
Nota van toelichting 

 
Het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie voorziet in een behoefte die binnen de
rijksadministratie wordt gevoeld om te kunnen beschikken over regels welke aangeven wat er met de
archiefbescheiden van rijksorganen dient te geschieden wanneer binnen de rijksdienst reorganisaties
of opheffingen plaats hebben of rijkstaken worden overgedragen aan privaatrechtelijke instellingen.
Het besluit strekt er toe om enerzijds het archivistische leerstuk, dat een archief een bijeen te houden
geheel is, en anderzijds de dagelijkse praktijk, die vereist, dat men, ook na gewijzigde
omstandigheden in de organisatie, om redenen van continuïteit over de relevante stukken moet
kunnen beschikken, met elkaar te verzoenen.
Het laten prevaleren van de archivistiek kan immers onwerkbare situaties tot gevolg hebben. Het laten
prevaleren van het praktisch nut kan daarentegen leiden tot ongewenste situaties bij het beheer van
de betrokken archieven. Ter voorkoming van beide niet-wenselijke situaties maakt het besluit het
mogelijk dat de bescheiden betreffende lopende aangelegenheden van een te reorganiseren of op te
heffen ministerie of archiefvormend onderdeel daarvan worden overgedragen aan een ander
archiefvormend dienstonderdeel binnen hetzelfde ministerie of een ander overheidsorgaan, dat deze
aangelegenheden verder zal behandelen. Afhankelijk van de vraag of het een inter-, intra- of extra-
ministeriële apparaatsverandering betreft, kunnen de stukken van reeds afgedane zaken worden
uitgeleend of ter beschikking gesteld aan een ander archiefvormend onderdeel binnen hetzelfde
ministerie of aan een ander overheidsorgaan waaraan de nog niet afgedane zaken ter afhandeling
worden overgedragen: deze bescheiden dienen echter uiteindelijk weer teruggebracht te worden naar
het oorspronkelijke archief.
Omdat het noodzakelijk is informatie te kunnen verschaffen over de verblijfplaats van de
archiefbescheiden, schrijft het besluit voor dat overdrachten, uitleningen en andere handelingen in dit
kader, worden geadministreerd.

Ter aanduiding van de in dit besluit bedoelde apparaatswijzigingen wordt in het besluit gebruik
gemaakt van de begrippen 'reorganisatie' en 'opheffing'. 
Reorganisatie wil zeggen dat een oorspronkelijk met een aantal taken belast ministerie of
archiefvormend onderdeel daarvan zijn taken gedeeltelijk overdraagt aan één of meer andere
overheidsorganen. Onder opheffing wordt verstaan, dat een oorspronkelijk met een aantal taken
belast ministerie of archiefvormend onderdeel daarvan zijn taken geheel overdraagt aan één of meer
andere overheidsorganen.
Daarnaast is een afzonderlijke voorziening getroffen ten aanzien van het beheer van de
archiefbescheiden in geval van privatisering van ministeriële taken. Bij een reorganisatie of opheffing
blijven de archiefbescheiden te allen tijde berusten onder een overheidsorgaan, waarop de Archiefwet
1962 van toepassing is. Bij overdracht van taken naar de private sector is die wet op de alsdan te
vormen bescheiden niet van toepassing. Dat is wel het geval op de aan een rechtspersoon tijdelijk ter
beschikking te stellen stukken uit de periode dat die taken nog van rijkswege werden uitgevoerd.
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de bepalingen omtrent rubricering, herrubricering en
derubricering overeenkomstig het Beveiligingsvoorschrift-II 1961 op de bij een reorganisatie, opheffing
of privatiseringsoperatie betrokken archiefbescheiden onverkort van toepassing zijn.
Het besluit introduceert het begrip 'archiefvormend onderdeel'. In artikel 1, onder b, is dit omschreven
als 'organisatie-onderdeel van een ministerie waarvoor afzonderlijk wordt gearchiveerd'. De invoering
van dit begrip is van belang, omdat het hiermee mogelijk wordt met de in dit besluit bedoelde
archiefgedeelten te handelen overeenkomstig de archiefwetgeving welke geldt voor gehele archieven
van overheidsorganen.

Hoewel de in het besluit vervatte regels zijn bedoeld om te worden gehanteerd bij toekomstige
reorganisaties, opheffingen en privatiseringsoperaties, is niettemin voorzien in de mogelijkheid, dat
terzake vóór de inwerkingtreding van het onderhavige besluit genomen besluiten, voor zover nodig,
met die regels in overeenstemming kunnen worden gebracht. Zolang dat nog niet gebeurd is, blijven
laatstbedoelde besluiten vooralsnog van kracht. Om praktische redenen zijn van deze mogelijkheid tot
herziening uitgezonderd de terzake bij of krachtens enige wet getroffen voorzieningen alsmede de
situatie, waarbij de desbetreffende archiefbescheiden al naar een archiefbewaarplaats in de zin van
de Archiefwet 1962 zijn overgebracht.



Financiële aspecten

Het besluit heeft voor wat betreft de financiële aspecten geen zelfstandige betekenis, omdat het al de
gevolgen regelt voor het beheer van bij uit anderen hoofde genomen besluiten inzake reorganisatie,
opheffing of privatisering betrokken archiefbescheiden. Indien er al (éénmalige) kosten zouden
voortvloeien uit de wijziging van de plaats van bewaring van de archiefbescheiden, dan zullen deze
moeten worden begroot in het kader van de totale kosten, verbonden aan een reorganisatie, opheffing
of privatiseringsoperatie.
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