW stelt dat de handeling identiek is aan handeling 126 (‘het verzamelen en bewerken
van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de organisatie van het eigen
ministerie’).
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om deze handeling op
vergelijkbare wijze aan te passen als de handelingen 33 en 34: ‘het (mede)verzamelen van en
(mede)bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek naar de (inter)
departementale organisatie’. Hiermee kan dan naast handeling 126 ook handeling 47 (‘het mede-
verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van interdepartementaal onderzoek naar
overheidstaken die mogelijk geherstructureerd moeten worden’) vervallen. De overige deelnemers
aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord, waarop de door de vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.

Handeling 36 (‘Het financieren van een organisatiekundig onderzoek naar een (organisatieonderdeel)
van het eigen departement’).
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De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt  voor om de redactie van de handeling aan te
passen en tegelijkertijd de vrijwel gelijkluidende handeling 48 (‘het mede-financieren van
interdepartementaal onderzoek naar overheidstaken die mogelijk geherstructureerd moeten worden’)
te laten vervallen. De voorgestelde nieuwe formulering van handeling 36 is: ‘het (mede) financieren
van (inter) departementaal organisatiekundig onderzoek’. Tegelijkertijd wijst het ministerie van VROM
er op dat deze handeling in feite overbodig is omdat handeling 296 van RIO nr. 15, Beheer van de
rijksbegroting (’het uitvoeren van de begroting, waaronder het beschikken over de bedragen die voor
het aangaan van de verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven zijn toegestaan in de begroting
waarover hij het beheer voert (aangaan van verplichtingen; verrichten van betalingen; ontvangen van
betalingen en de administratieve verwerking daarvan)’). Er wordt echter niet voor gepleit om de
handeling 36  te laten vervallen. De handeling 296 is gewaardeerd met V, 5 jaar. De vertegenwoordiger
van het ministerie van VROM geeft echter te kennen te hechten aan een vernietigingstermijn van 6
jaar. De handeling 36 is oorspronkelijk gewaardeerd met V, 7 jaar.
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW stelt eveneens voor om de waardering te wijzigen:
Neerslag met een fiscaal verantwoordingsbelang V, 7 jaar, mits de rijksrekening is goedgekeurd door
de Algemene Rekenkamer; neerslag met financieel verantwoordingsbelang V, 6 jaar, mits de
rijksrekening is goedgekeurd door Algemene Rekenkamer.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie stelt  voor om de redactie van handeling 36 aan
te passen omdat deze onduidelijk is.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zijn van mening dat de aanpassing van
handeling 36 op gelijke wijze dient te geschieden als die van de handelingen 33 tot en met 35. De
nieuwe formulering wordt dan: ‘het (mede)financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de
(inter)departementale organisatie’. Handeling 127 (‘het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek
betreffende de organisatie van het eigen ministerie’) komt daarmee te vervallen. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer stellen voor om de waardering zoals geformuleerd
door de vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW over te nemen. De bij het driehoeksoverleg
betrokken partijen stemmen hiermee in. De wijzigingen worden derhalve doorgevoerd.

Handeling 45 (‘het mede-vaststellen van de opdracht en het eindproduct van interdepartementaal
onderzoek naar overheidstaken die mogelijk geherstructureerd moeten worden’)
Deze handeling is samengevoegd met handeling 33 (zie hiervoor) en vervalt derhalve.

Handeling 46 (‘het mede-begeleiden van interdepartementaal onderzoek naar overheidstaken die
mogelijk geherstructureerd moeten worden’)
Deze handeling is samengevoegd met handeling 34 (zie hiervoor) en vervalt derhalve.

Handeling 47 (‘het mede-verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van
interdepartementaal onderzoek naar overheidstaken die mogelijk geherstructureerd moeten worden)
Deze handeling is samengevoegd met handeling 35 (zie hiervoor) en vervalt derhalve.

Handeling 48 (‘het mede-financieren van interdepartementaal onderzoek naar overheidstaken die
mogelijk geherstructureerd moeten worden’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW verzoekt de waardering van deze handeling (V, 7
jaar) conform de selectielijst Rijksbegroting te wijzigen in:
-Neerslag met fiscaal verantwoordingsbelang V, 7 jaar, mits de rijksrekening is goedgekeurd door de
Algemene Rekenkamer
- Neerslag met financieel verantwoordingsbelang V, 6 jaar, mits de rijksrekening is goedgekeurd door
de Algemene Rekenkamer.
Eerder is echter besloten om handeling 48 samen te voegen met handeling 36 (zie hiervoor) en
derhalve te laten vervallen..

Handeling 50 (‘het (mede-) ontwikkelen van een methode van planning, beheer en controle voor een
organisatieonderdeel van het departement van de vakminister’)
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De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM maakt bezwaar tegen de toegekende waardering
B (5), omdat het hier niet gaat om het toepassen van een beleidsinstrument, maar om het ontwerpen
daarvan. Verder is men van mening dat de methodes herhaaldelijk wijzigen. Het ministerie van VROM
stelt voor de waardering te wijzigen in V, 20 jaar. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris gaan met de voorgestelde wijziging akkoord, evenals  de andere betrokken partijen. De
wijzigingen worden doorgevoerd.

Handeling 51 (‘het (doen) organiseren van cursussen opleidingen, conferenties etc. op het terrein van
overheidsorganisatie’)
De materiedeskundige drs. Postma vraagt zich af waarom het Rijksopleidingsinstituut (ROI) niet als
actor opgenomen is. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris melden dat deze
organisatie wordt behandeld in het RIO Overheidspersoneel: formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en
personeelsontwikkeling en mobiliteit. Een rapport institutioneel onderzoek naar het deelbeleidsterrein
formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit bij de (rijks)overheid in de
periode 1945-1996 (Den Haag, 2000). Verder merkt de materiedeskundige op dat voorbereidingen van
cursussen, opleidingen en conferenties gevolgen kunnen hebben voor het gevoerde beleid. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zijn van mening dat de toegekende waardering
(V, 3 jaar; B (1,2) voor eindproducten van conferenties, symposia en opleidingsmateriaal voor
beleidsambtenaren) gehandhaafd kan blijven.

Handeling 52 (‘het (mede) (doen) organiseren van cursussen, opleidingen, conferenties etc. op het
terrein van de overheidsorganisatie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM meent dat het beleid ten aanzien van opleiding in
aanmerking komt voor bewaring  onder handeling 152 (‘het voorbereiden van het departementale
beleid inzake personeelsontwikkeling en mobiliteit’) van het BSD Formatiebeleid (RIO nr. 75).
Wanneer er voor gekozen wordt om handeling 52 te handhaven dan stelt het ministerie van VROM voor
om de waardering (V, 3jaar; B (1,2) voor de eindproducten van conferenties symposia en
opleidingsmateriaal voor beleidsambtenaren) te wijzigen in respectievelijk V, 3 jaar en V, 10 jaar. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan met dit voorstel akkoord. Geen van de
andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen maakt bezwaar hiertegen. Besloten wordt om
handeling 52 te handhaven en de waardering aan te passen.

Handeling 55 (‘het sluiten van een overeenkomst met een extern organisatieadviesbureau’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM maakt bezwaar tegen de waardering van deze
handeling met B (5); dit is geen handeling die uitvoering van beleid op hoofdlijnen weergeeft. Een
dergelijke overeenkomst heeft de geldigheidsduur van de verplichtingen die partijen aangaan en valt
samen met de bewaartermijn van het financiële aspect van deze overeenkomst: zes jaar.
Van de kant van het ministerie van OCW wordt opgemerkt dat deze handeling identiek is aan handeling
141 (‘het verstrekken van een opdracht aan een extern organisatieadviesbureau’). Derhalve wordt
door de vertegenwoordiger van dit departement voorgesteld om handeling 141 te laten vervallen en de
producten contract en overeenkomst toe te voegen aan handeling 55. Verder wordt voorgesteld om de
waardering te wijzigen van B (5) in V, 7 jaar na ontbinding van de overeenkomst. Dit is de zelfde
waardering als voorgesteld voor handeling 277 (‘het sluiten van een overeenkomst inzake de levering
en het onderhoud van roerende goederen en diensten’)
Ook de vertegenwoordiger van het Ministerie van SZW is van mening dat  de handelingen 55 en 141
identiek zijn. De vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV stelt voor de waardering te stellen op
V, 10 jaar na einde overeenkomst. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt eveneens
voor om de waardering te wijzigen in V, 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Verder wordt van
de kant van laatst genoemd departement voorgesteld om de periode te wijzigen in ‘1945-  ‘ en om hier
een extra handeling tussen te voegen: ‘Het (laten) uitvoeren van onderzoeken betreffende de
organisatie van het eigen ministerie, dan wel onderdelen daarvan, door een extern organisatiebureau’
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De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan akkoord met de voorstellen om
handeling 141 te laten vervallen, om de producten ‘contract’ en ‘overeenkomst’ toe te voegen aan
handeling 55 en om de waardering te wijzigen van B (5) in V. Verder stellen de vertegenwoordigers van
de Algemene Rijksarchivaris voor om de vernietigingstermijn conform het voorstel van de
vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW te stellen op 7 jaar na einde overeenkomst. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  gaan eveneens akkoord met het voorstel van de
vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie om de hierboven vermelde handeling toe te voegen.
Als product worden ‘onderzoeksdossiers’ en ‘rapportages’ vermeld en als waardering wordt B (5)
voorgesteld. De andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen stemmen hiermee in. De
wijzigingen worden derhalve doorgevoerd en de nieuwe handeling krijgt nummer 353.

Handeling 58 (‘Het goedkeuren van een verzoek tot inschakeling van een extern
organisatieadviesbureau door de vakminister’)
De materiedeskundige is van mening dat de Raad voor de Rijksdienst (RRD) ten principale heeft
geadviseerd. In de handelingen komt dit onvoldoende tot uitdrukking. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris melden dat de RRD ook wordt behandeld in het RIO Coördinatie op hoog
niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriële coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen,
1945-1990 (Den Haag, 1992) en dat er ook handelingen van de RRD in verschillende andere RIO’s
opgenomen zijn. Met betrekking tot het beleidsterrein organisatie rijk kan worden volstaan met een
verwijzing naar deze beleidsterreinen.

Handeling 61 (‘het instellen van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie
(Commissie Van Veen)’) en Handeling 64 (‘het adviseren van de minister-president / minister van
Algemene Zaken inzake de interdepartementale taakverdeling en coördinatie’)
De actoren van deze handelingen zijn respectievelijk de minister van Algemene Zaken en de
Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Commissie-Van Veen).
De materiedeskundige constateert naar aanleiding van deze handelingen  dat van de actor
Commissie-De Wolff (Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur) geen
handelingen zijn opgenomen terwijl deze wel in het RIO wordt genoemd. Het rapport van deze
commissie heeft geleid tot de instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris melden dat de Commissie-De Wolff wordt
behandeld op een ander beleidsterrein (Zie het RIO Geschiedschrijving van de toekomst. Een
institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein algemeen wetenschappelijke beleidsvoorbereiding, (1892)
1945-1996  (Den Haag, 1998).

Handeling 75 (‘het voorbereiden van de door de Stuurgroep Reorganisatie Rijksdienst te nemen
beslissingen voor de aanpak van deelprojecten’)
De materiedeskundige merkt op dat de stuurgroep maar een jaar heeft bestaan, daarna werd dit de
Adviescommissie Rijksdienst. Deze dient ook in de handeling te worden vermeld. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om de tekst van de handeling als
volgt te wijzigen: ‘het voorbereiden van de door de Stuurgroep Reorganisatie Rijksdienst en haar
opvolger de Adviescommissie Rijksdienst te nemen beslissingen voor de aanpak van deelprojecten’.
De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. De wijziging wordt derhalve
doorgevoerd.

Handeling 85 (‘Het voorbereiden van de agenda van de Ministeriële Commissie Heroverweging,
waaronder de selectie van onderzoeksonderwerpen en de samenstelling van de ambtelijke
werkgroepen’)
De materiedeskundige stelt dat de actor van deze handeling de Ambtelijke Commissie Heroverweging
(Rijksbegroting) ook zelfstandig taken uitvoerde. De handeling moet daarom breder worden
geformuleerd.
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De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om de handeling als volgt te
herformuleren: ‘Het zowel ter ondersteuning van de Ministeriële Commissie Heroverweging als
zelfstandig uitvoeren van taken in het kader van de heroverweging van de rijksbegroting’. In de
opmerking bij deze handelingen kan daarbij worden vermeld dat dit onder meer de selectie van
onderzoeksonderwerpen, het samenstellen van ambtelijke werkgroepen en het voorbereiden van de
agenda van de Ministeriële Commissie Heroverweging betreft. Geen van de andere bij het
driehoeksoverleg betrokken partijen maakt bezwaar tegen deze aanvulling. De wijzigingen worden
derhalve doorgevoerd.

Handeling 92 (‘Het maken van een kerntakenanalyse van het departement van de vakminister ten
behoeve van de Grote Efficiëncy Operatie’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van SZW stelt voor om de periodisering van deze handeling
(1990-1994) te wijzigen in 198?-1994 of anders de kop ‘de grote operaties van de jaren tachtig’ in het
BSD weg te laten.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris merken op dat  de handeling in het RIO onder
de kop ‘de grote operaties van de jaren negentig’ staat. Het concept-BSD moet derhalve  op dit punt
worden aangepast.
De materiedeskundige meent dat de handeling te beperkt is; er is meer gedaan dan alleen het maken
van een kerntakenanalyse en er bestond ook een wisselwerking tussen de ministeries onderling. De
heer Postma stelt voor om aan de handeling de tekst toe te voegen: ‘…en de daaruit voortvloeiende
exercities.’ De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stemmen met dit voorstel in. De
vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS stelt voor om de waardering B (1,2) te wijzigen in B (4).
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zijn van mening dat de handeling zowel kan
worden beschouwd als betrekking hebbend op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen,
als betrekking hebbende op de evaluatie van beleid op hoofdlijnen en als  betrekking hebbende op de
herinrichting van organisaties omdat dit de consequentie van de kerntakenanalyse kan zijn. Zij stellen
daarom voor om de  waardering B (1, 2, 4) toe te kennen. De andere bij het driehoeksoverleg
betrokken partijen stemmen in met de voorgestelde toevoeging en wijziging van de waardering, die
vervolgens worden doorgevoerd.

Handeling 93 (‘Het coördineren van de Grote Efficiency Operatie’)
De materiedeskundige is van mening dat deze handeling erg beperkt is geformuleerd; de Grote
Efficiency Operatie is organisatorisch zeer omvangrijk geweest. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris stellen daar tegenover dat de handeling 93 niet de enige handeling met
betrekking tot de Grote Efficiëncy Operatie is, maar dat hiermee uitsluitend de coördinerende taken
van de minister van Binnenlandse Zaken worden gedekt.

Handeling 98 (‘Het voordragen van een wet tot het instellen van een adviescollege’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW stelt dat aangezien de vakminister geen wet
voordraagt, de formulering van de handeling beter kan worden gewijzigd in ‘Het voorbereiden van een
voorstel van wet tot het instellen van een adviescollege’.
De vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie stelt voor om de formulering als volgt aan te
passen: ‘Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van een wet tot het instellen van een
adviescollege’.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zijn van mening dat dit laatste voorstel het
meest compleet is  en stellen voor om dit over te nemen. De andere bij het driehoeksoverleg
betrokken partijen gaan hiermee akkoord. De tekst van de handeling zal conform het voorstel van de
vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie worden gewijzigd.

Handeling 99 (‘Het voordragen tot benoeming bij KB van een lid van een adviescollege’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW stelt voor de formulering van de handeling te
wijzigen in: ‘Het voorbereiden van een KB inzake de benoeming van een lid van een adviescollege’. Dit
omdat de vakminister geen KB voordraagt. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris
gaan met dit voorstel akkoord. De andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen gaan hiermee
akkoord. Het voorstel wordt overgenomen.
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Handeling 100 (‘Het voordragen van AMvB over vergoedingen aan en de rechtspositie van de leden van
adviescolleges’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW stelt voor de formulering van de handeling te
wijzigen in: ‘Het voorbereiden van een AMvB inzake vergoedingen aan en de rechtspositie van de leden
van de adviescolleges’. Dit omdat de vakminister geen AMvB voordraagt.
Het ministerie van Justitie stelt voor om de formulering van deze handeling als volgt aan te passen:
‘Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB over vergoedingen aan leden en
de rechtspositie van leden van adviescolleges’. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris zijn van mening dat dit laatste voorstel het meest compleet is en spreken hun voorkeur
daarvoor uit. De andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen gaan akkoord, waarmee het
laatste voorstel wordt overgenomen.

Handeling 104 (‘Het vorderen van inzage van zakelijke gegevens van een adviescollege’)
Het ministerie van Justitie stelt voor de formulering van deze handeling te wijzigen in: ‘‘Het vorderen
van inzage in zakelijke gegevens van een adviescollege.’ De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris gaan hiermee akkoord. De andere deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan met dit
voorstel akkoord.

Handeling 118 (‘Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid
betreffende de organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt voor om tussen ‘evalueren’ en ‘van het
beleid’ aan de tekst toe te voegen: ‘…van de hoofdlijnen…’. Dit om duidelijk te maken dat het hier niet
om details van de organisatie gaat. Verder stelt de vertegenwoordiger van  het ministerie van VROM
voor om aan de producten ‘agenda’s, notulen en vergaderstukken’ toe te voegen.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt voor om de aan de waardering B (1, 2)
criterium 5 (handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen
plaatsvindt) toe te voegen. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan hiermee
akkoord. Tegen deze wijzigingen en aanvullingen zijn geen bezwaren gerezen van de kant van de
andere deelnemers aan het driehoeksoverleg; handeling 118 wordt conform de voorstellen aangepast.

Handeling 119 (‘Het voorbereiden van de totstandkoming, vaststellen en evalueren van wet- en
regelgeving betreffende de organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van SZW stelt voor om ‘vaststellen’ te wijzigen in
‘medevaststellen’. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt voor om de formulering
van de handeling te wijzigen in: ‘Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van wet- en
regelgeving betreffende de organisatie van het eigen ministerie’
Verder merkt de vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie op dat de aan deze handeling
toegevoegde opmerking (‘Het betreft hier alléén voorbereidingen waarvoor in de wet- en regelgeving
geen grondslagen te vinden zijn. Wetgeving wordt door de vakminister niet vastgesteld, wel voorbereid
en geëvalueerd’) onduidelijk is geformuleerd. Aangedrongen wordt op een wijziging van de tekst.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om de handeling als volgt te
formuleren: ‘Het (mede) voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van wet- en regelgeving
betreffende de organisatie van het eigen ministerie’ De andere bij het driehoeksoverleg betrokken
partijen gaan hiermee akkoord, waarop de tekst conform dit voorstel wordt gewijzigd.

Handeling 120 (‘Het opstellen van periodieke verslagen betreffende het deelbeleidsterrein de
organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van SZW stelt voor de tekst van de handeling als volgt te
wijzigen: ‘Het opstellen van periodieke verslagen betreffende de organisatie / het
organisatieonderdeel van het eigen ministerie’
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zijn van mening dat de toevoeging ‘het
organisatieonderdeel’ onnodig is, omdat dit impliciet is. Geen van de andere deelnemers aan het
driehoeksoverleg heeft enige andere inbreng op dit punt. Het voorstel wordt niet overgenomen.
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Handeling 121 (‘Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel
informeren van leden van of commmissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende het
beleidsterrein de organisatie van het eigen ministerie’)
De waardering B (2,3) dient volgens de vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS te worden
gewijzigd in B(3). De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan hiermee akkoord.
Geen van de betrokken partijen maakt bezwaar, waarmee het voorstel wordt overgenomen.

Handeling 122 (‘Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen
betreffende de organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt dat deze handeling al voorkomt op het
beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid (RIO nr. 46), waar deze ook thuishoort. Verwezen wordt
naar de in het betreffende RIO opgenomen  handeling 72 (‘het beantwoorden van een verzoek om
informatie over een bestuurlijke aangelegenheid’) en handeling 85 (‘het uit eigen beweging informatie
verschaffen over zijn eigen beleid , waaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering daarvan’).
Handeling 122 zou derhalve kunnen vervallen. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris gaan hiermee akkoord evenals de andere  betrokken partijen. Daarmee komt
handeling 122 te vervallen.

Handeling 123 (‘Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de organisatie van het
eigen ministerie’)
Volgens  de vertegenwoordiger van het ministerie van VROM geldt voor handeling 123 hetzelfde als
voor handeling 122: deze hoort thuis op het beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid. Verwezen
wordt naar de hiervoor vermelde twee handelingen 72 en 85 van het genoemde beleidsterrein. De
vertegenwoordigers van de Algemene Archivaris gaan hiermee akkoord. Van de kant van de overige
deelnemers aan het driehoeksoverleg wordt hiertegen geen bezwaar gemaakt.  Handeling 123 kan
hiermee ook vervallen.

Handeling 124 (‘Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek
betreffende de organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordigers van het Ministerie van VROM  en het Ministerie van OCW hebben vastgesteld
dat deze handeling vrijwel identiek is aan handeling 33. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris bevestigen dat. Voorgesteld wordt om de handeling te laten vervallen. De andere
deelnemers aan het driehoeksoverleg stemmen hiermee in.  Deze handeling komt daarmee te
vervallen (zie ook hiervoor bij handeling 33).

Handeling 125 (‘Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de organisatie van het
eigen ministerie’)
Zowel de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM als die van het ministerie van OCW hebben
vastgesteld dat deze handeling vrijwel identiek is aan handeling 34. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris bevestigen dit. Voorgesteld wordt om de handeling te laten vervallen. De
andere deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. Deze handeling vervalt derhalve
(zie ook hiervoor bij handeling 34).

Handeling 126 (‘Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk)
onderzoek betreffende de organisatie van het eigen ministerie’)
Zowel de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM als de vertegenwoordiger van het Ministerie
van OCW hebben vastgesteld dat deze handeling vrijwel identiek is aan handeling 35. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris bevestigen dit. Geen van de andere bij het
driehoeksoverleg betrokken partijen maakt bezwaar tegen het voorstel  om de handeling te laten
vervallen Dit voorstel wordt daarop aangenomen. (zie ook hiervoor bij handeling 35)

Handeling 127 (‘Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de organisatie van het
eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW stelt voor de waardering conform de selectielijst
Rijksbegroting te wijzigen in:
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- Neerslag met fiscaal verantwoordingsbelang V 7 jaar, mits de rijksrekening is goedgekeurd door
de Algemene Rekenkamer;

- Neerslag met financieel verantwoordingsbelang V 6 jaar, mits de rijksrekening is goedgekeurd
door de Algemene Rekenkamer

Eerder werd echter al geconstateerd dat deze handeling  vrijwel identiek is aan handeling 36 en dat
deze kan vervallen (zie hiervoor bij handeling 36).

Handeling 128 (‘Het instellen, evalueren en opheffen van een commissie, stuurgroep, werkgroep of
overlegorgaan op het deelbeleidsterrein de organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM merkt op dat handeling 130 (‘Het stellen van
regels betreffende de inrichting en werkwijze van een commissie, stuurgroep, werkgroep en
overlegorgaan op het deelbeleidsterrein de organisatie van het eigen ministerie’) in feite deel
uitmaakt van handeling 128; wanneer er een adviesorgaan wordt ingesteld zal er ook sprake zijn van
een regeling. Het is volgens de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM niet goed mogelijk en
ook niet wenselijk om de neerslag te scheiden. Voorgesteld wordt om handeling 130 te laten
vervallen.
Met betrekking tot de waardering B (4) merkt de vertegenwoordiger van het ministerie van VROM op
dat deze zou moeten worden vervangen door V, 20 jaar. De beleidsmatige producten van deze
adviesorganen worden al bewaard onder handeling 118 (‘het voorbereiden, mede-vaststellen,
coördineren en evalueren van het beleid betreffende de organisatie van het eigen ministerie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW is van mening dat de reikwijdte van deze handeling
niet consequent is; in het geval van een agentschap is de evaluatie in een aparte handeling
opgenomen terwijl dit bij ZBO’s en commissies  niet het geval is. Voorgesteld wordt daarom om
aparte handelingen te formuleren en de handelingen 128 en 175 op te splitsen.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan akkoord met het voorstel van de
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM om de waardering B (4) in V, 20 jaar te veranderen.
Voorgesteld wordt om dit voorstel over te nemen. De andere bij het driehoeksoverleg betrokken
partijen stemmen hiermee in. Het voorstel wordt aangenomen.

Handeling 130 (‘Het stellen van regels betreffende de inrichting en werkwijze van een commissie,
stuurgroep, werkgroep en overlegorgaan op het deelbeleidsterrein de organisatie van het eigen
ministerie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM is van mening dat  deze handeling in feite
onderdeel uitmaakt van handeling 128. Omdat het niet goed mogelijk is om de neerslag uit te splitsen
en dit ook niet wenselijk is, kan deze handeling worden geschrapt. (Zie ook hiervoor onder handeling
128)
Het ministerie van OCW meent dat handeling en product niet met elkaar overeenstemmen: het stellen
van regels is een handeling van meer algemene strekking en het product daarvan is een ministeriële
regeling of ministeriële verordening en geen beschikking.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris steunen het voorstel van de
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM en stellen voor handeling 130 te schrappen. De
andere deelnemers aan  het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. Besloten wordt handeling 130
te schrappen.

Handeling 131 (‘Het vaststellen, evalueren en wijzigen van de organisatie van het ministerie’)
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De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt dat deze handeling en handeling 132 (‘Het
(laten) voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een reorganisatie of wijziging van een
dienstonderdeel van het ministerie’) zouden moeten worden samengetrokken omdat het weinig
praktisch is om de documentaire neerslag van een eenmalige instelling te scheiden van daarna
volgende wijzigingen. Het verschil tussen wijziging en reorganisatie is niet vast te leggen. Daarnaast is
het belangrijk om hoofdlijnen en ondergeschikte zaken van elkaar te scheiden. Voorgesteld wordt
daarom de volgende twee handelingen te formuleren: ‘Het vaststellen, evalueren en wijzigen van de
hoofdlijnen van de organisatie van het ministerie’ en ‘Het vaststellen, evalueren en wijzigen van de
organisatie van onderdelen van het ministerie’. De eerste handeling wordt gewaardeerd met B (4) en
V, 5 jaar voor niet-secretariaatsstukken de tweede met  V, 20 jaar en V 5 jaar voor niet
secretariaatsstukken. Als producten worden opgenomen: nota’s, adviezen, rapporten, convenants,
regelingen, agenda’s, notulen en vergaderstukken. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris gaan met dit voorstel akkoord. Ook de overige partijen stemmen in,  waarop het
voorstel wordt aangenomen.

De vertegenwoordiger van het ministerie van SZW stelt voor om de opmerking, zoals die bij de
oorspronkelijke handeling was opgenomen, ‘Voor 1998 is er geen besluit die als grondslag voor deze
handeling aangewezen kan worden’, te wijzigen in ‘Voor 1998 is er geen besluit dat als grondslag voor
deze handeling aangewezen kan worden’
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt voor om deze opmerking te wijzigen in:
‘Vóór 1998 was geen grondslag voor de uitvoering van deze handeling aanwezig’. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  zijn van mening dat deze laatste redactie het
meest duidelijk is en stellen voor deze voor de beide nieuwe handelingen over te nemen. De andere bij
het driehoeksoverleg betrokken partijen stemmen hiermee in,  waarop besloten wordt om de
opmerking te wijzigen.

Handeling 132 (‘Het (laten) voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een reorganisatie of wijziging
van een dienstonderdeel van het ministerie’)
Deze handeling wordt op voorstel van de vertegenwoordiger van het ministerie van VROM
samengevoegd met handeling 131 (zie aldaar).

Handeling 136 (‘Het begeleiden van horizontaal onderzoek naar een type dienstonderdeel’)
De materiedeskundige is van mening dat wanneer er neerslag is  van deze handeling, deze per
definitie belangrijk moet zijn. Hij pleit er derhalve voor om deze neerslag te bewaren.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan met dit voorstel van de
materiedeskundige akkoord. Van de kant van de overige deelnemers aan het driehoeksoverleg wordt
hiertegen geen bezwaar gemaakt. De waardering wordt derhalve omgezet in B ( 4).

Handeling 139 (‘Het stellen van regels betreffende de vervanging van de directeuren-generaal en de
plaatsvervangend secretaris-generaal bij afwezigheid’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW meent dat handeling en product niet met elkaar
overeenkomen; het stellen van regels is een handeling van meer algemene strekking en het product
daarvan is een ministeriële verordening en geen beschikking. De vertegenwoordigers van de
Algemene Rijksarchivaris  ondersteunen deze opvatting en stellen voor om het product aan te passen.
De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. Het product wordt conform
het voorstel aangepast.

Handeling 140 (‘Het voorbereiden en vaststellen van de administratieve en financiële organisatie van
het ministerie’)



42

De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW meent dat het vaststellen of instellen van een
organisatie door de vakminister impliceert dat de vakminister deze handeling ook voorbereidt. Het
woord ‘voorbereiden’ kan derhalve in de handeling achterwege worden gelaten. Voorgesteld wordt om
de tekst van de handeling te wijzigen in: ’het vaststellen van de administratieve en financiële
organisatie van het ministerie’. Deze formulering komt dan overeen met de formulering van handeling
131 (zie hiervoor). De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  gaan akkoord met dit
voorstel, evenals de andere deelnemers aan het driehoeksoverleg. De tekst van de handeling zal
conform het voorstel worden aangepast.

De materiedeskundige meent dat met de toekenning van de waardering ‘V, 3 jaar; B (5) voor de
eindproducten, zoals handboek administratieve en financiële organisatie’ voor een deel van de
neerslag de overwegingen die ten grondslag liggen aan de vaststelling verloren zullen gaan. Hij dringt
er op aan om de gehele neerslag met B (5) te waarderen.

De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt dat de vernietigingstermijn van V, 3 jaar  te
kort is voor het administratief / uitvoerend belang. Voorgesteld wordt om de termijn te wijzigen in 10
jaar; voor procedures e.d. 3 jaar na vervanging. Een waardering met B (5) voor een deel van de
neerslag is volgens de vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM niet nodig omdat geen van de
eindproducten blijvende waarde heeft, noch volgens de categorieën van PIVOT, noch wat betreft het
administratief belang.
De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt verder voor om de volgende twee
handelingen voor de actor vakminister  toe te voegen: ‘Het periodiek evalueren van het financieel-
economisch beleid’ en ‘Het voeren van overleg over doelmatigheid financieel beheer’. Als producten
van deze handelingen worden genoemd ‘vergaderstukken periodieke beleidsevaluaties,
interdepartementaal overleg van directeuren financieel-economische zaken met het Ministerie van
Financiën’  respectievelijk ‘agenda’s, notulen, vergaderverslagen’. Voorgesteld wordt om de eerste
handeling te waarderen met V, 10 jaar en de tweede met V, 5 jaar. Als grondslag wordt opgegeven:
‘Besluit Taak FEZ (Stb  1992, 1) art. 10, art. 15, lid 1; Besluit taak DAD (Stb. 1995, 426) art. 9, lid 1’ en
‘Besluit Taak FEZ (Stb. 1992), art. 11’.

De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  stellen voor om de oorspronkelijke
waardering te handhaven, met dien verstande dat het advies van de vertegenwoordiger van het
Ministerie van VROM zal worden gevolgd en de vernietigingstermijn wordt gewijzigd van V, 3 jaar in V,
10 jaar. Tevens verklaren de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zich akkoord met
de van de kant van het Ministerie van VROM voorgestelde toevoeging van twee handelingen. Alle bij
het driehoeksoverleg betrokken partijen gaan hiermee akkoord. De nieuwe handelingen zullen zijn
toegevoegd onder de nummers  354 en 355.

Handeling 141 (‘Het verstrekken van een opdracht aan een extern organisatie-adviesbureau‘)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt dat deze handeling kan vervallen omdat deze
een doublure is van handeling 124 (zie aldaar).
Ook de vertegenwoordiger van het ministerie van OCW stelt voor om handeling 141 te laten vervallen.
De producten (contract, overeenkomst) kunnen worden toegevoegd aan handeling 51 (zie aldaar).
Ook de ministeries van SZW en Justitie constateren een doublure met handeling 55.
Het ministerie van van LNV stelt voor om de waardering B (5) te wijzigen in V, 10 jaar.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris steunen het voorstel om deze handeling te
schrappen. Alle deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan ermee akkoord handeling 141 te laten
vervallen. (Zie ook handeling 51 hiervoor.)

Handeling 142 (‘Het voeren van werkoverleg tussen bewindslieden en ambtelijke top van het
ministerie inzake de eigen departementale organisatie’)
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De vertegenwoordiger van het ministerie van VROM stelt voor om ten behoeve van de beknoptheid en
vanwege het wenselijk onderscheid met bedrijfsvoering de handeling als volgt te herformuleren: ‘het
voeren van overleg over de hoofdlijnen van de organisatie van het departement’. De toegekende
waardering B(5) zou alleen gehandhaafd moeten blijven voor secretariaatsstukken. De niet-
secretariaatsstukken zouden na vijf jaar kunnen worden vernietigd. Er wordt echter de voorkeur aan
gegeven om de handeling in te trekken omdat het niet goed mogelijk is om overleg van beleid te
scheiden. Een ander conform het redactievoorstel voor de handelingen 131 en 132.
De vertegenwoordiger van het Ministerie  van SZW  stelt voor om de handeling te herformuleren als
‘het voeren van overleg tussen bewindslieden en leden van de ambtelijke top van het ministerie.’ Als
toelichting daarbij wordt opgemerkt dat in een overleg diverse onderwerpen aan de orde worden
gesteld.
De materiedeskundige merkt naar aanleiding van deze handeling op dat er in feite drie
overlegniveau’s zijn: de ministerstaf (ministers en staatssecretarissen hebben ieder een eigen staf),
de bestuursraad (secretarissen-generaal en directeuren-generaal) en tenslotte de directeuren-
generaal die ook een eigen staf hebben. Het beraad in de ministerstaf wordt in de context van het RIO
niet genoemd, terwijl dit volgens de heer Postma veel belangrijker is dan het overleg in de
bestuursraad. Tenslotte vraagt hij zich af in hoeverre het beraad kan worden gedekt met de term
‘werkoverleg’, dat meer ad hoc is.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  stellen op grond van deze inbreng voor de
handeling als volgt te herformuleren: ‘het voeren van overleg binnen de ministerstaf inzake de eigen
departementale organisatie’ Als opmerking wordt toegevoegd: de ministerstaf is de eigen staf van een
minister of een staatssecretaris. De waardering blijft gehandhaafd op B (5); V, 5 jaar voor niet-
secretariaatsstukken. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan met dit voorstel
akkoord.

Handeling 143 (‘Het voeren van werkoverleg tussen de leden van de ambtelijke top van het ministerie
onderling inzake de eigen departementale organisatie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt dat deze handeling nagenoeg een kopie is
van handeling 142 en derhalve kan vervallen. Verder wordt hier door de vertegenwoordiger van het
Ministerie van VROM voorgesteld om handelingen op te nemen met betrekking tot respectievelijk de
stukken die ter kennisname worden ontvangen door alle onderdelen van het ministerie en de stukken
die ontstaan in het proces van voorbereiding. De eerste zijn geen archiefstukken in de zin der wet en
er is een handeling nodig om deze tijdig te kunnen vernietigen. De volgende twee handelingen voor de
actor vakminister worden voorgesteld:  ‘het ontvangen van stukken ter kennisname’ en ‘het
secretarieel en facilitair ondersteunen van het beleid’. Als producten voor de eerste handeling wordt
opgegeven:  ‘Agenda’s, notulen, rapporten, kopiebijlagen, kopienota’s. Voor de tweede handeling:
‘Afspraken, verzendlijsten, programma’s, protocollen, uitnodigingen bijwonen van workshops,
vergaderingen, congressen en andere evenementen, correspondentie, aanmeldingslijsten’. ’Als
waardering voor deze twee handelingen wordt voorgesteld V, 5 jaar, respectievelijk V, 2 jaar.

De hiervoor bij handeling 142 vermelde opmerking van de materiedeskundige dat er drie
overlegniveau’s zijn, is ook hier van toepassing. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris komen op grond van de ingediende voorstellen tot het volgende voorstel tot
herformulering van deze handeling: ’Het voeren van overleg binnen de bestuursraad van het
ministerie inzake de eigen departementale organisatie’ Daaraan kan de opmerking worden
toegevoegd: ‘Met de term bestuursraad wordt het overleg aangeduid tussen secretarissen-generaal
en directeuren-generaal.’ Voorgesteld wordt tevens de waardering te handhaven op B (5). De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan daarnaast akkoord met de door de
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM voorgestelde toevoeging van twee handelingen. Geen
van de andere bij het driehoeksoverleg betrokken partijen maakt bezwaar tegen de handhaving van de
hergeformuleerde handeling 142 en tegelijkertijd de toevoeging van bovengenoemde twee
handelingen. De aanpassingen worden doorgevoerd. De twee nieuwe handelingen worden opgenomen
onder nummer 356 en 357.

Handeling 144 (‘Het voeren van werkoverleg op lager ambtelijk niveau van het ministerie inzake de
eigen departementale organisatie’)
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De vertegenwoordiger van het Ministerie van SZW stelt voor om de tekst van deze handeling als volgt
te wijzigen: ‘het voeren van (werk)overleg op directie/managementniveau. De waardering V, 5 jaar zou
moeten worden gewijzigd in B (5).
Het ministerie van Justitie stelt dat de handeling 190 (‘het voeren van werkoverleg’) van de actor
vakminister op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de overheid sterk op deze handeling lijkt.
Verzocht wordt om aanpassing dan wel een goede verwijzing met commentaar waaruit blijkt hoe deze
verschillende handelingen zich tot elkaar verhouden.
De hiervoor onder handeling 142 vermelde opmerking van de materiedeskundige is ook hier van
toepassing.
Op grond van de vermelde inbreng komen de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris tot
het volgende voorstel. De tekst van handeling 144 wordt als volgt gewijzigd: ‘Het voeren van overleg
binnen de staf van de directeuren-generaal en op lager ambtelijk niveau inzake de eigen
departementale organisatie’. In een opmerking wordt opgenomen: ‘Het betreft hier specifiek overleg
over de organisatie van het departement; dit staat los van het meer algemene ‘werkoverleg’ zoals
vermeld in handeling 190 van het beleidsterrein Overheidspersoneel: arbeidsverhoudingen (RIO 72)’.
De waardering blijft gehandhaafd op V, 5 jaar. Alle bij het driehoeksoverleg betrokken partijen gaan
met dit voorstel akkoord. De aanpassingen zijn doorgevoerd.

Handeling 145 (‘Het verlenen van een mandaat en/of volmacht aan een ondergeschikte ambtenaar’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW merkt op dat een mandaat of volmacht per definitie
wordt verleend aan een hiërarchisch ondergeschikte en dat het woord ‘ondergeschikte’ derhalve kan
vervallen.
Het ministerie van SZW stelt de volgende formulering voor: ‘Het verlenen van een mandaat en/of
volmacht aan een organisatie(onderdeel) / ambtenaar’.
Het ministerie van Justitie merkt op dat mandatering bepalend is voor de wijze waarop
beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt. De waardering V, 10 jaar na einde mandaat / volmacht
zou dan ook gewijzigd moeten worden in B (5). Verder wordt voorgesteld om een grondslag aan deze
handeling toe te voegen, waarbij verwezen wordt naar de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 10.
Ook het ministerie van LNV stelt voor om de neerslag van deze handeling te bewaren.
Op grond van deze inbreng stellen de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris voor om
de herformulering van de tekst zoals voorgesteld door het Ministerie van SZW over te nemen. Daarbij
wordt tevens voorgesteld om de oorspronkelijke waardering te handhaven. De overige deelnemers
aan het driehoeksoverleg gaan met dit voorstel akkoord.

Handeling 147 (‘Het instellen, evalueren en opheffen van de Commissie Sint’)
De materiedeskundige merkt naar aanleiding van deze enige handeling van het SG-beraad op dat het
noodzakelijk is om meer handelingen voor deze actor te formuleren. Dit is onder andere van belang in
verband met de Grote Efficiency Operatie. Naar aanleiding van deze opmerking hebben de
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris contact opgenomen met het Ministerie van BZK,
dat het secretariaat voert van het SG-beraad. Uit ontvangen informatie van dit departement blijkt dat
voor zover er neerslag is die bepaalde specifieke beleidsterreinen betreft, deze bij de desbetreffende
afdelingen / organisatieonderdelen wordt ondergebracht. Voor de overige neerslag stellen de
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  voor om één algemene aanvullende handeling
op te nemen voor de actor SG-beraad. Deze handeling luidt: ‘Het voeren van periodiek overleg’. Als
producten kunnen worden vermeld convocaties, agenda’s en vergaderverslagen. Als waardering
wordt voorgesteld B (1). De overige partijen van het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. De
handeling wordt toegevoegd onder nummer 358.

Handeling 153 (‘Het adviseren aan de vakminister betreffende voorstellen tot verzelfstandiging’)
De materiedeskundige merkt met betrekking tot de aan deze handeling toegevoegde opmerking (‘De
ambtenaren van het ministerie van Financiën behandelen voorstellen betreffende agentschappen, de
ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken die betreffende ZBO’s’) op dat de Commissie
Verzelfstandigingen (het BiFi-team) een samenwerkingsverband was tussen de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Financiën en dat deze geen gescheiden taken hadden met betrekking tot
agentschappen en ZBO’s.
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De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor de opmerking bij deze handeling
aan te passen. De andere deelnemende partijen stemmen hiermee in.

Handeling 154 (‘Het toetsen van verzelfstandigingen binnen een vakministerie’)
Het hierboven onder handeling 153 vermelde commentaar van de heer Postma  is ook hier van
toepassing. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om ook hier de
opmerking bij de handeling aan te passen. De andere deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan
hiermee akkoord.

Handeling 158 (‘Het benoemen van leden van de Interdepartementale Begeleidingsgroep Zelfbeheer
als vertegenwoordigers van het betreffende ministerie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW stelt dat gezien de periodisering van deze
handeling (1985-1988) deze niet onder de actor minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk valt, maar onder de actor minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Gezien de inhoud
van de handeling zou deze niet vallen onder de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om de actor ‘minister belast met
Volksgezondheid en Welzijn’ te vervangen door de actor minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord.

Handeling 161 (‘Het stellen van nadere regels met betrekking tot het zelfbeheer bij een onderdeel van
het ministerie’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW merkt op dat de verhouding handeling, bron en
product niet duidelijk is. Wanneer de als bron vermelde publicatie van het ministerie van BZK de
bedoelde regels zijn, dan is de minister van BZK de actor en niet de vakminister. Bedoeld wordt
waarschijnlijk bij de bron ‘onder andere Zelfbeheer bij het DGOB’.
De materiedeskundige merkt naar aanleiding van deze handeling op dat alle departementen
betrokken waren bij heroverweging en privatisering. Hij vraagt zich af waar terug te vinden is hoe dit
door de verschillende vakdepartementen is uitgevoerd.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stemmen er mee in om bij bron te
vermelden: ‘onder andere Zelfbeheer bij het DGOB’.

Handeling 167 (‘Het voorbereiden van de instelling en het instellen van een agentschap’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt voor om als product ‘kennisgeving aan de
Tweede Kamer (van een besluit tot verlening van de status van agentschap)’ toe te voegen.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW stelt dat het vaststellen of instellen van een
organisatie door de vakminister impliceert dat de vakminister deze handeling ook voorbereidt.
Daarom kan het woord ‘voorbereiden’ in de tekst van de handeling worden weggelaten. De
formulering zou moeten luiden: ’Het instellen van een agentschap’. Dit komt ook overeen met de
formulering van handeling 131 in het ontwerp-BSD.

De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris vragen zich af of de door de
vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW voorgestelde vereenvoudiging van de tekst van de
handeling zinvol is. Uiteraard is het zo dat de instelling van een agentschap ook door de vakminister
wordt voorbereid. Theoretisch is het echter mogelijk dat de instelling van een agentschap wel wordt
voorbereid maar niet tot stand komt. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen
voor om de van de kant van het Ministerie van VROM ingebrachte formulering van de handeling over te
nemen. Alle bij het driehoeksoverleg betrokken partijen gaan hiermee akkoord.

Handeling 168 (‘Het evalueren van een agentschap’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt voor de handeling als volgt te
herformuleren: ‘het evalueren van de organisatie en taakuitvoering van een agentschap’. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zijn echter van mening dat deze wijziging weinig
toevoegt. Zij stellen voor om de tekst van de handeling ongewijzigd te laten. De andere bij het
driehoeksoverleg betrokken partijen gaan hiermee akkoord.
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Handeling 172 (‘Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van wet- en regelgeving betreffende (de
instelling van) een ZBO’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW vraagt zich af of bij deze handeling wel de juiste
grondslag opgenomen is. Het opgenomen ‘Aanwijzingen inzake zelfstandige bestuursorganen’ is
lagere regelgeving en kan dus geen grondslag zijn voor een handeling aangaande het voorbereiden,
vaststellen en wijzigen van wet- en regelgeving.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van SZW meent dat de periode bij deze handeling moet
aanvangen bij 1974 en niet bij 1945.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt voor om de tekst van de handeling anders te
formuleren: ‘Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van wet- en regelgeving betreffende
(de instelling van) een ZBO.’
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris  merken op dat de Aanwijzingen ZBO’s in het
algemeen betreffen terwijl de wet- en regelgeving in deze handeling individuele ZBO’s betreft.
Daarom kan naar de mening van de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris deze
grondslag gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor
om zowel de voorgestelde wijziging van de periodisering als de voorgestelde toevoeging van het woord
‘intrekken’ aan de tekst van de handeling, over te nemen. Alle bij het driehoeksoverleg betrokken
partijen stemmen hiermee in.

Handeling 173 (‘Het onderzoeken van bestaansreden, sturingsinstrumenten en publiek- of
pivaatrechtelijke vormgeving van ZBO’s’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie vraagt zich af of deze handeling niet uitsluitend
door de minister van BZK wordt uitgevoerd en of de actoren minister van Financiën en vakminister
daarom niet zouden moeten worden geschrapt. Geen van de andere deelnemende partijen aan het
driehoeksoverleg onderschrijft dit. De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris zien geen
reden om een wijziging in de actoren aan te brengen. Alle partijen zijn het er over eens om alle
actoren te handhaven.

Handeling 175 (‘het voorbereiden van de instelling, het instellen en evalueren van een ZBO’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW merkt op dat het vaststellen of instellen van een
organisatie door de vakminister impliceert dat de vakminister deze handeling ook voorbereidt. Het
woord ‘voorbereiden’ zou daarom uit de tekst van de handeling kunnen worden weggelaten.
Volgens de vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie betreft het hier niet zo zeer een
handeling maar een activiteit die onderdeel uitmaakt van handeling. Het aspect evalueren zou dan wel
apart moeten worden opgenomen in een nieuw te formuleren handeling: ‘Het evalueren van de
organisatie en de taakuitvoering van een ZBO’. De vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris stellen voor om de tekst ‘het voorbereiden van’ te schrappen, maar de handeling
verder ongewijzigd te laten en geen nieuwe handeling aangaande het evalueren toe te voegen. De
betrokken partijen gaan hiermee akkoord.

Handeling 182 (‘Het beschikbaar stellen van informatie aan de minister van Financiën ten behoeve van
het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het rijksinkoopbeleid’)
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM meent dat deze handeling thuishoort in het
hoofdstuk ‘Aanschaf door de vakminister’. De vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW stelt
voor om de waardering B (3) te wijzigen in V, 5 jaar. Dit omdat de neerslag van deze handeling de
‘input’ vormt voor de voorbereiding, mede-vaststelling en evaluatie van het rijksinkoopbeleid door de
minister van Financiën, waarvan de neerslag  zal worden bewaard. Het is niet effectief om dezelfde
informatie nogmaals door de vakminister te laten bewaren.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie stelt eveneens voor om de waardering te wijzigen
in V, 5 jaar. De neerslag, zo wordt gesteld, wordt al bewaard onder handeling 181 die is gewaardeerd
met B (1,2).
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan akkoord met de wijziging van de
waardering in V, 5 jaar. Geen van de andere partijen maakt hiertegen bezwaar,  waarmee dit voorstel
wordt overgenomen.
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Handeling 214 (‘Het ter benoeming voordragen van een lid van de Raad van Advies inzake het
Rijksinkoopbureau’)
De vertegenwoordiger van het ministerie van OCW merkt op dat deze handeling  evenals handeling
158 gezien de periodisering niet onder de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
valt maar onder de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Gezien de inhoud kan deze
handeling niet vallen onder het zorgdragerschap van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om in plaats van de actor
‘minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk’ de actor  ‘minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur’ op te nemen. Tegelijkertijd kan dan de actor  ‘minister belast met
Volksgezondheid’ vervallen. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg stemmen hiermee in.

Handeling 228 (‘Het adviseren van de minister-president / minister van Algemene Zaken door de
minister van Defensie/ het Staatsbedrijf der PTT aan te schaffen artikel behoort tot de goederen die
via het Rijksinkoopbureau aangeschaft moeten worden’)
De materiedeskundige merkt op dat de actor van deze handeling, de Raad voor de Rijksdienst (RRD),
ten principale heeft geadviseerd. Dit komt naar zijn mening onvoldoende naar voren in de
geformuleerde handelingen.  De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris merken op dat
de RRD ook wordt behandeld in het RIO Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de
ministeriële coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990 (Den Haag, 1992). Daarnaast
zijn eveneens handelingen van de RRD in verschillende andere RIO’s opgenomen. De adviserende rol
van de RRD komt hieruit voldoende naar voren.

Ten aanzien van de redactie van de handeling stellen de vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris voor  om de woorden ‘of een’  toe te voegen na ‘minister van Algemene Zaken’. Alle
betrokken partijen gaan hiermee akkoord.

Handeling 265 (‘Het beslissen in beroep tegen een beslissing van de minister van Financiën’)
De materiedeskundige meent dat de formulering van de waardering (V, 10 jaar na einde beroep) niet
duidelijk is geformuleerd. Het woord ‘beroep’ zou hier moeten worden vervangen door ‘uitspraak’. De
vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan hiermee akkoord. Ook de overige aan het
driehoeksoverleg deelnemende partijen stemmen hiermee in. De wijziging wordt doorgevoerd.

Handeling 266 (‘Het adviseren van de minister-president inzake een beroep van de vakminister tegen
een beslissing van de minister van Financiën’)
De materiedeskundige merkt op dat de actor van deze handeling, de Raad voor de Rijksdienst, ten
principale heeft geadviseerd. Dit komt naar zijn mening onvoldoende naar voren in de geformuleerde
handelingen.  De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris merken op dat de  RRD ook
wordt behandeld in het RIO Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriële
coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990 (Den Haag, 1992). Daarnaast zijn ook
handelingen van de RRD in verschillende andere RIO’s opgenomen. De adviserende rol van de RRD
komt hierin voldoende naar voren.

Handeling 277 (‘Het sluiten van een overeenkomst inzake de levering en het onderhoud van roerende
goederen en diensten’)
Door de vertegenwoordiger van LNV wordt voorgesteld om de waardering V, 7 jaar te wijzigen in ‘V, 5
jaar na einde overeenkomst; niet gegunde offertes V, 2 jaar’.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken meent dat de vernietigingstermijn van zeven jaar te kort is. Er
wordt echter geen alternatieve vernietigingstermijn gegeven.
De vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM stelt voor om als producten van deze handelingen
toe te voegen: offerte, opdracht, contract, mantelovereenkomst, licenties, royalties, service level
agreement inzake huur, catering, groenvoorziening, gezondheidszorg, fitness, beveiliging,
schoonmaak,  kantoormateriaal, dienstverleningsafspraken e.a. Verder wordt voorgesteld om de
volgende verwante handelingen en hun waarderingen toe te voegen :

� Het overdragen van (het beheer van) roerende goederen aan de Dienst der Domeinen (V, 5jaar)
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� Het bepalen van tarieven voor het verstrekken van diensten van het departement (V, 1 jaar na
wijziging)

� Het sluiten van verzekeringen voor materieel inzake een doelmatig risicobeheer (V, 5 jaar na
vervallen verzekering)

� Het adviseren van directies bij Europese aanbestedingen (V, 5 jaar)
� Het verstrekken van statistische informatie met betrekking tot de inkoop aan de Europese

Commissie (V, 5 jaar)

De complete handelingblokken zijn toegevoegd als bijlage 3 aan dit verslag.

De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris stellen voor om als waardering van
handeling 277 V, 7 jaar te handhaven, maar daar aan toe te voegen: ‘niet gegunde offertes  V, 2 jaar’.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris gaan akkoord met de door de
vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM voorgestelde uitbreiding van de producten van deze
handeling en de toevoeging van vijf nieuwe handeling met de bijbehorende waarderingen. Ook de
andere deelnemende partijen aan het driehoeksoverleg gaan hiermee akkoord. De nieuwe
handelingen zijn genummerd 359 tot en met 363.

Handeling 280 (‘het geven van toestemming aan het Rijksinkoopbureau gegevens met betrekking tot
een aanschaffing voor inkoop-technische doeleinden te gebruiken’)
De vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS en het Ministerie van LNV  merken op dat deze
handeling in 1990, het jaar dat het Rijksinkoopbureau werd omgevormd tot het NV Nederlands
Inkoopcentrum,  dient te worden afgesloten.
De vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris en overige aan het driehoeksoverleg
deelnemende partijen gaan hiermee akkoord. Deze aanpassing zal derhalve worden doorgevoerd.

Accordering van het verslag
Het concept-verslag is door de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris opgesteld in de
periode oktober 2003 tot januari 2004. Het verslag is in januari  2004 ter goedkeuring voorgelegd aan de
deelnemers van het driehoeksoverleg.
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Bijlage 1

Verslag bijeenkomst in het kader van het driehoeksoverleg Organisatie Rijk op 10 juli 2003 bij het
ministerie van BZK

Aanwezig: Nico Gietema (BZK), Han Cuijpers (Defensie), Chiel Zonneveld (SZW), Peter Lamboo
(Financiën), Machtelt Doekes (EZ), Lia Strik (V&W), Petra Schrauwen (OC&W), Paul Spierenburg (LNV),
Luit Humbert (VWS), Pieter Sierdsma (VROM),  Angela Dellebeke (NA), Robin te Slaa (NA/voorzitter),
Han Jordaan (NA/verslag)

Niet vertegenwoordigd: Ministerie van Algemene Zaken; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie
van Justitie

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft kort aan dat deze bijeenkomst bedoeld is om vast te
stellen welke handelingen moeten worden toegevoegd aan het RIO en BSD Organisatie Rijk. In IPS-
verband is een aantal aanvullende handelingen geformuleerd: de PIOFAH-handelingen. Daarnaast zijn
door verschillende individuele departementen ook nog andere aanvullende handelingen ingediend.
Een deel van deze handelingen echter vertoont overlap met andere handelingen, zijn eigenlijk
activiteiten of horen thuis op andere beleidsterreinen. Op grond van alle ingediende handelingen zijn
bij wijze van voorstel twee lijsten opgesteld: een van toe te voegen handelingen en een van niet toe te
voegen handelingen. Dit voorstel staat ter discussie. Omdat voor deze bijeenkomst maar een beperkte
tijd gepland is zodat het niet goed mogelijk is om de twee lijsten handeling voor handeling door te
nemen, stelt de voorzitter voor om in het geval er erg veel verschil van mening blijkt te zijn het
commentaar op het voorstel schriftelijk in te dienen.

Pieter Sierdsma (VROM) kan niet akkoord gaan met het feit dat een deel van de door VROM ingediende
handelingen niet is overgenomen. Deze handelingen worden vervolgens een voor een doorgenomen.
Daarbij geven de overige aanwezigen steeds hun mening waarna per handeling een besluit wordt
genomen dat voor alle aanwezigen acceptabel is. De uitkomst is als volgt:

143 (33)
Actor Vakminister
Handeling Het uitvoeren van de aanbevelingen van de Visitatiecommissie wetgeving
Periode 1945-
Product Protocol totstandkoming regelgeving, benchmarking
Waardering B (5)
Deze handeling wordt niet overgenomen

143 (VROM 34)
Actor Vakminister
Handeling Het opstellen en beheren van departementale wetgevingsprogramma’s
Periode 1945-
Product Nota’s
Waardering V, 10 jaar
Deze handeling wordt alsnog toegevoegd

(36)
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van instrumenten tot verbetering van de informatievoorziening over geldende

internationale verplichtingen
Periode 1958-
Product Databank met verzamelde gegevens over internationale aangelegenheden
Waardering V, 1 jaar na het vervallen van het belang
Deze handeling wordt niet overgenomen



50

(37)
Actor Vakminister
Handeling Het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur van uitvoeringsorganen
Periode 1945-
Product Nota’s, besluiten, correspondentie
Opmerking V, 5 jaar na vervallen regeling
Deze handeling wordt alsnog toegevoegd. Daarnaast zal een handeling worden opgenomen over het
mandateren van uitvoeringsorganen. Pieter Sierdsma zal deze aanleveren.

(38)
Actor Vakminister
Handeling Het adviseren, behandelen van juridische, bestuurlijke en algemene aangelegenheden
Periode 1945-
Product Adviezen ministeriële regelingen, internationale juridische procedures, dienstvoorschriften
Waardering V, 20 jaar
Er zal in de opmerking van deze handeling worden toegevoegd dat dit ook de behandeling van
aangelegenheden op grond van de WOB betreft. Bij de waardering zal worden toegevoegd dat  voor de
neerslag daarvan een kortere vernietigingstermijn geldt, namelijk 3 jaar.

(39)
Actor Vakminister
Handeling Het behandelen van publiekrechtelijke en civielrechtelijke procedures
Periode 1994-
Product Processtukken, verzoek om advies en advies van de landsadvocaat
Waardering V, 20 jaar
Deze handeling wordt alsnog toegevoegd.

(41)
Actor Vakminister
Handeling Het juridisch behandelen van aangelegenheden zonder beroep op grond van de Wet

openbaarheid van bestuur (WOB)
Periode 1945-
Product Advies
Waardering V, 3 jaar
Deze handeling wordt niet overgenomen, maar ondergebracht bij handeling (38) hiervoor.

(42)
Actor Vakminister
Handeling Het behandelen van beroepen en schorsingen inzake maatregelen van het ministerie
Periode 1945-
Product Beroepen van burgers tegen beslissingen van het ministerie, verzoeken schorsing en

vernietiging besluiten lagere overheden op basis van de Algemene wet bestuursrecht (AWB)
en de Wet administratieve rechtspraakoverheidsbeschikkingen (AROB)

Waardering V, 10 jaar
Deze handeling wordt niet overgenomen. Dit wordt al afgedekt door een algemene handeling (6)
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(44)
Actor Vakminister
Handeling Het juridisch adviseren inzake individuele personeelsaangelegenheden
Periode 1945-
Product Adviezen
Waardering V, 10 jaar
Opmerking Adviezen, overeenkomsten blijven bewaard in personeelsdossier
Deze handeling wordt niet overgenomen.

(45)
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van een samenwerkingsprotocol met andere instanties
Periode 1945-
Product Samenwerkingsprotocol
Waardering 1 jaar na vervallen samenwerkingsprotocol
Er zal worden nagegaan door Robin te Slaa en Han Jordaan van het NA of er overlap is met een
bestaande handeling. Als dat het geval is zal deze handeling niet worden toegevoegd.

(46)
Actor Vakminister
Handeling Het beheren en onderhouden van een werkrelatie met de landsadvocaat
Periode 1945-
Product Correspondentie
Opmerking V, 5 jaar
Deze handeling wordt alsnog toegevoegd.

(47)
Actor Vakminister
Handeling Het rapporteren aan onderdelen van het departement over door de Landsadvocaat gegeven

adviezen
Periode 1945-
Product Rapportages
Waardering V, 10 jaar
Opmerking Rapportages blijven bewaard in beleidsdossier
Deze handeling wordt niet overgenomen.

Paul Spierenburg meldt dat bij LNV de noodzaak is vastgesteld van het formuleren van handelingen
t.a.v. sturing. Deze komen namelijk niet op de beleidsterreinen terug. Hij stelt voor om deze ook toe te
voegen. LNV heeft echter pas een deel van de sturingshandelingen gereed. Voorgesteld wordt om de
bespreking van deze handelingen voor de aanstaande bijeenkomst van het IPS op 26 augustus op de
agenda te zetten. Afgesproken wordt dat de ministeries begin september met een in IPS-verband
vastgesteld gezamenlijk voorstel voor toe te voegen handelingen zullen komen. Paul Spierenburg zal
aan alle betrokkenen in ieder geval de genoemde handelingen toesturen voor zover deze tot nu toe
zijn geformuleerd. Behalve de handelingen ten aanzien van sturing zullen in het gezamenlijke voorstel
alle handelingen worden opgenomen waarvan is vastgesteld dat deze zouden moeten worden
toegevoegd. Dit betreft ook handelingen waar neerslag i.v.m. de Ministerraad kan worden
ondergebracht.

De voorzitter informeert wie van de aanwezigen nog iets aan de orde wil stellen.
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* Pieter Sierdsma meent dat een door VWS ingebrachte handeling (‘Het benoemen, schorsen of
ontslaan van een coördinerend directeur aanschaffingenbeleid / inkoop’), die opgenomen was in de
lijst van toe te voegen handelingen, zou moeten worden geschrapt.  Dit valt onder handeling 64 van het
beleidsterrein Overheidspersoneel: arbeidsvoorwaarden (‘Het aanstellen van een ambtenaar (in vaste of
tijdelijke dienst) en het in dienst nemen van personeel op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht’).  Alle aanwezigen kunnen zich daarin vinden.

* Chiel Zonneveld (SZW) stelt voor om aan de handelingen 143 (24,28 + OCW XXII) en 143 (25, 29, 30 +
OCW XXIV) in de lijst van toe te voegen handelingen het onderdeel ‘interne milieuzorg’ toe te voegen.
In de daarop volgende discussie wordt besloten de handelingen ook verder redactioneel te wijzigen:

143 (24, 28 + XXIII OCW)
Actor Vakminister
Handeling Het ontwikkelen van het (inter)departementaal beleid inzake de interne dienstverlening*)
Periode 1945-
Product Nota’s, vergadernotulen, adviezen, rapporten, evaluaties, richtlijnen, regelingen, procedures
Waardering V, 10 jaar
Opmerking In het RIO 92, Overheidsinformatievoorziening, is een handeling opgenomen die met deze

handeling overlapt: ‘Het verzorgen van interne en externe poststromen’ (handeling 109)
*) o.a. receptie- en telefoondiensten, post- en reprodiensten, restauratieve dienstverlening,
vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten, groenvoorziening, interne milieuzorg

143 (25, 29, 30 + OCW XXIV)
Actor Vakminister
Handeling Het uitvoeren van het beleid inzake de interne dienstverlening*)
Periode 1945-
Product Maandoverzichten, dagrapporten, notulen, correspondentie, schema’s, beheersadministratie,

werkroosters
Waardering V, 5 jaar
Opmerking In het RIO 92, Overheidsinformatievoorziening, is een handeling opgenomen die met deze

handeling overlapt: ‘Het verzorgen van interne en externe poststromen’ (handeling 109)
*) o.a. receptie- en telefoondiensten, post- en reprodiensten, restauratieve dienstverlening
vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten, groenvoorziening, interne milieuzorg

* Petra Schrauwen stelt voor om de vernietigingstermijn van de PIOFAH-handeling 143 (03) (‘Het
ontvangen van stukken ter kennisname’), die op 5 jaar was gesteld te verkorten. De voorzitter stelt
voor de eventuele wijziging van vernietigingstermijnen eveneens in IPS-verband te bespreken en
daarover een gezamenlijk standpunt te bepalen. Dit is  onder meer van belang omdat de Raad voor
Cultuur vragen stelt in het geval de verschillende departementen afwijkende vernietigingstermijnen
hanteren voor dezelfde handeling. Besloten wordt dat in het aanstaande IPS-overleg een gezamenlijk
voorstel zal worden geformuleerd waarin behalve de nog toe te voegen handelingen (handelingen
t.a.v. sturing en ministerraad) ook alle standpunten over andere zaken (redactionele wijzigingen,
voorstellen m.b.t. wijzigingen B’s en V’s, vernietigingstermijnen) zo veel mogelijk op één lijn zullen
worden gebracht. Een door Robin te Slaa en Han Jordaan opgesteld overzicht van de verschillende
voorstellen die door de ministeries zijn ingebracht zal aan alle betrokkenen worden toegestuurd.
Verder zullen de lijsten van toe te voegen handelingen en niet toe te voegen handelingen op grond van
hetgeen in dit overleg besloten is door Han Jordaan en Robin te Slaa worden aangepast. De
aangepaste lijsten zullen eveneens aan iedereen worden toegestuurd.
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Bijlage  2

Voorgestelde handelingen die niet zijn overgenomen

Ingediende handelingen voor de actor vakminister

* Het periodiek evalueren van het financieel-economisch beleid

* Het voeren van overleg over doelmatig financieel beheer

* Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake bedrijfsbeveiliging en bedrijfshulpverlening

* Het inrichten van de organisatie ten behoeve van de bedrijfshulpverlening (BHV)

* Het uitvoeren van veiligheids- en antecedentenonderzoeken

* Het voeren van overleg met de beveiligingsorganisatie

* Het zorgdragen voor de registratie en verstrekking van toegangsbewijzen aan het personeel en
bezoekers van het departement

* Het opstellen van sleutelbeheerplannen

* Het administratief beheren van vervoersfaciliteiten

* Het aanschaffen en leasen van vervoermiddelen ten behoeve van het departement

* Het registreren van de kenmerken van auto’s van het departement

* Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake receptie, post, reprografie en telefonie

* Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake catering- en groenvoorziening

* Het uitvoeren van het beleid inzake receptie, post, reprografie en telefonie

* Het (doen) beheren en onderhouden van catering- en groenvoorziening

* Het behandelen van aanvragen voor diensten op het gebied van catering

* Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake interne milieuzorg

* Het uitvoeren van de interne milieuzorg

* Het aanvragen van vergunningen

* Het aanvragen van ontheffingen op voorgeschreven wettelijke bepalingen

* Het op minnelijke wijze verwerven van onroerend goed en zakelijke rechten

* Het verzoeken tot oplegging van een gedoogplicht

* Het verzoeken tot onteigening van onroerend goed

* Het aanvragen van subsidie

* Het behandelen en voldoen aan opgelegde heffingsaanslagen
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* Het uitvoeren van de aanbevelingen van de Visitatiecommissie wetgeving

* Het ontwikkelen van instrumenten tot verbetering van de informatievoorziening over geldende
internationale verplichtingen

* Het juridisch behandelen van aangelegenheden zonder beroep op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (WOB)

* Het behandelen van beroepen en schorsingen inzake maatregelen van het ministerie

* Het juridisch adviseren inzake individuele personeelsaangelegenheden

* Het rapporteren aan onderdelen van het departement over door de Landsadvocaat gegeven adviezen

*Het behandelen van klachten betreffende het optreden van (ambtenaren van) het ministerie

* Het uitbrengen van advies met betrekking tot het deelbeleidsterrein de organisatie van het eigen
ministerie

* Het deelnemen aan overleg waarvan het secretariaat wordt gevoerd

* Het deelnemen aan overleg waarvan het secretariaat niet wordt gevoerd

* Het voorbereiden en evalueren van het departementaal beleid betreffende het vervoer alsmede het
opstellen van beleidsregels daarover

* Het aanschaffen en leasen van vervoermiddelen ten behoeve van het departement

* Het registreren van de uitgevoerde rijopdrachten

* Het registreren van de gewerkte uren per chauffeur

* Het ontwikkelen en evalueren van het departementale milieubeleid alsmede het opstellen van
beleidsregels daarover

* Het uitvoeren van het departementale milieubeleid

* Het voorbereiden en evalueren van het departementaal catering-/fitnessbeleid alsmede het
opstellen van beleidsregels daarover

* Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van catering-/fitnessvoorzieningen

* Het voorbereiden en evalueren van het departementaal beveiligingsbeleid alsmede het opstellen van
beleidsregels daarover

* Het uitvoeren van maatregelen in het kader van de bedrijfsveiligheid

* Het uitvoeren van een veiligheids- en antecedentenonderzoek

* Het adviseren over het beveiligingsbeleid

* Het opstellen van sleutelbeheerplannen

* Het houden van toezicht op de naleving van beveiligingsvoorschriften
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* Het voeren van overleg met de beveiligingsorganisatie

* Het zorgdragen voor de registratie en verstrekking van toegangsbewijzen aan het personeel en
bezoekers van het departement

* Het verlenen van toegang tot speciale ruimtes

* Het opstellen en beheren van departementale regelgeving met betrekking tot de organisatie van het
ministerie

* Het voorbereiden en vaststellen van de departementale regelgeving met betrekking tot de
organisatie van het ministerie

* Het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur van een uitvoeringsorgaan

* Het voorbereiden, implementeren en evalueren van de Wetgevingstoets

* Het uitvoeren van de aanbevelingen van de Visitatiecommissie wetgeving

* Het beoordelen of over wetten een referendum kan worden gehouden

* Het ontwikkelen van instrumenten ter bevordering van de kwaliteit van wet- en regelgeving en van
het bestuurlijk en juridisch handelen van het ministerie

* Het notificeren van wet- en regelgeving en beschikkingen aan of door de Europese Unie

* Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming en implementatie van internationale verdragen
respectievelijk regelingen

* Het adviseren over (de uitleg) van internationale regelgeving

* Het behandelen van internationale juridische procedures

* Het verzorgen en beheren van de informatievoorziening met betrekking tot voor Nederland geldende
internationaalrechtelijke verplichtingen

* Het adviseren over en behandelen van bestuurlijke aangelegenheden

* Het adviseren van organisatie-onderdelen over juridische zaken

* Het beheren en onderhouden van een werkrelatie met de landsadvocaat

* Het beheren en onderhouden van een werkrelatie met het College bescherming persoonsgegevens
(Cbp)

* Het voorbereiden en vaststellen van een samenwerkingsprotocol met andere instanties

* Het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures

* Het doen behandelen door de landsadvocaat van juridische geschillen

* Het voorbereiden en verzorgen (behandelen) van Officiële ontvangsten, recepties (nieuwjaars),
conferenties, diners, lunches en gebeurtenissen

De volgende handelingen zijn ingediend door de vertegenwoordiger van het ministerie van OCW voor
de actor minister van OCW.



56

* Het secretarieel en facilitair ondersteunen van het beleid

* Het administratief beheren van vervoersfaciliteiten

* Het behandelen van aanvragen voor diensten op het gebied van de interne dienstverlening

De volgende handelingen zijn ingediend door de vertegenwoordiger van het ministerie van LNV voor de
actor  minister van LNV en vakminister

* Het instellen van een commissie voor de bezwaarschriften

* Het benoemen van de voorzitter, leden, secretaris en plaatsvervangende secretaris(sen) van de
Commissie voor de bezwaarschriften

* Het adviseren van de Minister over het beleid t.a.v. te nemen beslissingen op bezwaar- en
beroepschriften

* Het adviseren van (zelfstandige) bestuursorganen binnen het ressort van het departement over het
beleid t.a.v. te nemen beslissingen op bezwaar- en beroepschriften

* Het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen voorkomend op de
beleidsterreinen van het departement

* Het voeren van verweer voor administratiefrechtelijke organen in beroepsprocedures inzake het
beleid van het departement

* Het aanleggen en onderhouden van een overzicht met jurisprudentie met betrekking tot de
beleidsterreinen van het departement
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Bijlage 3 Toe te voegen handelingen

359
Actor Vakminister
Handeling Het overdragen van (het beheer van) roerende goederen aan de Dienst der Domeinen
Periode 1945-
Product Proces-verbaal van overdracht
Opmerking V, 5 jaar

360
Actor Vakminister
Handeling Het bepalen van tarieven voor het verstrekken van diensten van het departement
Periode 1945-
Product Tariefbepalingen
Opmerking V, 1 jaar na wijziging

361
Actor Vakminister
Handeling Het sluiten van verzekeringen voor materieel inzake een doelmatig risicobeheer
Grondslag Besluit materieelbeheer 1996 (Stb. 1998, 53) art. 8.1
Periode 1996-
Product Correspondentie, overzichten, verzekeringscontracten
Waardering V, 5 jaar na vervallen van verzekering

362
Actor Vakminister
Handeling Het adviseren van directies bij Europese aanbestedingen
Periode 1945-
Product Adviezen
Opmerking V, 5 jaar

363
Actor Vakminister
Handeling Het verstrekken van statistische informatie met betrekking tot de inkoop aan de Europese

Commissie
Periode 1990-
Product Statistieken
Opmerking V, 5 jaar


