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143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70422.1 (laatst gewijzigd op 09-03-2009)
Het instellen, evalueren en opheffen van een commissie,
128 stuurgroep, werkgroep of overlegorgaan op het
deelbeleidsterrein de organisatie van het eigen ministerie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Beschikking.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
072 Arbeidsverhoudingen
Selectielijst: bij de overheid, zorgdrager
JUS [072.7]
id: 83874.1 (laatst gewijzigd op 06-02-2008)
Het voeren van overleg met de dienstcommissie /
167
ondernemingsraad
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
ARAR, 12 juni 1931, Stb. 1931/248, art. 123, gewijzigd bij besluit
van 4 juni 1956, Stb. 1956/331, art. 126, gewijzigd bij besluit van 26
september 1968, Stb. 1968/475 art. 123, 126 en 128 en bij besluit
Grondslag:
van 13 september 1982, Stb 1982/526, art. 127 en 127c Wet op de
ondernemingsraden, 28 januari 1971, zoals gewijzigd 13 april 1995,
Stb. 1995/231, art. 23 en 24
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 16-10-2001)
Waardering: Vernietigen 5 jaar
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71106.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het voeren van interdepartementaal overleg op het gebied van
318 het beleidsterrein organisatie rijksoverheid indien het
secretariaat niet door de eigen directie wordt gevoerd.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Projectverslagen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 5 jaar
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71393.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
348 Het opstellen van jaarverslagen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Blauwdrukken AO staf- en beleidsdirecties.
Bron:
Handboek Jaarplancyclus.
Jaarverslag.
Product:
Verslagen over de landbouw.

1

April 30, 2018

[GRONDSLAGEN BIJ BEWAARTERMIJNENLIJST IND]

Voorjaarsindex.
Dit gebeurt op departementaal, directie en afdelingsniveau.
In het kader van de jaarplancyclus zijn sinds 1993 alle directies
Opmerking�RIO: overgegaan tot het samenstellen van jaarverslagen.
Let op VBTB: Departementaal jaarverslag wordt tevens gebruikt in
het kader van de begrotingscyclus.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
012 Kwaliteit van de
Selectielijst: wetgeving, zorgdrager JUS
[012.7]
id: 86086.1 (laatst gewijzigd op 14-02-2008)
6 Het opstellen van periodieke verslagen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen.
Bewaring op het hoogste niveau betekent dat kwartaalverslagen
alleen worden bewaard als er geen jaarverslagen zijn, en
Opmerking�RIO:
maandverslagen alleen als er geen jaar- en kwartaalverslagen zijn,
etcetera.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 14-02-2007)
Bewaren
Waardering: voor verslagen op het hoogste niveau. Vernietigen, 2 jaar: voor
verslagen op onderliggend niveau.
023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113684.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en
258 evalueren van het beleid op het beleidsterrein toelating van
vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Bron: Interviews.
Product: Beleidsnota’s.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Bewaren
011 Nationaliteiten,
Selectielijst: zorgdrager JUS
[011.1]
onderwerp: 011-2Beleidsontwikkeling en evaluatie
id: 69161.1 (laatst gewijzigd op 08-10-2004)
Het voorbereiden, medevaststellen en coördineren van het beleid
3
inzake nationaliteiten.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Beleidsnota's, memories van toelichting.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-05-2003)
Waardering: Bewaren

Selectielijst:
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[011.1]
onderwerp: 011-3Verantwoording van beleid
id: 69170.1 (laatst gewijzigd op 08-10-2004)
Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins incidenteel
12 informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake
nationaliteitsaangelegenheden.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-05-2003)
Waardering: Bewaren
Selectielijst:

023 Toelating van vreemdelingen,
zorgdrager JUS [023.8]
id: 113681.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins incidenteel
255 informeren van de Kamers der Staten-Generaal op het beleidsterrein
toelating van vreemdelingen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Bron: Interviews.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Bewaren

015 (Beheer van de)
Selectielijst: Rijksbegroting, zorgdrager JUS
[015.7]
onderwerp: 015-6.3.1Comptabiliteitswet 1927 en andere regelingen
id: 51544.1 (laatst gewijzigd op 14-12-2006)
Het geven van commentaar op nota's, rapporten en
417
verslagen van de Algemene Rekenkamer.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 11-09-2006)
Waardering: Bewaren

092
Selectielijst: Overheidsinformatievoorziening,
zorgdrager JUS [092.6]
id: 69380.1 (laatst gewijzigd op 22-02-2006)
Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies
inzake overheidsinformatievoorziening voor het eigen
59
departement waarvan het voorzitterschap en/of
secretariaat niet bij de minister berust.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 29-07-2004)
Waardering: Vernietigen 5 jaar

Selectielijst:
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zorgdrager JUS
[143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70936.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het juridisch adviseren inzake het totstandkomen, wijzigen, intrekken
305 en toepassen van (internationale) wettelijk regelingen behorend tot
departementale beleidsterreinen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
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
Grondslag:
regelingen, uitleg Europese regelgeving, goedkeuringswetten,
inbreukprocedures, instemming met wettelijke regelingen andere
ministeries, adviezen, nota's, (ontwerp) wetteksten, startnotities, evaluatie
wetgevingstoets, nota's, adviezen, etc.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

Selectielijst:

011 Nationaliteiten,
zorgdrager JUS [011.1]
onderwerp: 011-10Overige actoren onder de zorg van de Minister van Justitie
id: 71985.1 (laatst gewijzigd op 22-02-2005)
Het adviseren van de ministers van Buitenlandse Zaken en
34
Justitie met betrekking tot het beleid inzake nationaliteiten.
Periode: 1945 - heden
Staatscommissie tot Voorbereiding van de te Nemen Maatregelen ter
Actor: Bevordering der Codificatie van het Internationaal Privaatrecht (0101-1945 - heden)
Grondslag: Koninklijk Besluit van 20-2-1897 (Stcrt. 1897, 2).
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-05-2003)
Waardering: Bewaren

023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113684.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en
258 evalueren van het beleid op het beleidsterrein toelating van
vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Bron: Interviews.
Product: Beleidsnota’s.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Bewaren
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70367.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren
118
van de hoofdlijnen van het beleid betreffende de organisatie
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van het eigen ministerie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Beleidsnota, beleidsnotitie, rapport, advies en evaluatie.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113682.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en
256 intrekking van wetten op het beleidsterrein toelating van
vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Bron: Interviews.
Vreemdelingenwet 1965
Grondslag:
Vreemdelingenwet 2000
Product: Wetten.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Bewaren

Selectielijst: 011 Nationaliteiten, zorgdrager JUS [011.1]
onderwerp: 011-1Totstandkoming van wet- en regelgeving
id: 69159.1 (laatst gewijzigd op 08-10-2004)
Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en
1
intrekking van wetten op het beleidsterrein nationaliteiten.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Wet van 12 december 1892.
Product: Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.
Rijkswet op het Nederlanderschap.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-05-2003)
Waardering: Bewaren

012 Kwaliteit van de
Selectielijst: wetgeving, zorgdrager
JUS [012.7]
id: 86118.1 (laatst gewijzigd op 14-02-2008)
Het adviseren over maatregelen ter verbetering van de
21 coordinatie op Europees terrein en ter verbetering van de
Europese dimensie in het wetgevingsproces.
Periode: 1998 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1998 - heden)
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Grondslag: Besluit van de Ministerraad van 19 december 1997.
Product: Advies.
Deze commissie werd ingesteld naar aanleiding van het Securitelarrest van het Europese Hof van Justitie. De ICER heeft 3
werkgroepen:
- een voor de voorbereiding van het Europees Recht (ICER-V);
Opmerking�RIO: - een voor de uitvoering van het Europees Recht (ICER-U);
- een voor problemen in de notificatiepraktijk (ICER-N) Het
secretariaat van de ICER wordt gevoerd door de Ministeries van
Justitie en Buitenlandse Zaken. Dit geldt ook voor de ICER-V en de
ICER-U; voor de ICER-N wordt het secretariaat door Justitie gevoerd.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 14-02-2007)
Waardering: Bewaren

Selectielijst:

Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70950.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het ontwikkelen van regelgeving inzake de organisatie en
306
het bestuurlijk en juridisch handelen van het departement.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Regeling van taken en bevoegdheden, convenanten,
Product:
handleidingen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70976.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en
308
juridische aspecten van het departementaal beleid.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Juridische adviezen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113685.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleidsregels m.b.t.
259 de uitvoering van wet- en regelgeving op het beleidsterrein
toelating van vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Product: Aanwijzingen.
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Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Bewaren
Waardering: eindproduct.
Vernietigen 10 jaar overige neerslag.
Selectielijst:

Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70950.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het ontwikkelen van regelgeving inzake de organisatie en
306
het bestuurlijk en juridisch handelen van het departement.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Regeling van taken en bevoegdheden, convenanten,
Product:
handleidingen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70976.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en
308
juridische aspecten van het departementaal beleid.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Juridische adviezen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70936.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het juridisch adviseren inzake het totstandkomen, wijzigen,
305 intrekken en toepassen van (internationale) wettelijk regelingen
behorend tot departementale beleidsterreinen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
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
Grondslag: 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, etc.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
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012 Kwaliteit van de wetgeving,
zorgdrager JUS [012.7]
id: 86121.1 (laatst gewijzigd op 14-02-2008)
112 Het uitbrengen van evaluaties over haar werkzaamheden.
Periode: 1999 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1999 - heden)
Instellingsbesluit Interdepartementale commissie voor
Grondslag: constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid, artikel
6.
Product: Evaluatie.
Het evaluatieverslag wordt aangeboden aan de Ministers van
Opmerking�RIO:
Justitie en BZK.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 14-02-2007)
Waardering: Bewaren
143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70727.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het bepalen van tarieven voor het verstrekken van
289
diensten van het departement.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Tariefbepalingen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 1 jaar na wijziging.

023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113686.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het mede voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en
260 intrekken van internationale regelingen (overeenkomsten)
inzake de toelating van vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Bron: Interviews.
Product: Internationale regelingen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Bewaren

Selectielijst:

8

023 Toelating van vreemdelingen,
zorgdrager JUS [023.8]
id: 113687.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het voeren van beleids(voorbereidend) overleg op het
261
beleidsterrein toelating van vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Bron: Interviews.
Product: Vergaderverslagen.
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Opmerking�RIO: Het ministerie van justitie voert hierbij het secretariaat.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Bewaren
015 (Beheer van de)
Rijksbegroting,
Selectielijst:
zorgdrager JUS
[015.7]
onderwerp: 015-6.3.1Comptabiliteitswet 1927 en andere regelingen
id: 49812.1 (laatst gewijzigd op 18-02-2005)
Het opstellen van wetsontwerpen tot vaststelling van het hoofdstuk
5
van de begroting van uitgaven waarover deze het beheer voert.
Periode: 1945 - 1977
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - 31-12-1945)
Grondslag: Comptabiliteitswet, art. 11, tweede lid.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 08-10-2001)
Bewaren
neerslag: 1. Interne begrotingsaanschrijving. 2. Begrotingsvoorstellen
(beleids- en begrotingsplannen). 3. Geannoteerde agenda's
Comptabiliteit, geannoteerde agenda's diensthoofden en de door
Comptabiliteit opgestelde verslagen (inzake overleg Comptabiliteitbudgethouders). 4. Begrotingsrapport. 5. Geannoteerde agenda's
sg/vakminister (opgesteld door Comptabiliteit) en geannoteerde agenda's
diensthoofden en de door Comptabiliteit opgestelde verslagen (inzake
overleg vakminister-diensthoofden). 6. Geannoteerde agenda
Comptabiliteit ministerraadoverleg; 1e primitieve begroting en
meerjarenramingen. 7. Zie onder 9. 8. Geannoteerde agenda en verslag
sg/dg-overleg (opgesteld door Comptabiliteit). 9. Gewijzigde begroting
('voorlopige cijfers'). 10. Geannoteerde agenda's en verslagen
vakminister (opgesteld door Comptabiliteit) inzake bilateraal overleg
Waardering:
vakminister-minister van Financien en ministerraadoverleg ten behoeve
van Hangpuntenbrief. 11. Geannoteerde agenda ministerraadoverleg
Totalenbrief en bij het Ministerie van Financien ingediende conceptontwerpbegroting. 12. Bij het Ministerie van Financien ingestuurde
Memorie van Toelichting bij de ontwerp-begroting en overige bijlagen. 13.
Geannoteerde agenda vakminister ministerraadoverleg Augustusbrief en
defintieve bij het Ministerie van Financien ingediende ontwerpbegrotingstukken. 14. Gewijzigde ontwerpbegroting en Memorie van
Toelichting en overige kamerstukken (naar aanleiding van advies Raad
van State). 15. Gewijzigde ontwerpbegroting en Memorie van Toelichting
en overige kamerstukken (naar aanleiding van amendering Tweede
Kamer).
Vernietigen neerslag: 6 jaar na het betreffende begrotingsjaar, mits de
rijksrekening is goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer.

046 Voorlichting van de
Selectielijst: Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [046.9]
id: 88301.1 (laatst gewijzigd op 27-02-2008)
204 Het geven van voorlichting over het eigen beleid.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Wet Openbaarheid van Bestuur, art. 2, 3, 4, 8 (Stb. 1978, 581, Stb.
1992, 422), Besluit van de Ministerraad van 10 december 1982,
Grondslag:
Radioreglement 1930, art. (Stb. 1930, 159; gewijzigd Stb. 1935,61),
Televisiebesluit 1956, art. 12.2 (Stb. 1955, 579), Radiobesluit, art.6.2,
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1965 (Stb. 1965, 484).
Eindproducten: persberichten, foto's, interviews, toespraken, tijdschrift,
boek publicaties (1 ex.), radio en tv voorlichting, campagneplan,
evaluatie campagne, websites (bijvoorbeeld www.overheid.nl )
Product:
Overige producten zijn stukken benodigd in de voorbereiding en
ondersteuning en interne voorlichting, flyers, bulletins,
personeelsbladen.
NB: In het geval dat de algemene handeling is opgenomen in een
BSD over een specifiek beleidsterrein heeft deze echter voorrang. Als
Opmerking�RIO:
de algemene handeling ontbreekt, kan de vakMinistershandeling uit
het onderhavige BSD gebruikt worden.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 14-06-2007)
Bewaren
Waardering:
Eindproducten. Vernietigen, 5 jaar: Overig.

Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70648.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
283 Het ontvangen van stukken ter kennisname.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Agenda's, notulen, rapporten, kopiebijlagen,
Product:
kopienota's, offertes, folders.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 2 jaar

056 Nationale
Selectielijst: ombudsman, zorgdrager
JUS [056.7]
id: 107891.1 (laatst gewijzigd op 24-11-2008)
Het op basis van (gegevens over) uitkomsten van het werk van
de Nationale ombudsman bijdragen aan de preventie van
136
klachten bij een of meer betrokken bestuursorganen op het
beleidsterrein.
Periode: 1982 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1982 - heden)
Bron: Jaarverslagen No.
Het bestuursorgaan is hier een Minister. Betreft bijv. een circulaire
Opmerking�RIO: aan de korpsbeheerders (1995) met aanbevelingen n.a.v. de geringe
doorwerking van beoordelingen door de No.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 23-10-2007)
Waardering: Vernietigen 10 jaar

Selectielijst:
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143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager LNV [143.8]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71029.1 (laatst gewijzigd op 10-01-2008)
Het behandelen van aangelegenheden met beroep op
312
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
Periode: 1945 - heden
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (01-01Actor:
1945 - heden)
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Product: Advies.
Ingetrokken bij de vaststelling van de selectielijst op het
Opmerking�RIO:
beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945-.
Status: Niet in gebruik (Vaststellingsdatum: 16-12-2005)
Waardering: Vernietigen 10 jaar
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71674.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het bijdragen aan het interdepartementaal beleid inzake het
331 functioneren van zelfstandig bestuurlijke orgaan in het
algemeen.
Periode: 1974 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1974 - heden)
Product: Nota's.
Het gaat hier om beleidsvorming in het kader van markt en overheid,
de toegankelijkheid van overheidsinformatie, de kabinetsvisie op het
toezicht, een geintegreerd middelenbeheer.
Opmerking�RIO: In het geval er handelingen bestaan met gelijke strekking maar met
specifieke wetgeving als grondslag genieten deze voorrang boven
deze handeling. Een ontwerp voor een kaderwet ZBO's is in
behandeling bij de Tweede Kamer.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen,
zorgdrager JUS [023.8]
id: 113703.1 (laatst gewijzigd op 18-03-2010)
277 Het houden van toezicht op vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Vreemdelingenwet 1965
Grondslag:
Vreemdelingenwet 2000
Product: Verslagen, rapporten.
Per 1 mei 2004 is deze taak fors uitgebreid. Voor die tijd was het voor
en groot deel een politietaak. Vanaf 1 mei 2004 is de uitvoering van
deze politietaak overgegaan naar de Immigratie en Naturalisatiedienst
Opmerking�RIO:
(IND) van het Ministerie van Justitie. Zie ook: Vaststelling Selectielijst
archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994
(Stcrt. 2006/66, pag. 12).
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Vernietigen 15 jaar na vertrek, overlijden, verkrijging
Nederlanderschap, verkrijging verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd,
verkrijging diplomatieke of consulaire status of aanvangsdatum
Waardering: behandeling als Nederlander.

Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
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onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70210.1 (laatst gewijzigd op 09-03-2009)
Het (mede) financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de
36
(inter) departementale organisatie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Rekening, declaratie.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen neerslag: 7 jaar voor neerslag met een fiscaal
verantwoordingsbelang mits de rijksrekening is goedgekeurd door de
Waardering: Algemene Rekenkamer. 7 jaar voor neerslag met een financieel
verantwoordingsbelang mits de rijksrekening is goedgekeurd door de
Algemene Rekenkamer.
143 Organisatie
Rijksoverheid,
Selectielijst:
zorgdrager JUS
[143.7]
onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70210.1 (laatst gewijzigd op 09-03-2009)
Het (mede) financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de
36
(inter) departementale organisatie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Rekening, declaratie.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen neerslag: 7 jaar voor neerslag met een fiscaal
verantwoordingsbelang mits de rijksrekening is goedgekeurd door de
Waardering: Algemene Rekenkamer. 7 jaar voor neerslag met een financieel
verantwoordingsbelang mits de rijksrekening is goedgekeurd door de
Algemene Rekenkamer.
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70248.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het (laten) uitvoeren van onderzoeken betreffende de
353 organisatie van het eigen ministerie, dan wel onderdelen
daarvan, door een extern organisatiebureau.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Bron: Rijksbegroting 1968-1969, hfst. VII, nr. 2, blz. 13.
Product: Onderzoeksdossiers, rapportages.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70248.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het (laten) uitvoeren van onderzoeken betreffende de
353 organisatie van het eigen ministerie, dan wel onderdelen
daarvan, door een extern organisatiebureau.
Periode: 1945 - heden
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Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Bron: Rijksbegroting 1968-1969, hfst. VII, nr. 2, blz. 13.
Product: Onderzoeksdossiers, rapportages.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70235.1 (laatst gewijzigd op 10-01-2008)
Het (mede) (doen) organiseren van cursussen, opleidingen,
52
conferenties etc. op het terrein van de overheidsorganisatie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen 10 jaar voor eindproducten van conferenties, symposia
Waardering: en opleidingsmateriaal voor beleidsambtenaren. 3 jaar voor overige
stukken
Selectielijst:

Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71093.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het initieren en (laten) uitvoeren van projecten op het
317
gebied van het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Projectverslagen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 10 jaar
076 Arbeidsomstandigheden bij de
overheid, zorgdrager JUS [076.7]
id: 86744.1 (laatst gewijzigd op 15-02-2008)
Het opzetten en bijhouden van een lijst van
136 werknemers die bij hun arbeid worden blootgesteld
aan kankerverwekkende stoffen of processen.
Periode: 1994 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1994 - heden)
Besluit kankerverwekkende stoffen en processen, 4
Grondslag:
februari 1994, Stb. 1994/ 91, art. 4.1.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 17-10-2001)
Waardering: Vernietigen 40 jaar

092
Selectielijst: Overheidsinformatievoorziening,
zorgdrager JUS [092.6]
id: 69235.1 (laatst gewijzigd op 22-02-2006)
Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en
evalueren van het beleid betreffende
3
overheidsinformatievoorziening voor het eigen
departement.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten, adviezen,
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evaluaties.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 29-07-2004)
Waardering: Bewaren

077
Personeelsinformatievoorziening en
Selectielijst:
-administratie, zorgdrager JUS
[077.7]
id: 87650.1 (laatst gewijzigd op 20-02-2008)
Het aangaan van overeenkomsten inzake het gebruik
30
van P-systemen.
Periode: 1994 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1994 - heden)
De meeste ministeries zijn met IVOP en RCC een
overeenkomst aangegaan inzake het gebruik van IPAOpmerking�RIO:
systemen. Enkele ministeries hebben voor een andere
oplossing gekozen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 17-10-2001)
Vernietigen 20 jaar
Waardering:
na einde overeenkomst.
Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70897.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het ontwikkelen van het (inter)departementaal beleid
302
inzake de interne dienstverlening.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Nota's, vergadernotulen, adviezen, rapporten, evaluaties,
Product:
richtlijnen, regelingen, procedures.
In RIO 092, Overheidsinformatievoorziening, is een
handeling opgenomen die met deze handeling overlapt:
Het verzorgen van interne en externe poststromen
Opmerking�RIO:
(handeling 109) o.a. receptie- en telefoondiensten, posten reprodiensten, restauratieve dienstverlening
vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en groenvoorziening.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 10 jaar

015 (Beheer van de)
Selectielijst: Rijksbegroting,
zorgdrager JUS [015.7]
onderwerp: 015-6.5.1Comptabiliteitswet
id: 73103.1 (laatst gewijzigd op 14-12-2006)
Het controleren van het gevoerde financiele beheer en de jaarlijkse
financiele verantwoording daarover en van de administraties die
411
ten behoeve van dat beheer en die verantwoordingen worden
gevoerd.
Periode: 1991 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1991 - heden)
Grondslag: Comptabiliteitswet, art. 22, eerste lid.
Controlerapporten, controledossiers, dossiers adviesopdrachten,
dossierstukken van beperkte betekenis, zoals saldo-bevestigingen, en
Product:
dergelijke (ontleend aan Handboek controle Departementale
Accountantsdienst)
Opmerking�RIO: Tot 1995 hield de controletaak in:
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- Het controleren van de administraties die op het ministerie worden
gevoerd ter ondersteuning van het beheer en ten behoeve van de
verantwoording die over het beheer moet worden afgelegd.
- Het controleren van het beheer van de middelen zoals dat blijkt uit de
administraties van het ministerie.
- Het controleren van het stelsel van interne controlemaatregelen dat is
opgenomen in de administratieve organisatie van het ministerie.
- Het controleren van de jaarlijkse financiele verantwoording van het
ministerie die aan het einde en ter afsluiting van het dienstjaar wordt
opgesteld aan de hand van de administratie, gevoerd door de Directies
Financieel-Economische Zaken.
De controle houdt verder in:
- Het signaleren van onvolkomenheden naar aanleiding van de
controle.
- Het adviseren inzake maatregelen ter opheffing van de gesignaleerde
onvolkomenheden.
- Andere werkzaamheden door de minister opgedragen.
Met ingang van 21 september 1995 (Besluit taak Departemetale
Accountantsdienst Stb. 1995, 426) houdt de controletaak in:
- De controle op het beheer van nietgeldelijke zaken.
- Bijzondere controletaken in opdracht van de minister van Financien.
- Het adviseren terzake van de maatregelen ter opheffing van
onvolkomenheden die bij de uitgevoerde controles zijn geconstateerd.
- Het adviseren terzake van het te voeren beleid op het gebied van de
financiele verslaggeving en de accountantscontrole bij het ministerie.
- Bijzondere adviestaken in opdracht van de minister van Financien.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 11-09-2006)
Vernietigen neerslag: 10 jaar (voor periode 1945-1998). 7 jaar (voor de
Waardering:
periode 1999- ).
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid,
zorgdrager FIN [143.6]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70909.1 (laatst gewijzigd op 06-01-2006)
303 Het uitvoeren van het beleid inzake interne dienstverlening.
Periode: 1945 - 2009
Actor: Minister van Financien (01-01-1945 - 31-12-2009)
Maandoverzichten, dagrapporten, notulen, correspondentie, schema's,
Product:
beheersadministratie, werkroosters.
In RIO 092, Overheidsinformatievoorziening, is een handeling
opgenomen die met deze handeling overlapt: Het verzorgen van interne
Opmerking�RIO: en externe poststromen (handeling 109) o.a. receptie- en
telefoondiensten, post- en reprodiensten, restauratieve dienstverlening
vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en groenvoorziening.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 16-12-2005)
Waardering: Vernietigen 5 jaar

045 Rijkshuisvesting,
Selectielijst: zorgdrager JUS
[045.2]
id: 110338.1 (laatst gewijzigd op 03-02-2009)
Het ontwikkelen van het departementaal beleid inzake interne
219
huisvesting.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
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Bron: De Verdieping, het nieuwe organisatiemodel, 2001, p. 63.
Besluit Rijksgebouwendienst 1989 (Stb. 1989, nr. 320,) art. 8.1;.Besluit
Grondslag: Rijksgebouwendienst 1999 (Stb. 1998, nr. 552), art. 16; Regeling
Geschillencommissie voor de Rijkshuisvesting (Stcrt. 1999/234), art. 17.
Nota's, vergadernotulen, adviezen, rapporten, richtlijnen, procedures,
regelingen, voorschriften, evaluaties, huisvesting, verhuizingen,
Product:
ruimtebeheer, meerjarenprogramma huisvesting, inventarisatie
huisvestingswensen, toepassing van rijksregelingen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 26-07-2007)
Waardering: Vernietigen 10 jaar
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71002.1 (laatst gewijzigd op 09-03-2009)
Het adviseren, behandelen van juridische, bestuurlijke en
310
algemene aangelegenheden.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Adviezen ministeriele regelingen, internationale procedures,
Product:
dienstvoorschriften.
Hieronder valt ook het juridisch behandelen van
Opmerking�RIO: aangelegenheden zonder beroep op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen neerslag: 20 jaar. 3 jaar voor neerslag met betrekking
Waardering: tot de behandeling van aangelegenheden zonder beroep op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur.
Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70661.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het voeren van interdepartementaal overleg inzake
284
(samenwerking op het gebied van) facilitaire zaken.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Interview met P.O. Jansen, stafmedewerker DIV-beleid
Bron: Faciltair Bedrijf van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Product: Agenda's, notulen, vergaderverslagen.
Het secretariaat van dit overleg wordt gevoerd door
Opmerking�RIO:
Projectbureau FMWEB
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 5 jaar

143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid,
zorgdrager FIN [143.6]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70909.1 (laatst gewijzigd op 06-01-2006)
303 Het uitvoeren van het beleid inzake interne dienstverlening.
Periode: 1945 - 2009
Actor: Minister van Financien (01-01-1945 - 31-12-2009)
Product: Maandoverzichten, dagrapporten, notulen, correspondentie, schema's,
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beheersadministratie, werkroosters.
In RIO 092, Overheidsinformatievoorziening, is een handeling
opgenomen die met deze handeling overlapt: Het verzorgen van interne
Opmerking�RIO: en externe poststromen (handeling 109) o.a. receptie- en
telefoondiensten, post- en reprodiensten, restauratieve dienstverlening
vergaderfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en groenvoorziening.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 16-12-2005)
Waardering: Vernietigen 5 jaar
023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen,
zorgdrager JUS [023.8]
id: 113680.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en
254 instellingen die actief zijn op het beleidsterrein toelating van
vreemdelingen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Bron: Interviews.
Product: Subsidiedossiers.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Vernietigen 10 jaar
023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113678.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
Het behandelen van klachten van burgers over het
252 optreden van de overheid ten aanzien van de toelating van
vreemdelingen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Bron: Interviews.
Product: Klachtendossier.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Waardering: Vernietigen 5 jaar
Selectielijst:

056 Nationale ombudsman,
zorgdrager JUS [056.7]
id: 107889.1 (laatst gewijzigd op 24-11-2008)
Het medewerken aan de behandeling van een zaak door
154
de Nationale ombudsman.
Periode: 1982 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1982 - heden)
Jaarverslagen No; vraaggesprekken BNo, ministerie van
Bron:
Justitie; secundaire literatuur.
Grondslag: Medewerking: WNo art. 18 t/m 25.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 23-10-2007)
Waardering: Bewaren

Selectielijst:
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143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71015.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het behandelen van publiekrechtelijke en
311
civielrechtelijke procedures.
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Periode: 1994 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1994 - heden)
Processtukken, verzoek om advies en advies van de
Product:
landsadvocaat.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 20 jaar

011 Nationaliteiten,
Selectielijst: zorgdrager JUS
[011.1]
onderwerp: 011-5Uitvoering van wet- en regelgeving
id: 69175.1 (laatst gewijzigd op 08-10-2004)
Het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van afwijzende
beschikkingen inzake naturalisatie en het voeren van verwee in
17
beroepschriftenprocedures voor de Raad van State (1945-1994) en de
arrondissementsrechtbanken (1994-).
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-05-2003)
Waardering: Bewaren
Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid, zorgdrager JUS
[143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71041.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het juridisch behandelen van
313
schadeclaims.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Correspondentie.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 6 jaar na uitspraak.

116 Internationale rechtshulp in
Selectielijst: strafzaken, zorgdrager JUS
[116.4]
id: 97053.1 (laatst gewijzigd op 14-05-2008)
Het (mede) voorbereiden en begeleiden van
18 (wetenschappelijke) studies betreffende de internationale
rechtshulp in strafzaken.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Nota, notitie.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 23-03-2006)
Waardering: Vernietigen 10 jaar

Selectielijst:

163 Justitiële documentatie,
zorgdrager JUS [163.2]
id: 110102.1 (laatst gewijzigd op 21-01-2009)
Het beslissen over de verstrekking van een Verklaring
32
Omtrent het Gedrag.
Periode: 2005 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-2005 - heden)
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Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 18 (Stb. 2002,
552, zoals gewijzigd bij Stb. 2004, 315).
Product: Correspondentie.
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag voert deze
Opmerking�RIO:
handeling namens de Minister van Justitie uit.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 01-08-2007)
Waardering: Vernietigen 1 jaar
Grondslag:

023 Toelating van
Selectielijst: vreemdelingen, zorgdrager
JUS [023.8]
id: 113695.1 (laatst gewijzigd op 17-03-2010)
269 Het registreren van vreemdelingen.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Bron: Interviews, handboek AO
Product: Registraties
* Vreemdelingen worden in Indis geregistreerd.
* Tot en met 1989 zijn alle dossier bewaard, nav Kamervragen.
Opmerking�RIO: Dossiers die daarna zijn aangemaakt komen, afhankelijk van het al
dan niet verstrekken van een verblijfsvergunning, in aanmerking
voor vernietiging.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 09-02-2010)
Bewaren
bij: * verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; * naturalisatie; *
ingrijpen van de minister.
Waardering: Overig: Vernietigen 15 jaar na vertrek, overlijden, verkrijging
Nederlanderschap, verkrijging verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd, verkrijging diplomatieke of consulaire status of aanvangsdatum
behandeling als Nederlander.
011 Nationaliteiten,
Selectielijst: zorgdrager JUS
[011.1]
onderwerp: 011-7Registratie
id: 71978.1 (laatst gewijzigd op 17-11-2004)
Het houden van een openbaar register van de verklaringen tot
verkrijging en afstand van het Nederlanderschap, de verlening van
het Nederlanderschap en de intrekkingen bedoeld in artikel 15 onder
d.
Het betreft hier ondermeer:
- Naturalisatie
- Verkrijging door kennisgeving (het is in een aantal wettelijk
omschreven gevallen mogelijk om het Nederlanderschap te
27
verkrijgen door middel van kennisgeving)
- Behoud door kennisgeving
- Optie/verwerpingsverklaringen ingevolge de Overeenkomst
betreffende de Toescheiding van Staatsburgers tussen Nederland en
Suriname van 25 november 1975
De aankomst in Nederland van Molukkers (1951-)
Verklaring van afstand van het Nederlanderschap (Deze verklaring
doet men bij de burgemeester van de woonplaats).
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Grondslag: Rijkswet op het Nederlanderschap, art. 15 aanhef en onder B.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-05-2003)
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Waardering: Bewaren
047 Inkomens- en
Selectielijst: arbeidsvoorwaardenbeleid,
zorgdrager JUS [047.8]
id: 95317.1 (laatst gewijzigd op 09-04-2008)
Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het
41 opsporen van overtredingen op het terrein van
inkomens- en arbeidsvoorwaarden.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258) [Stb.
Grondslag:
1997, 580], art. 17.
Aanwijzingsbesluit, o.a.:
- Aanwijzing ambtenaren Loontechnische Dienst als
opsporingsambtenaren(Stcrt. 1970, 241)
Product: - Beschikking buitengewoon opsporingsambtenaar I-SZW
1994 (Stcrt.1994, 96)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
Inspectiedienst SZW 1995 (Stcrt.1995, 96).
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 16-02-2007)
Waardering: Vernietigen 10 jaar
095 Preventief toezicht op
Selectielijst: rechtspersonen, zorgdrager
JUS [095.2]
id: 97026.1 (laatst gewijzigd op 02-08-2012)
Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een
algemene maatregel van bestuur, waarbij geregeld wordt wat
78
verder nodig is voor de uitvoering van vrijwillige
zetelverplaatsing.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Wet van 26 april 1940 (Stb. 1940/200), art. 20; Rijkswet vrijwillige
Grondslag:
zetelverplaatsing (Stb. 1967/161), art. 24.
Product: Amvb.
Status: Niet in gebruik (Vaststellingsdatum: 01-03-2006)
Waardering: Bewaren
095 Preventief toezicht op
Selectielijst: rechtspersonen, zorgdrager
JUS [095.2]
id: 96993.1 (laatst gewijzigd op 02-08-2012)
Het behandelen van een verzoek tot goedkeuring van de
37 bestemming van het batig saldo der vereffening van een
ontbonden rechtspersoon.
Periode: 1976 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1976 - heden)
Grondslag: BW2 (Stb. 1976/395), art. 20.3.
Product: Beschikking.
Deze goedkeuring is vereist om de ontbinding rechtsgeldigheid te
geven voor een periode van tien jaar. Bij Wet van 15 november
Opmerking�RIO:
1989 (Stb. 541) zijn de algemene bepalingen (titel 1) van het BW2
geheel vervangen.
Status: Niet in gebruik (Vaststellingsdatum: 01-03-2006)
Waardering: Vernietigen
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162 Natuurlijke
Selectielijst: personen, zorgdrager
JUS [162.4]
id: 111635.1 (laatst gewijzigd op 03-04-2009)
Het toe- of afwijzen van een verzoek tot naamswijziging of
31
naamsvaststelling.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Oud Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 63 en 66; Burgerlijk Wetboek Boek
1, art. 7, lid 1, 3 en 6 (Stb. 1969, 257), zoals gewijzigd bij Stb. 1983,
265, Stb. 1987, 246, Stb. 1995, 592, Stb. 1997, 161, Stb. 1997, 772.
Grondslag:
Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot
naamsvaststelling, artt. 2 en 4 (Stb. 1969, 544), zoals gewijzigd en
opnieuw vastgesteld bij Stb. 1987, 609.
Rapporten, KB's (vaak staan hierin meer dan één naamswijziging.),
Product:
advies van de Raad voor de Kinderbescherming.
Formeel heeft de Koning de bevoegdheid tot wijziging of vaststelling
zoals bedoeld in bovenstaande handeling. In de praktijk is de Minister
van Justitie hiervoor verantwoordelijk, maar voert de staatssecretaris de
handeling uit. Tot 1988 bestond er nog voordat het besluit werd
genomen voor belanghebbenden de mogelijkheid bezwaar in te dienen
tegen de naamswijziging, na publicatie van een aankondiging van de
naamswijziging in de Staatscourant. In het geval van
Opmerking�RIO: voornaamswijziging is de rechter bevoegd om de wijziging te toetsen op
haar wenselijkheid. Bovenstaande handeling geldt ook voor
naamswijziging van adellijke personen. Handeling 24 uit het RIO nr.
101, Adelbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel, is daardoor
overbodig geworden. Van besluiten houdende wijziging van of
vaststelling van namen zendt de Minister van Justitie een afschrift aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand. De actor Raad voor de
Kinderbescherming valt onder het BSD Justitiële jeugdzorg.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 13-02-2008)
Bewaren
Door middel van een steekproef zullen dossiers worden bewaard.
Waardering: Voorafgaand aan bewerking contact opnemen met het Nationaal Archief
over de specificaties van de steekproef.
Vernietigen 50 jaar.
162 Natuurlijke
Selectielijst: personen, zorgdrager
JUS [162.4]
id: 111669.1 (laatst gewijzigd op 02-04-2009)
Het verlenen van ontheffing van het trouwverbod of verbod op
71
geregistreerd partnerschap vanwege minimaal vereiste leeftijd.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Oud Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 87 Burgerlijk Wetboek Boek 1, art.
31, lid 3, (Stb. 1969, 257) opnieuw vastgesteld bij Stb. 1984, 404, zoals
Grondslag: gewijzigd bij Stb. 1993, 242, Stb. 1997, 324, Burgerlijk Wetboek Boek
1, art. 80, sub a, lid 8 (Stb. 1997, 324), zoals gewijzigd bij, Stb. 2001,
11, en Stb. 2001/9.
Product: KB. (tot 1970); (vanaf 1970) beschikking.
De ontheffing vindt bijvoorbeeld plaats omdat de aanstaande bruid
Opmerking�RIO:
zwanger of partner is.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 13-02-2008)
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Waardering: Bewaren

162 Natuurlijke
Selectielijst: personen, zorgdrager
JUS [162.4]
id: 111674.1 (laatst gewijzigd op 02-04-2009)
Het aan partijen vergunnen dat het huwelijk of geregistreerd
77 partnerschap door een bijzonder persoon wordt voltrokken/
gesloten die bij authentieke akte gevolmachtigd is.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Oud Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 134; Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Grondslag: art. 66, art. 80, sub a, lid 8 (Stb. 1969, 257) zoals gewijzigd bij Stb.
1993, 242, Stb. 1997, 324.
Product: Tot 1970: KB; vanaf 1970: beschikking.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 13-02-2008)
Waardering: Vernietigen 5 jaar
100 Politie 1945 Selectielijst: 1993, zorgdrager JUS
[100.2]
id: 110787.1 (laatst gewijzigd op 10-03-2009)
Het verstrekken van opdrachten aan de Procureur(s)-Generaal in
het kader van een aanvraag tot het verlenen van bijstand door
532 gemeentelijk politiepersoneel van buiten het ambtsgebied ten
behoeve van de opsporing van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.
Periode: 1958 - 1993
Actor: Minister van Justitie (01-01-1958 - 31-12-1993)
Grondslag: Art. 50.3 Politiewet 1957 (Stb. 1957, 244).
toelichting hiertoe: vraagt de Procureur-Generaal, fungerend directeur
van politie bij de Minister van Justitie bijstandsverlening door
gemeentelijk politiepersoneel van buiten zijn ambtsgebied ten behoeve
van de opsporing van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen voeren de Ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken overleg over de aanvraag van bijstandsverlening
en wordt na dit overleg de opdracht versterkt de commissaris van de
Koningin wordt daarna door de Procureur-Generaal, fungerend
directeur van politie medegedeeld dat personeel van de
Opmerking�RIO:
gemeentepolitie beschikbaar gesteld zal worden voor het verlenen van
bijstand buiten het ambtsgebied ten behoeve van de opsporing van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.Het
betreft in dit geval gebeurtenissen zoals de Amsterdamse
ordeverstoring in 1966, de derde terrorismegolf aan het begin van de
jaren zeventig, en de bijstand die is verleend tijdens de verwijdering van
de Amsterdamse krakers in de jaren tachtig. Ook de grootschalige inzet
van politie en militaire middelen bij rellen in Nijmegen (1981) kan als
een bijzonder geval worden beschouwd.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 06-11-2007)
Bewaren
Waardering: Bijstand in bijzondere gevallen.
Overige neerslag: Vernietigen 10 jaar.
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
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id: 70936.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het juridisch adviseren inzake het totstandkomen, wijzigen,
305 intrekken en toepassen van (internationale) wettelijk regelingen
behorend tot departementale beleidsterreinen.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
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
Grondslag:
Europese regelingen, uitleg Europese regelgeving,
goedkeuringswetten, inbreukprocedures, instemming met wettelijke
regelingen andere ministeries, adviezen, nota's, (ontwerp) wetteksten,
startnotities, evaluatie wetgevingstoets, nota's, adviezen, etc.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71002.1 (laatst gewijzigd op 09-03-2009)
Het adviseren, behandelen van juridische, bestuurlijke en
310
algemene aangelegenheden.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Adviezen ministeriele regelingen, internationale procedures,
Product:
dienstvoorschriften.
Hieronder valt ook het juridisch behandelen van
Opmerking�RIO: aangelegenheden zonder beroep op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen neerslag: 20 jaar. 3 jaar voor neerslag met betrekking
Waardering: tot de behandeling van aangelegenheden zonder beroep op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur.
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70235.1 (laatst gewijzigd op 10-01-2008)
Het (mede) (doen) organiseren van cursussen, opleidingen,
52
conferenties etc. op het terrein van de overheidsorganisatie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen 10 jaar voor eindproducten van conferenties,
Waardering: symposia en opleidingsmateriaal voor beleidsambtenaren. 3 jaar
voor overige stukken.
046 Voorlichting van de
Selectielijst: Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [046.9]
id: 88301.1 (laatst gewijzigd op 27-02-2008)
204 Het geven van voorlichting over het eigen beleid.
Periode: 1945 - heden
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Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Wet Openbaarheid van Bestuur, art. 2, 3, 4, 8 (Stb. 1978, 581, Stb.
1992, 422), Besluit van de Ministerraad van 10 december 1982,
Grondslag: Radioreglement 1930, art. (Stb. 1930, 159; gewijzigd Stb. 1935,61),
Televisiebesluit 1956, art. 12.2 (Stb. 1955, 579), Radiobesluit, art.6.2,
1965 (Stb. 1965, 484).
Eindproducten: persberichten, foto's, interviews, toespraken, tijdschrift,
boek publicaties (1 ex.), radio en tv voorlichting, campagneplan,
evaluatie campagne, websites (bijvoorbeeld www.overheid.nl )
Product:
Overige producten zijn stukken benodigd in de voorbereiding en
ondersteuning en interne voorlichting, flyers, bulletins,
personeelsbladen.
NB: In het geval dat de algemene handeling is opgenomen in een
BSD over een specifiek beleidsterrein heeft deze echter voorrang. Als
Opmerking�RIO:
de algemene handeling ontbreekt, kan de vakMinistershandeling uit
het onderhavige BSD gebruikt worden.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 14-06-2007)
Bewaren
Waardering:
Eindproducten. Vernietigen, 5 jaar: Overig.
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70448.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
357 Het secretarieel en facilitair ondersteunen van het beleid.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Afspraken, verzendlijsten, programma's, protocollen, uitnodigingen
Product: bijwonen workshops, vergaderingen, congressen en andere
evenementen, correspondentie, aanmeldingslijsten.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Vernietigen 2 jaar

Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71713.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
335 Het opzetten van een crisisorganisatie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: (organisatie)beschikkingen.
De handelingen ter bestrijding van een specifieke crisis zijn per
Opmerking�RIO: beleidsterrein beschreven in de desbetreffende selectielijsten.
Dit geldt ook voor de facilitaire zaken.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71700.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het voorbereiden, (mede-) vaststellen, coördineren en
334
evalueren van het (departementaal) beleid voor de
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organisatie van het bestrijden van een crisis.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Crisishandboeken.
Bijvoorbeeld een voedselveiligheidscrisis of een uitbraak van een
besmettelijke dierziekte.
Let op:
Opmerking�RIO:
- Nationale rampen vallen onder een uitzonderlijke waardering.
- De handelingen ter bestrijding van een specifieke crisis zijn per
beleidsterrein beschreven in de desbetreffende selectielijsten.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

Selectielijst:

100 Politie 1945 - 1993,
zorgdrager JUS [100.2]
onderwerp: 100-3.2Organisatie en beheer
id: 68408.1 (laatst gewijzigd op 25-08-2004)
Het overeenstemmen over het vergoeden van bijzondere
48
bijstandskosten van gemeentelijke politiekorpsen.
Periode: 1964 - 1980
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (01-01Actor:
1964 - 31-12-1980)
Beschikking bijstandskosten gemeentepolitie (Stcrt. 1964, 240)
Grondslag:
(Stcrt. 1973, 239), art. 3.1f.
Status: Concept (Vaststellingsdatum: 06-11-2007)
Waardering: Bewaren

188 Gefinancierde Rechtsbijstand
Selectielijst: en Rechthulp, zorgdrager JUS
[188.2]
id: 106735.1 (laatst gewijzigd op 04-11-2008)
Het voorbereiden en begeleiden van (wetenschappelijk)
10 onderzoek betreffende de gefinancierde rechtsbijstand
en rechtshulp.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 10-03-2008)
Waardering: Vernietigen 5 jaar
143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-4Coordinatie
id: 70094.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het informeren van de coördinerende minister op het
2 beleidsterrein organisatie van de rijksoverheid betreffende de
organisatie van het eigen ministerie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Brief, nota, rapport.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
Selectielijst:
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JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70367.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren
118 van de hoofdlijnen van het beleid betreffende de organisatie
van het eigen ministerie.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Beleidsnota, beleidsnotitie, rapport, advies en evaluatie.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren
Selectielijst:

143 Organisatie Rijksoverheid,
zorgdrager JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 70976.1 (laatst gewijzigd op 23-01-2008)
Het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en
308
juridische aspecten van het departementaal beleid.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Product: Juridische adviezen.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Waardering: Bewaren

143 Organisatie
Selectielijst: Rijksoverheid, zorgdrager
JUS [143.7]
onderwerp: 143-6Organisatie van een ministerie
id: 71002.1 (laatst gewijzigd op 09-03-2009)
Het adviseren, behandelen van juridische, bestuurlijke en
310
algemene aangelegenheden.
Periode: 1945 - heden
Actor: Minister van Justitie (01-01-1945 - heden)
Adviezen ministeriele regelingen, internationale procedures,
Product:
dienstvoorschriften.
Hieronder valt ook het juridisch behandelen van
Opmerking�RIO: aangelegenheden zonder beroep op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Status: Definitief (Vaststellingsdatum: 15-10-2007)
Vernietigen neerslag: 20 jaar. 3 jaar voor neerslag met betrekking
Waardering: tot de behandeling van aangelegenheden zonder beroep op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur.
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