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Besluit van 15 december 1995, houdende
intrekking van het Besluit algemene
secretarie-aangelegenheden rijksadministratie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van
1 december 1995, nr. IBI95/U1375, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur,
directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening;
Overwegende dat het wenselijk is het Besluit algemene secretarieaangelegenheden rijksadministratie in te trekken;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie
wordt ingetrokken.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
Onze Ministers zijn, ieder voor zover het zijn/haar ministerie betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 december 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
J. Kohnstamm
Uitgegeven de elfde januari 1996
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie
(Stb. 1980, 182) is op 2 oktober 1980 in werking getreden. Dit besluit
(hierna: KB ASAR) huldigt als leidend principe uniformiteit in werkzaamheden van de algemene secretarieën bij de ministeries en in de inrichting
van het archiefbeheer. Uitgaande van dat principe wordt in detail geregeld
hoe die werkzaamheden verricht moeten worden en hoe het archief
ingericht dient te worden. Inmiddels is het besef doorgedrongen dat dit
besluit niet langer effectief is en ook niet effectief kan zijn. De informatiebehoeften bij de verschillende organisatie-eenheden waaruit de rijksdienst
bestaat, zijn immers zo divers en de belangen die daarbij een rol spelen zo
verschillend, dat het voorschrijven van één of zelfs van enkele inrichtingsmodellen onvoldoende tegemoet komt aan de specifieke behoeften van
een organisatie-eenheid.
Het in toenemende mate decentraliseren van de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden voor het realiseren van de aan een organisatie-eenheid
toegewezen taken naar het management van die eenheden, is een
belangrijke stimulans geweest voor het doordringen van dat besef. Het KB
ASAR wordt allerwegen als knellend ervaren en als een belemmering om
de algemene secretarie-werkzaamheden zodanig vorm te geven, dat een
optimale ondersteuning van de taakuitvoering van de organisatieeenheden, waaruit de rijksdienst bestaat, mogelijk is. Daarnaast raakt het
begrip algemene secretarie in onbruik. Meer en meer komt het begrip
documentaire informatievoorziening daarvoor in de plaats.
Er worden drie belangen voor documentaire informatievoorziening
onderscheiden; dit zijn het bedrijfsvoeringsbelang, het verantwoordingsbelang en het belang van later historisch onderzoek. Zoals reeds
hierboven is uiteengezet, verschilt de wijze waarop het bedrijfsvoeringsbelang het beste gediend kan worden, per organisatie-eenheid.
Het verantwoordingsbelang en het cultuur-historisch belang worden
voldoende gewaarborgd in andere wettelijke regelingen, i.c. de Archiefwet
1995 en het Archiefbesluit 1995 en het Besluit Informatievoorziening
Rijksdienst (Besluit IVR 1990). In de nota van toelichting op het Archiefbesluit wordt aangekondigd dat het KB ASAR en de daarop gebaseerde
inrichtingseisen voor archiefruimten zullen worden ingetrokken. Een
aantal artikelen van het KB ASAR die met name gericht zijn op het zekerstellen van de cultuur-historische functie van archieven, evenals de
inrichtingseisen voor archiefruimten, hebben in gewijzigde vorm een
plaats gekregen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 (zie
hierna).
Het Besluit IVR 1990 deelt de verantwoordelijkheid voor de inrichting
van de documentaire informatievoorziening toe aan de secretarisgeneraal van ieder ministerie. Ieder ministerie is vrij om aan die inrichting
in de praktijk zelf invulling te geven, mits het blijft binnen de in de
artikelen 1, 2, 3 en 4 van dat besluit neerlegde beginselen. Ingevolge het
Archiefbesluit 1995 (artikel 14) wordt nu aan de afzonderlijke ministeries
overgelaten regels voor het beheer van hun archiefbescheiden te stellen,
zodat de secretaris-generaal invulling kan geven aan zijn zorg voor de
inrichting van de documentaire informatievoorziening. De inhoud van de
interne beheersregels zal afhankelijk zijn van de specifieke situatie binnen
een ministerie.
Als gevolg van de intrekking van het KB ASAR komt een aantal
regelingen of onderdelen daarvan te vervallen, omdat zij op het KB ASAR
zijn gebaseerd. Dit zijn:
– de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 augustus
1993 (Stcrt. 1993, 172), tot vaststelling van een voorschrift houdende
inrichtingseisen voor ruimten als bedoeld in artikel 25 van het KB ASAR.
Een aantal artikelen van deze regeling heeft in gewijzigde vorm een plaats
gekregen in het Archiefbesluit (artikel 13);
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– de artikelen 11 en 12 van het Besluit permanente commissie
documentaire informatieverzorging van 2 oktober 1981 (Stb. 1981, 662);
– het Besluit van 28 december 1992 (Stb. 1993, 20), houdende wijziging
van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie
in verband met de opheffing van de Algemene Classificatiecommissie
voor de Overheidsadministratie.
Een aantal regelingen, die weliswaar een materie regelen die het KB
ASAR raakt, maar niet op het KB ASAR zijn gebaseerd, blijft van kracht.
Voorbeelden van dit type regelingen zijn het Besluit houdende nieuwe
regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archiefselectiedienst van 17 juli 1989 (Stb. 1989, 365) en het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie van 9 november 1988 (Stb. 1988, 541). Het
ministerie van Binnenlandse Zaken is voornemens laatstgenoemde
regeling te actualiseren.
Zoals reeds opgemerkt heeft een aantal artikelen van het KB ASAR in
gewijzigde vorm een plaats gekregen in de Archiefwet 1995 en het
Archiefbesluit 1995. Deze artikelen uit het KB ASAR betreffen: de
verplichting voor de ministeries om vernietigingslijsten op te stellen
(artikel 22, eerste lid); de verplichting om de daarvoor in aanmerking
komende archiefbescheiden te vernietigen (artikel 22, derde lid); de
verplichting om afgesloten archiefgedeelten in daartoe geschikte ruimten
te bewaren (artikel 25); de verantwoordelijkheid voor de overbrenging van
archieven naar een rijksarchiefbewaarplaats (artikel 26); de wijze waarop
de over te dragen archieven ontsloten dienen te worden (artikel 27) en
voorschriften inzake de houdbaarheid van de gegevens en gegevensdragers (artikel 31).
Tenslotte zijn de departementen zelf verantwoordelijk voor aanpassing
danwel intrekking van hun interne ministeriële regelingen, die krachtens
het KB ASAR zijn getroffen of waarin naar het KB ASAR wordt verwezen.
Het gaat hierbij veelal om regelgeving, waarin de instelling, taak en
werkwijze van (advies)organen, raden en commissies wordt geregeld.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996, omdat op die datum de
Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 in werking treden.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
J. Kohnstamm
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