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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken en Voorgangers

Archiefbloknummer:
B24500

Omvang:
1051 inventarisnummer(s); 79,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Staatscommissie voor de Salarisregeling van Burgerlijke Rijksambtenaren en Beambten, 1917-1918
Salariscommissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren, 1918-1919
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 1919-1920
Ministerie van Justitie / Centraal Bureau van Voorbereiding voor Ambtenarenzaken, 1920-1933
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Centraal Bureau van Voorbereiding voor Ambtenarenzaken, 
1933-1946
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Ambtenarenzaken, 1933-1956
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken
Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden, 1946-1959
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Centrale Personeelsdienst, 1946-1959
Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden, 1946-1955 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De zorg voor het overheidspersoneel werd pas in 1933 een taak voor het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, kort nadat de rechtspositie van de ambtenaren een wettelijke basis had 
gekregen in de Ambtenarenwet van 1929 en het Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1931.
Het geheel op onderwerp geordende archief bevat dossiers over de rechtspositie van ambtenaren, 
waaronder het rangenstelsel, salariëring, vakbekwaaheid en opleiding, het georganiseerd overleg, 
alsmede, in de jaren na 1945, stukken over zuivering en rechtsherstel van ambtelijk personeel.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeling 
Overheidspersoneelszaken en Voorgangers, nummer toegang 2.04.59, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, BiZa / Overheidspersoneelszaken, 1917-1959, 2.04.59, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van de Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken

GESCHIEDENIS VAN DE HOOFDAFDELING OVERHEIDSPERSONEELSZAKEN
De Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken werd in 1950 1 ingesteld, ter verwezenlijking van een 
al jaren bestaande wens tot nauwere coördinatie op het terrein van het 
overheidspersoneelsbeleid. De bestaande Afdelingen Ambtenarenzaken en Pensioenen en 
Wachtgelden kwamen hieronder rechtstreeks te ressorteren. In 1955 werd de afdeling 
Ambtenarenzaken gesplitst in twee afdelingen nl. de afdeling Algemene en Juridische Zaken en de 
afdeling Bezoldiging. De taak van de afdeling Algemene en Juridische Zaken was de behandeling 
van de algemene rechtspositie van ambtenaren en personeel op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam in overheidsdienst en de taak van de afdeling Bezoldiging was de 
behandeling van de algemene financiële rechtspositie.

Als taakvoorgangers van de hoofdafdeling kunnen worden gezien:
 de in 1917 ingestelde Staatscommissie voor de salarisregeling burgerlijke rijksambtenaren 

en beambten (Staatscommissie Stork) 2. Deze commissie had tot taak te onderzoeken in 
hoeverre de bezoldiging van de verschillende groepen van burgerlijke rijksambtenaren en 
beambten, de rijkswerklieden niet inbegrepen, diende te worden gewijzigd, hetgeen 
resulteerde in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1918.

 de in 1918 ingestelde Salariscommissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren 
(Salariscommissie) 3. Deze commissie had tot taak een algemene salarisherziening voor te 
bereiden, die uiteindelijk resulteerde in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920. De commissie was het feitelijke begin van het georganiseerde 
overleg in de Rijksdienst.

 de in 1919 ingestelde Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken
4 (zie hiervoor de inventaris van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
ambtenarenzaken CAS-inventarisnr. 153). Deze commissie ressorteerde onder het 
ministerie van Justitie en kreeg tot taak de minister van Justitie te adviseren over 
aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren in dienst 
van het rijk of van rijksinstellingen.

 het in 1920 ingestelde Centraal Bureau van Voorbereiding voor Ambtenarenzaken 5 door de
minister van Justitie. Op het advies van de Salariscommissie aan de regering om het 
takenpakket van de Salariscommissie uit te breiden, om zo de nodige deskundige 
voorlichting te kunnen geven en een centraal toezicht uit te oefenen inzake de salariëring, 
teneinde de nodige uniformiteit in de toepassing van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 te waarborgen, werd afwijzend beschikt. De regering achtte het wel 
wenselijk dat er een permanent ambtelijk bureau werd ingesteld. Dit ambtelijke bureau 
nam de taken over van de Salariscommissie en bereidde de door de Centrale Commissie 
voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken uit te brengen adviezen voor.

In 1933 werd de taakverdeling van het tot dan toe gevoerde decentrale personeelsbeleid bij de 
overheid gewijzigd 6 . Het ministerie van Binnenlandse Zaken werd belast met de zorg voor het 
personeelsbeleid. Het Centraal Bureau van Voorbereiding voor ambtenarenzaken werd 
geïncorporeerd in de afdeling Ambtenarenzaken 7 (zie bijlage 2) van het Ministerie van 

1 Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken aan de afdelingshoofden van 17 oktober 1950 no. 2166 Afd. 
Kabinet.

2 Koninklijk besluit van 27 maart 1917, nr.6
3 Koninklijk besluit van 24 oktober 1918, nr. 33
4 Koninklijk besluit van 20 december 1919 (S. 819)
5 Koninklijk besluit van 4 oktober 1920 (S. 772)
6 Algemene Maatregel van Bestuur van 8 juni 1933 (S. 311)
7 Brief van 24 juni 1933, nr. 719, afdeling Kabinet
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Binnenlandse Zaken. De directeur van het centraal bureau werd tevens chef van de afdeling 
Ambtenarenzaken. Al na korte tijd bleek dit niet goed te werken. Daarom kwam er weer en aparte 
directeur en een aparte chef voor ambtenarenzaken. Tot 1933 vervulde het centraal bureau het 
secretariaat van de Centrale Commissie voor het Georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken. 
Sinds 1933 werd de afdeling Ambtenarenzaken hiermee belast. In 1940 werd het georganiseerd 
overleg opgeschort. Formeel werd het centraal bureau pas in 1946 opgeheven.

De afdeling Ambtenarenzaken had over de periode 1933-1956 tot taak de behandeling van zaken 
betreffende de materiële rechtspositie van de burgerlijke ambtenaren en het personeel in 
overheidsdienst op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en de regeling van de salarissen van
de burgerlijke rijksambtenaren.

Geschiedenis van het Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden

GESCHIEDENIS VAN HET CENTRAAL ORGAAN VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDEN
De minister van Binnenlandse Zaken vond het wenselijk dat er een centraal, adviserend en 
uitvoerend orgaan in het leven werd geroepen voor de behandeling van algemene 
personeelsaangelegenheden van het burgerlijk Rijkspersoneel en voor de uitvoering van het 
Plaatsingsbesluit 1946. In 1946 werd door de minister van Binnenlandse Zaken het Centraal 
Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden ingesteld 8 . Dit orgaan bestond uit de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden (zie bijlage 3) verantwoordelijk voor het bestuurlijke deel en de 
Centrale Personeelsdienst (zie bijlage 4) verantwoordelijk voor het uitvoerende deel.

De werkzaamheden van de Centrale Personeelsdienst werden zo complex dat in 1950 de Rijks 
Psychologische Dienst en in 1953 de Rijks Geneeskundige Dienst een onderdeel werden van de 
Centrale Personeelsdienst met elk hun eigen specifieke taak. In 1955 werd de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden opgeheven 9 . Haar taak werd overgenomen door de afdeling 
Functiewaardering die rechtstreeks ressorteerde onder de algemeen coördinator voor 
Overheidspersoneelsaangelegenheden. Bij de opheffing van de Centrale Personeelsdienst in 1959 
werden de taken overgenomen door de afdeling Functiewaardering.

Organogrammen

ORGANOGRAMMEN
I. Organogram van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

8 Koninklijk besluit van 18 december 1946 (S. G 367)
9 Koninklijk besluit van 23 augustus 1955 (S. 403)
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II. Organogram van de afdeling Ambtenarenzaken:
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III. Organogram van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden:
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IV. Organogram van de Centrale Personeelsdienst:
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief van de Hoofdafdeling Overheidspersoneelsaangelegenheden omvat ook het archief 
van de Afdeling Ambtenarenzaken en van het Centraal Bureau van Voorbereiding voor 
Ambtenarenzaken. Daarnaast heeft vermenging plaatsgevonden met de archieven van de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, de Raadadviseur voor de 
overheidspersoneelsaangelegenheden, de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden en 
Centrale Personeelsdienst.

De agenda's van voor 1933 behoren tot het archief van het Centraal Bureau van Voorbereiding van 
Ambtenarenzaken. Sinds 1933 zijn in de agenda's de stukken ingeschreven van zowel de Afdeling 
Ambtenarenzaken als van het Centraal Bureau.

Het archief bleek bovendien nog stukken te bevatten van verschillende commissies, en wel van de:
Staatscommissie voor de Salarisregeling van Burgerlijke Rijksambtenaren en Beambten (inv.nr. 133,
fragment), Salariscommissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren (inv.nr. 133, fragment), 
Classificatiecommissie (inv.nr. 752), Commissie van advies inzake de Bezoldiging van het 
Gemeente- en Waterschapspersoneel (inv.nrs. 720-729) en de Staatscommissie van Advies inzake 
de Status van Ambtenaren (inv.nrs. 325-334).

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De selectie vond plaats aan de hand van de officiële vernietigingslijst van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken goedgekeurd op 25 januari 1961 en gewijzigd op 14 juli 1967 en 26 juli 1987. De
algemene hoofdstukken I t/m IV van deze vernietigingslijst zijn voornamelijk gebruikt. Tevens is 
gebruik gemaakt van de vernietigingslijst voor organisme (.07) en personeel (.08), de zogenaamde 
CAS-lijst. Voor de diverse bewerkingen van het archief bedroeg de omvang 183 meter. Na de 
selectie van het archief resteerde er een te bewaren bestand van 40 meter. Het 
vernietigingspercentage was derhalve 78,2%. Het te bewaren bestand is na de bewerking 
overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De begincesuur werd bepaald door de instelling van de Staatscommissie voor de Salarisregeling 
van Burgerlijke Rijksambtenaren en Beambten. Formeel had de eindcesuur gesteld moeten 
worden op 1956 in verband met de splitsing van de afdeling Ambtenarenzaken in de afdeling 
Algemene en Juridische Zaken en de afdeling Bezoldiging. Aangezien het archief bestond uit 
tienjarenblokken en het blok was afgesloten in 1959 werd na overleg met het Algemeen 
Rijksarchief en het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten de eindcesuur te stellen op 1959.

Eveneens werd besloten, na overleg met het Algemeen Rijksarchief, om de archiefbescheiden van 
de commissies, waaronder die van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
ambtenarenzaken en de Raadadviseur voor de overheidspersoneelsaangelegenheden niet te 
scheiden van het archief van de Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken.

Het Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden had in principe zelfstandig een archief 
moeten vormen. Maar gezien de taken, die vele raakvlakken heeft met het archief van de 
Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, is het archief door de archiefvormer samengevoegd. Na
overleg is besloten het archief van het Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden, 
gesplitst in de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden en de Centrale Personeelsdienst, van 
elkaar te scheiden en als zelfstandige archiefvormers achter in de inventaris op te nemen. Er zijn 
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archiefbescheiden van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden en de Centrale 
Personeelsdienst aangetroffen in het archief van de Centrale Ideeënbuscommissie (zie hiervoor de 
inventaris van de directie Overheidspersoneelszaken CAS-inventarisnr. 182).

Als extra toegang op de dossiers werd aan de beschrijvingen in de inventaris één of meerdere 
trefwoorden toegekend. De lijst met trefwoorden is achter in de inventaris opgenomen.

Deze inventaris kwam tot stand met medewerking van Harry Dijkstra, Hermien van Eldik, Inge 
Heeg-Buiskool, Aaldert Kroes, Harm Mein, Anja Nanninga, Gerrit Schuring, Willemien Wijbenga, 
Ineke Wildeboer en Dirk Dijkstra, verantwoordelijk teamleider.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het archief was grotendeels zaaksgewijs geordend volgens het dossierstelsel gebaseerd op de 
Algemene Archiefcode ten behoeve van de archiefordening en de archiefdocumentatie van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en toegankelijk middels agenda's, inventariskaartjes en een 
dossierinventaris. Deze dossierinventaris bestond uit tienjarenblokken. Daarnaast werden ook 
verzamelingen van losse stukken, dossiers, ordners en portefeuilles aangetroffen, zonder een 
logische ordening van de stukken. De Algemene Archiefcode van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken is niet altijd even consequent toegepast.

Bijna alle archiefbescheiden zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken gecodeerd met de 
hulpgetallen .07 en .08. Er werd bij het toekennen van de code geen verschil gemaakt tussen de 
eigen organisatie, personeel en de taakuitvoering. In overleg met het Algemeen Rijksarchief en het
ministerie van Binnenlandse Zaken werd besloten de archiefbescheiden niet te hercoderen. Om 
toch een duidelijke scheiding te creëren tussen archiefbescheiden van de eigen organisatie en de 
taakuitvoering is besloten de kop '-1 Taakuitvoering' tussen te voegen, waarbinnen de hulpgetallen
.07 en .08 zijn gebruikt als onderverdeling.



2.04.59 BiZa / Overheidspersoneelszaken, 1917-1959 17

Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I HOOFDAFDELING OVERHEIDSPERSONEELSZAKEN

I HOOFDAFDELING OVERHEIDSPERSONEELSZAKEN
A NIET NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

A NIET NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

1-47 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken,
1927-1942. 47 delen
1 1927-1928, nr. 7662 - 8853
2 1928-1929, nr. 8854 - 9932
3 1929-1930, nr. 9933 - 11049
4 1930-1931, nr. 11050 - 11999
5 1931-1932, nr. 12000 - 13948
6 1932-1933, nr. 13949 - 16072
7 1933-1934, nr. 16073 - 17205
8 1934, nr. 17206 - 18603
9 1934, nr. 18604 - 20000
10 1934-1935, nr. 20001 - 21390
11 1935, nr. 21391 - 22805
12 1935, nr. 22806 - 24224
13 1935, nr. 24225 - 25612
14 1935-1936, nr. 25613 - 26936
15 1936, nr. 26937 - 28165
16 1936, nr. 28166 - 29490
17 1936, nr. 29491 - 30787
18 1936-1937, nr. 30788 - 32102
19 1937, nr. 32103 - 33417
20 1937, nr. 33418 - 34732
21 1937-1938, nr. 34733 - 36035
22 1938, nr. 36036 - 37339
23 1938, nr. 37340 - 38676
24 1938-1939, nr. 38677 - 39991
25 1939, nr. 39992 - 41309
26 1939, nr. 41310 - 42625
27 1939-1940, nr. 42626 - 43920
28 1940, nr. 43921 - 45210
29 1940, nr. 45211 - 46456
30 1940, nr. 46457 - 47594
31 1940, nr. 47595 - 48788
32 1940, nr. 48789 - 49999
33 1940-1941, nr. 50000 - 51359
34 1941, nr. 51360 - 52694
35 1941, nr. 52695 - 54029
36 1941, nr. 54030 - 55374
37 1941, nr. 55375 - 56719
38 1941, nr. 56720 - 58013
39 1941, nr. 58014 - 59303
40 1941-1942, nr. 59304 - 60600
41 1942, nr. 60601 - 61895
42 1942, nr. 61896 - 63200
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43 1942, nr. 63201 - 64455
44 1942, nr. 64456 - 65641
45 1942, nr. 65642 - 66927
46 1942, nr. 66928 - 68222
47 1942, nr. 68223 - 68814

48 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken behandeld door het Centraal Bureau
van Voorbereiding voor Ambtenarenzaken en de afdeling Ambtenarenzaken,
1931-1949. omslag

49-66 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken betreffende ambtenarenzaken van 
personeel werkzaam bij de rijksoverheid,
1942-1952. 17 delen en 1 omslag
49 1942-1943, nr. 1 R - 1274 R
50 1943, nr. 1274 I R - 2525 R
51 1943-1944, nr. 2526 R - 3752 R
52 1944-1945, nr. 3753 R - 4905 R
53 1945, nr. 4906 R - 6249 R
54 1945-1946, nr. 6250 R - 7345 R
55 1946, nr. 7346 R - 8444 R
56 1946, nr. 8445 R - 9536 R
57 1946-1947, nr. 9537 R - 10621 R
58 1947, nr. 10622 R - 11725 R
59 1947, nr. 11726 R - 12859 R
60 1947-1948, nr. 12860 R - 14841 R
61 1948-1949, nr. 14842 R - 15985 R
62 1949-1950, nr. 15986 R - 17000 R
63 1950-1951, nr. 17001 R - 18195 R
64 1951, nr. 18196 R - 18507 R, omslag
65 1950-1952, nr. 1 R - 1000 R
66 1952, nr. 1001 R - 2020 R

De oorsprong van de agenda's onder inventarisnummer 65 en 66 is onbekend.

67-123 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken betreffende ambtenarenzaken van 
personeel werkzaam bij de gemeenten,
1942-1959. 57 delen
67 1942, nr. 1 G - 1234 G
68 1942-1943, nr. 1235 G - 2439 G
69 1943, nr. 2440 G - 4544 G
70 1943, nr. 4545 G - 5770 G
71 1943, nr. 5771 G - 6965 G
72 1943, nr. 6966 G - 8160 G
73 1943, nr. 8161 G - 9405 G
74 1943, nr. 9406 G - 10690 G
75 1943, nr. 10691 G - 11915 G
76 1943, nr. 11916 G - 13160 G
77 1944, nr. 13161 G - 14330 G
78 1944, nr. 14331 G - 15585 G
79 1944-1945, nr. 15586 G - 16690 G
80 1945, nr. 16691 G - 17825 G
81 1945, nr. 17826 G - 18905 G
82 1945, nr. 18906 G - 20117 G
83 1946, nr. 20118 G - 21387 G
84 1946, nr. 21388 G - 22509 G
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85 1946, nr. 22510 G - 23671 G
86 1946, nr. 23672 G - 24821 G
87 1946-1947, nr. 24822 G - 25949 G
88 1947, nr. 25950 G - 27124 G
89 1947, nr. 27125 G - 28248 G
90 1947, nr. 28249 G - 29449 G
91 1947, nr. 29450 G - 30639 G
92 1947, nr. 30640 G - 31885 G
93 1947-1948, nr. 31886 G - 33040 G
94 1948, nr. 33041 G - 34135 G
95 1948, nr. 34136 G - 35270 G
96 1948, nr. 35271 G - 36465 G
97 1948, nr. 36466 G - 37680 G
98 1948-1949, nr. 37681 G - 38915 G
99 1949, nr. 38916 G - 40169 G
100 1949, nr. 40170 G - 41381 G
101 1949-1950, nr. 41382 G - 42619 G
102 1950, nr. 42620 G - 43979 G
103 1950, nr. 43980 G - 44807 G
104 1950, nr. 1 G - 2000 G
105 1950-1951, nr. 2001 G - 4000 G
106 1951, nr. 4001 G - 6000 G
107 1951-1952, nr. 6001 G - 8000 G
108 1952, nr. 8001 G - 10000 G
109 1952, nr. 10001 G - 11597 G
110 1952-1953, nr. 12001 G - 13000 G
111 1953, nr. 13001 G - 14010 G
112 1953, nr. 14011 G - 15010 G
113 1953, nr. 15011 G - 16000 G
114 1953, nr. 16001 G - 18000 G
115 1953-1954, nr. 18001 G - 20000 G
116 1954-1955, nr. 20001 G - 22000 G
117 1955-1956, nr. 22001 G - 24000 G
118 1956, nr. 24001 G - 25500 G
119 1956-1957, nr. 25501 G - 27000 G
120 1957-1958, nr. 27001 G - 29063 G
121 1958, nr. 1 - 804
122 1959, nr. 1 - 2000
123 1959, nr. 2001 - 4145

124-132 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken betreffende beschikkingen over 
rechtsherstel van ambtenaren,
1945-1952. 9 delen
124 1945-1947, nr. 1 H - 1100 H
125 1947, nr. 1101 H - 2225 H
126 1947-1948, nr. 2226 H - 3270 H
127 1948, nr. 3271 H - 4370 H
128 1948, nr. 4371 H - 5455 H
129 1948, nr. 5456 H - 6600 H
130 1948, nr. 6601 H - 7845 H
131 1948, nr. 7846 H - 9090 H
132 1949-1952, nr. 9091 H - 9229 H
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B NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

B NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN
ORGANISME

ORGANISME
07 Organisatie en reorganisatie

07 ORGANISATIE EN REORGANISATIE

133 Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van de Staatscommissie voor 
de Salarisregeling van Burgerlijke Rijksambtenaren en Beambten (Staatscommissie 
Stork) en de Salariscommissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren van het ministerie 
van Justitie,
1917-1920. pak

134 Stukken betreffende het opgaan van het Centraal Bureau van Voorbereiding voor 
Ambtenarenzaken van het ministerie van Justitie in de afdeling Ambtenarenzaken 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
1933-1934. omslag

135-137 Stukken betreffende het inzenden van gegevens ten behoeve van de rijksbegroting,
1934-1957. 3 pakken
135 1934-1947
136 1947-1950
137 1950-1957

138 Stukken betreffende de organisatie en reorganisatie van de afdeling 
Ambtenarenzaken alsmede de instelling van de afdeling Functiewaardering,
1940-1956. omslag

139 Stukken betreffende de inventarisatie en afbakening van taken op het gebied van 
de overheidspersoneelsaangelegenheden,
1953-1959. pak

140 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van het 
rapport 'de organisatie en Formatie van de afdeling Ambtenarenzaken' uitgevoerd 
door het bureau Organisatie en Efficiency van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken,
1955-1956. omslag

141 Stukken betreffende de instelling en taakafbakening van een zelfstandige afdeling 
Vorming en Opleiding,
1959. omslag

142 Instructie voor het organiseren van de ondersteunende werkzaamheden en het 
ordenen van de archiefbescheiden van het Centraal Bureau van Voorbereiding voor 
Ambtenarenzaken van het ministerie van Justitie,
z.d. stuk

TAAKUITVOERING

TAAKUITVOERING
02 Grondwet

02 GRONDWET

143 Stukken betreffende het verstrekken van adviezen aan de minister betreffende 
wijziging van de artikelen 65 en 72 van de Grondwet,
1951-1954. omslag
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02.38 Algemene Verdedigingsvoorbereiding

02.38 ALGEMENE VERDEDIGINGSVOORBEREIDING

144 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het opstellen van richtlijnen
met betrekking tot de bescherming van Rijksgebouwen tegen luchtaanvallen,
1939-1940. omslag

145 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de ministers van 
Binnenlandse Zaken, van Staat en van Sociale Zaken omtrent het opstellen en 
bekendmaken van instructies voor burgerlijk overheidspersoneel met betrekking 
tot hun taak en verplichtingen in tijden van oorlog en oorlogsgevaar,
1939-1940. omslag

07 Organisatie en reorganisatie

07 ORGANISATIE EN REORGANISATIE

146 Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van het Koninklijk besluit van 
18 december 1946 (S. G 367) inzake de instelling van het Centraal Orgaan voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1945-1953. pak

147 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werkzaamheden van afdeling 
VI van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1951. omslag
Afdeling VI werd in 1953 samengevoegd met afdeling IV.

148 Stukken betreffende de totstandkoming van het Koninklijk besluit van 23 augustus 
1955 (S. 403) inzake de reorganisatie van het Centraal Orgaan voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1955. omslag

149 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
het Koninklijk besluit van 25 juni 1958 (S. 316) tot het treffen van een nieuwe 
regeling inzake de coördinatie van de Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1957-1958. omslag
Het Koninklijk besluit van 18 december 1946 (S. G 367) inzake de instelling van het Centraal Orgaan 
voor Rijkspersoneelsaangelegenheden komt hierbij te vervallen.

07.221 Toezicht op bestuurshandelingen

07.221 TOEZICHT OP BESTUURSHANDELINGEN

150 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen inzake de uitoefening van toezicht
op en beoordeling van bezoldigings- en rechtspositieregelingen voor personeel in 
dienst van Lagere Publiekrechtelijke Lichamen, ex artikel 125 en 126 van de 
Ambtenarenwet 1929,
1934-1959. omslag

151 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan Gedeputeerde Staten 
en Colleges van Burgemeester en Wethouders inzake het toezicht op de provinciale 
en gemeentelijke rechtspositieregelingen,
1936-1959. omslag

152 Stukken betreffende het houden van toezicht op besluiten van het Centraal Bureau 
inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke 
personeelsaangelegenheden betreffende de rechtspositie van gemeentepersoneel,
1947-1959. pak
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153 Stukken betreffende de totstandkoming van Koninklijke besluiten tot wijziging, 
schorsing en vernietiging van besluiten van Lagere Publiekrechtelijke Lichamen,
1950-1959. pak

154 Stukken betreffende de aanwijzing van vertegenwoordigers van het rijk in de 
ledenraad en het bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidspersoneel in 
verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de Bedrijfsvereniging door de 
invoering van de Werkloosheidswet,
1952. omslag

07.227 Administratieve rechtspraak

07.227 ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK

155 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de 
herziene Beroepswet, houdende regelen met betrekking tot de organisatie en 
procedure van de Centrale Raad van Beroep en van de Raden van Beroep,
1952-1956. pak

07.23 Samenwerking

07.23 SAMENWERKING

156 Stukken betreffende de coördinatie van het centrale personeelsbeleid door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken,
1947-1954. omslag

157 Stukken betreffende het coördineren van gemeenschappelijke aangelegenheden 
inzake het bezoldigingsbeleid en de rechtspositie van overheidspersoneel,
1948-1959. omslag

158 Stukken betreffende het voeren van besprekingen tussen de Adviseur voor 
vraagstukken inzake de Organisatie van de Rijksdienst en de Formatiecommissie 
over een nieuw systeem van het centraal toezicht op de personeelsbezetting in de 
Rijksdienst,
1956-1958. pak

159 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister op verzoek van de 
Commissaris van de Koningin van Noord-Holland over de positie en werkwijze van 
het Interprovinciaal Overleg,
1958. omslag

07.353.332 Publiciteit en voorlichting

07.353.332 Publiciteit en voorlichting

160 RPA-bulletins met mededelingen over rijkspersoneelsaangelegenheden,
1959. omslag

07.353.91 Kleding en uitrusting

07.353.91 Kleding en uitrusting

161-170 Stukken betreffende de totstandkoming, wijziging en toepassing van het 
Rijkskledingreglement en Rijkskledingbesluit,
1927-1959. 6 pakken en 4 omslagen
161 1927-1950 Totstandkoming en wijziging van het 

Rijkskledingreglement en Rijkskledingbesluit
162 1951-1955 Idem
163 1950-1959 Rijkskledingbesluit, wijzigingen, omslag
164 1954-1955 Idem, toepassing, omslag



2.04.59 BiZa / Overheidspersoneelszaken, 1917-1959 25

165 1955-1959 Rijkskledingreglement, wijzigingen en aanvullingen 
betreffende de artikelen tot en met bijlage A I

166 1955-1959 Idem, betreffende bijlage A II tot en met bijlage B omslag
167 1955-1959 Idem, betreffende bijlage C I tot en met bijlage C VI
168 1955-1959 Idem, betreffende bijlage C VII tot en met bijlage C XIII
169 1955-1959 Idem, betreffende bijlage D tot en met bijlage H, omslag
170 1955-1959 Idem, bijlage J

171 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van regelingen met betrekking tot
de verstrekking van dienst- en werkkleding alsmede verhaal op de ambtenaar,
1950-1958. omslag

172 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de voorzitter en de leden van 
de Rijkskledingcommissie,
1954-1959. omslag

173 Stukken betreffende de werkzaamheden en de opheffing van de 
Rijkskledingcommissie ad-hoc,
1955. omslag

07.355 Uitoefening van de dienst

07.355 UITOEFENING VAN DE DIENST

174 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 5 december 1951, nr. 
6737/G, afd. Ambtenarenzaken, aan de provinciale en gemeentebesturen 
betreffende efficiency-bevordering,
1951-1952. omslag

07.526 Voorbereidende en uitvoerende colleges

07.526 VOORBEREIDENDE EN UITVOERENDE COLLEGES

175 Stukken betreffende de bezoldiging en rechtspositie van gedeputeerden,
1934-1947. pak

176 Stukken betreffende het voorbereiden van een regeling inzake een voorziening ten 
behoeve van ministers die als gevolg van ziekte ontslag nemen,
1948. omslag

177 Stukken betreffende de totstandkoming van het KB van 7 februari 1949 (S. J 68) 
betreffende het toekennen van een vergoeding aan ministers als tegemoetkoming 
in de representatiekosten en de wijziging van dit besluit bij KB van 8 augustus 1953, 
nr. 6,
1948-1953. omslag

178 Stukken betreffende de goedkeuring van verordeningen tot regeling van de reis- en 
verblijfkosten en van het presentiegeld voor de leden van de Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland en Noord-Brabant,
1952-1959. omslag

179 Stukken betreffende uitspraken over de toepassing van artikel 16, lid 2 van het 
Algemeen Ambtenarenreglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 december
1926, nr. 4 inzake het verlenen van non-activiteitverlof en -wedde aan wethouders 
en gedeputeerden,
1952-1959. omslag
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180 Stukken betreffende de totstandkoming van het KB van 11 juli 1956 (S. 71) houdende
toekenning van een vakantie-uitkering aan ministers en staatssecretarissen,
1956. omslag

07.54 Adviserende en controlerende organen

07.54 ADVISERENDE EN CONTROLERENDE ORGANEN

181 Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel van de Sociaal 
Economische Raad,
1950-1959. omslag

182 Stukken betreffende de totstandkoming en wijzigingen van de wet van 26 juli 1951 
(S. 320) houdende vaststelling van een nieuwe regeling voor de salariëring van de 
vice-president en de leden van de Raad van State en de voorzitter en leden van de 
Algemene Rekenkamer,
1950-1959. pak

07.77 Vergaderstukken en statistieken

07.77 VERGADERSTUKKEN EN STATISTIEKEN

183 Stukken betreffende het verzamelen en verwerken van statistische gegevens van 
het burgerlijk personeel in de rijksdienst,
1956-1959. pak

184 Agenda's en verslagen van vergaderingen van de departementale personeelschefs 
met betrekking tot personeelsaangelegenheden in algemene zin,
1958-1959. pak

07.812 Representatie

07.812 REPRESENTATIE

185 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen met betrekking tot het 
vergoeden van representatiekosten alsmede het toekennen van vergoedingen aan 
ambtenaren,
1949-1957. pak

08 Personeelsbeleid

08 PERSONEELSBELEID

186 Stukken betreffende de opheffing van de Commissie van Advies voor 
Personeelszaken te Londen,
1945-1947. omslag

187 Stukken betreffende de handhaving, wijziging en intrekking van de 
bezettingsmaatregelen met betrekking tot overheidspersoneelsaangelegenheden,
1947-1952. omslag

08.166 Rangenstelsel

08.166 RANGENSTELSEL

188 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
indelen van ambtenaren in het rangenstelsel met de daaraan verbonden salarissen,
1923-1959. pak
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08.17 Ambtenarenwet, Algemeen Rijksambtenarenreglement, Arbeidsoverkomstenbesluit en Rijkswachtgeldbesluit

08.17 AMBTENARENWET, ALGEMEEN RIJKSAMBTENARENREGLEMENT, 
ARBEIDSOVERKOMSTENBESLUIT EN RIJKSWACHTGELDBESLUIT

189-276 Stukken betreffende de totstandkoming, wijziging, aanvulling en de toepassing van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit (AOB) alsmede de totstandkoming van het 
Rijkswachtgeldbesluit,
1923-1959. 48 omslagen en 40 pakken
189 1923-1933 Voorbereiding, wijzigingen en aanvullingen van het AOB, 

algemeen Map I, pak
190 1931-1950 Idem, algemeen Map II, pak
191 1930-1931 Totstandkoming van het ARAR bij KB van 12 juni 1931 (S. 

248)
192 1930-1948 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikel 31 Map I,

pak
193 1943-1950 Idem, artikel 31 Map II, pak
194 1930-1950 Wijziging en aanvullingen van het ARAR, algemeen, pak
195 1931-1940 Idem, artikel 19 Map I, pak
196 1939-1950 Idem, artikel 19 Map II, pak
197 1931-1942 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikel 14 en 63, 

pak
198 1931-1946 Idem, artikel 2, pak
199 1931-1949 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikelen 20 

tot en met 34, pak
200 1931-1950 Idem, artikelen 98 tot en met 134, pak
201 1931-1950 Idem, artikelen 35 tot en met 46, pak
202 1931-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikelen 52 tot 

en met 60
203 1931-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikelen 1 tot 

en met 18, pak
204 1931-1951 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikelen 15 tot 

en met 28, pak
205 1932 Wijziging van het AOB bij KB van 26 augustus 1932 (S. 449) 

betreffende de spaarregeling
206 1932-1947 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikel 8
207 1932-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikel 63 Map I,

pak
208 1942-1949 Idem, artikel 63 Map II, pak
209 1932-1950 Idem, artikelen 32 tot en met 38, pak
210 1932-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikel 47 pak
211 1932-1951 Idem, artikelen 64 tot en met 97a, pak
212 1933 Wijziging van het ARAR bij KB van 22 mei 1933 (S. 294), 

algemeen
213 1933-1934 Wijziging van het AOB bij KB van 11 augustus 1934 (S. 477) 

betreffende de spaarregeling
214 1933-1934 Wijziging van het ARAR bij KB van 11 augustus 1934 (S. 

478) betreffende geneeskundig onderzoek en vakantieregeling
215 1933-1935 Idem bij KB van 17 augustus 1935 (S. 510) betreffende 

dienstongevallen
216 1933-1939 Toepassing van het ARAR, artikel 97b, pak
217 1933-1946 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikel 50 Map 

I, pak
218 1934-1940 Idem, artikel 50 Map II, pak
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219 1934-1943 Idem, artikel 50 Map III, pak
220 1933-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikelen 51 tot

en met 60, pak
221 1933-1954 Wijziging van het ARAR en AOB, algemeen, pak
222 1934-1948 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikel 97b 

Map I, pak
223 1935-1942 Idem, artikel 97b Map II, pak
224 1934-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het AOB, artikelen 12 tot 

en met 14, pak
225 1934-1950 Wijzigingen en aanvullingen van het ARAR, artikel 61 pak
226 1935-1936 Wijziging van het AOB bij KB van 9 april 1936 (S. 343) 

betreffende de disciplinaire straffen
227 1935-1937 Wijziging van het ARAR bij KB van 5 juni 1937 (S. 346) 

betreffende aanspraken ingeval van ziekte en betreffende verrichten 
van nevenwerkzaamheden

228 1936 Wijziging van het AOB bij KB van 2 november 1936 (S. 349) 
betreffende uitkering aan gehuwde vrouwen bij zwangerschap en 
bevalling

229 1937 Idem bij KB van 20 november 1937 (S. 356) betreffende de 
spaarregeling

230 1938 Wijziging van het AOB bij KB van 27 oktober 1938, (S. 352) 
betreffende doorbetaling beloning tijdens militaire dienst

231 1938 Wijziging van het ARAR bij KB van 1 september 1938 (S. 351) 
betreffende ontslagverlening

232 1938-1943 Idem bij beschikking van de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 6 juli 1943 (Stcrt. van 7 juli 
1943, nr. 129) betreffende het invaliditeitspensioen

233 1939-1940 Idem bij KB van 28 februari 1940 (S. 343) betreffende 
doorbetaling bezoldiging tijdens militaire dienst

234 1942-1943 Idem bij beschikking van de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 6 juli 1943 (Stcrt. van 3 
september 1943, nr. 171) betreffende de spaarregeling

235 1943-1944 Idem bij beschikking van de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 22 mei 1944 (Stcrt. van 5 juni 
1944, nr. 107) betreffende aanspraken ingeval van een dienstongeval

236 1944 Wijziging van het ARAR en het AOB betreffende afwezigheid bij 
besmettelijke ziekten

237 1945 Idem bij KB van 21 augustus 1945 (S. F 150) betreffende de 
opheffing van de voorlopige schorsing van de beschikkingen van 6 
juli 1943 (Stcrt. van 7 juli 1943, nr. 129) en van 19 augustus 1943 (Stcrt. 
van 24 augustus 1943, nr. 163)

238 1945 Wijziging van het ARAR bij KB van 11 september 1945 (S. F 172) 
betreffende de bevoegdheid inzake aanstelling en ontslag

239 1945 Wijziging van het ARAR en het AOB bij KB van 20 augustus 1945
(S. F 142) betreffende de opheffing van de voorlopige schorsing van 
de beschikking van 22 mei 1944 (Stcrt. van 5 juni 1944, nr. 107)

240 1945-1949 Wijziging van het ARAR bij KB van 5 oktober 1951 (S. 442) 
betreffende het georganiseerd overleg Map I, pak

241 1945-1950 Idem, Map II, pak
242 1950-1951 Idem, Map III, pak
243 1951 Idem, Map IV
244 1945-1949 Wijziging van het AOB bij KB van 16 augustus 1947 (S. H 

304) betreffende aanspraken op kinderbijslag
245 1945-1955 Wijziging van het ARAR bij KB van 13 september 1955 (S. 
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428) betreffende ontslag huwende en gehuwde ambtenaressen, pak
246 1947-1948 Idem bij KB van 22 mei 1948 (S. I 200) betreffende 

vakantie-verlof
247 1947-1948 Idem bij KB van 3 maart 1948 (S. I 84) betreffende 

bezoldiging als gevolg van de wijziging van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren

248 1947-1949 Idem bij KB van 20 december 1949 (S. J 566) betreffende 
aanspraken ingeval van ziekte

249 1947-1951 Idem bij KB van 15 september 1951 (S. 421) betreffende 
vergoeding van overwerk, pak

250 1947-1951 Idem bij KB van 4 maart 1950 (S. K 65) betreffende de 
spaarregeling

251 1948 Idem bij KB van 11 november 1948 (S. I 500) betreffende 
ontslag huwende ambtenaressen

252 1948-1949 Idem bij KB van 17 januari 1949 (S. J 38) betreffende 
vervanging van de bezettingsmaatregelen

253 1949 Idem bij KB van 20 juni 1949 (S. J 263) betreffende de 
bezoldiging

254 1950-1959 Idem bij KB van 31 augustus 1959 (S. 320) en 
totstandkoming van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 bij KB van 31 
augustus 1959 (S. 319) betreffende het ontslag van burgerlijke 
rijksambtenaren, pak

255 1951-1952 Idem bij KB van 10 september 1952 (S. 466) betreffende 
gelijktijdig genot burgerlijke en militaire beloning

256 1951-1952 Idem bij KB van 28 maart 1952 (S. 172) betreffende de 
bezoldiging van ambtenaren in militaire dienst

257 1951-1955 Idem bij KB van 12 oktober 1955 (S. 516) betreffende 
aanspraken inzake vakantie, vakantie-uitkering en verlof pak

258 1952-1954 Idem bij KB van 19 augustus 1954 (S. 406) betreffende het 
georganiseerd overleg

259 1952-1954 Idem bij KB van 24 juli 1954 (S. 362) betreffende 
bedrijfszelfbescherming

260 1952-1956 Idem bij KB van 4 juni 1956 (S. 331) betreffende bijzondere
commissies van overleg en dienstcommissies pak

261 1952-1959 Idem bij KB van 27 juni 1959 (S. 225) betreffende 
indienstneming, aanstelling en bevordering van personeel, pak

262 1953-1954 Wijziging van het ARAR bij KB van 15 maart 1954 (S. 102) 
betreffende de spaarregeling

263 1953-1954 Wijziging van het ARAR en AOB bij KB van 19 mei 1954 (S. 
208) betreffende het vaststellen en toekennen van een vakantie-
uitkering

264 1953-1959 Wijziging van het AOB bij KB van 27 juni 1959 (S. 225) 
betreffende vaststelling standaard arbeidsovereenkomst

265 1954 Idem bij KB van 27 maart 1954 (S. 131) betreffende aanspraken 
ingeval van ziekte

266 1954 Idem bij KB van 30 september 1954 (S. 444) betreffende 
beëindiging van de dienstbetrekking

267 1954 Wijziging van het ARAR bij KB van 7 september 1954 (S. 418) 
betreffende gelijktijdig genot bezoldiging en militaire beloning en 
beloning als noodwachter

268 1954-1955 Idem bij KB van 6 mei 1955 (S. 203) betreffende gelijktijdig
genot bezoldiging en beloning als noodwachter

269 1955-1956 Idem bij KB van 13 februari 1956 (S. 74) betreffende 
bedrijfszelfbescherming
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270 1955-1956 Idem bij KB van 3 juli 1956 (S. 387) betreffende 
aanspraken inzake vakantie, vakantie-uitkering en verlof

271 1955-1957 Idem bij KB van 23 oktober 1957 (S. 434) betreffende 
storting in 's Rijks kas van inkomsten uit nevenwerkzaamheden

272 1955-1958 Idem bij KB van 30 november 1957 (S. 527 betreffende het
schrappen van bepalingen inzake het ontslag van huwende 
ambtenaressen en aanstelling van gehuwde vrouwen, pak

273 1955-1959 Idem bij KB van 22 mei 1959 (S. 196) betreffende 
disciplinaire straffen, pak

274 1956-1957 Idem bij KB van 28 januari 1957 (S. 31) betreffende een 
uitkering bij overlijden (smartegeld)

275 1958-1959 Idem bij KB van 13 oktober 1959 (S. 370) betreffende het 
gelijktijdig genot van bezoldiging en beloning van noodwachters

276 1958-1959 Wijziging van het ARAR, AOB en het 
Rijkswachtgeldbesluit betreffende buitengewoon verlof voor 
ambtenaren die tijdelijk in dienst treden van een volkenrechtelijke 
organisatie of als deskundige bij een Vreemde Mogendheid gaan 
werken

277-281 Stukken betreffende wijziging, aanvullingen en toepassing van de Ambtenarenwet 
1929,
1933-1957. 3 pakken en 2 omslagen
277 1933-1950 Toepassing, algemeen
278 1937 Toepassing van artikel 73, omslag
279 1933-1937 Toepassing, artikelen 125, 126 en 134
280 1933-1957 Wijziging en aanvullingen van de artikelen 125 en 126
281 1935-1937 Wijziging bij KB van 11 september 1936 (S. 205) omslag

282 Stukken betreffende de totstandkoming, wijzigingen en aanvullingen van het 
Algemeen Ambtenarenreglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit der 
Staten-Generaal,
1933-1959. omslag

283 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van 
Koninklijke besluiten houdende wijzigingen van het Ambtenarenbesluit 
Belastingdienst,
1953-1958. omslag

284 Stukken betreffende de samenstelling en werkwijze van de Werkcommissie 
bestudering artikelen 125 en 126 van de Ambtenarenwet 1929 (Werkcommissie 
Bouwman),
1955-1956. pak

285 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van het 
ontwerp van wet tot wijziging van de Arbeidswet 1919 en van de Stuwadoorswet,
1958. omslag

08.171 Rechtspositie

08.171 RECHTSPOSITIE

286-291 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
rechtspositie van groepen personeel in overheidsdienst,
1920-1955. 5 pakken en 1 omslag
286 1920-1948 Overheidspersoneel
287 1920-1955 Analisten
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288 1928-1946 Bedienend personeel
289 1928-1955 Arbeidscontractanten
290 1932-1946 Personeel van de Kamers van Koophandel en Fabrieken 

omslag
291 1942-1951 Gehuwde vrouwelijke ambtenaren

292-306 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
rechtspositie van personeel werkzaam bij de Lagere Publiekrechtelijke Lichamen,
1924-1953. 9 pakken en 6 omslagen
292 1924-1948 Gemeente-ambtenaren en burgemeesters
293 1926-1949 Electriciteitsmaatschappij, Utrecht, omslag
294 1933-1936 Idem, Noord-Brabant, omslag
295 1933-1949 Idem, Zeeland, omslag
296 1940-1943 Idem, Limburg, omslag
297 1931-1942 Algemeen, Map I
298 1932-1944 Idem, Map II
299 1932-1942 Provincies
300 1933-1944 Waterschappen, B - H
301 1931-1943 Idem, L - S
302 1935-1942 Idem, W - Z
303 1934-1939 Gemeente-artsen en vroedvrouwen
304 1939-1949 Distributiepersoneel
305 1948-1949 Provinciale Opbouworganen, omslag
306 1951-1953 Bedrijfschappen voor de Land- en Bosbouw, omslag

307-320 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
rechtspositie van personeel werkzaam bij de rijksoverheid,
1927-1959. 9 omslagen en 5 pakken
307 1927-1951 Ministerie van Landbouw en Visserij, Map I, pak
308 1947-1959 Idem, Map II, pak
309 1942-1959 Ministerie van Defensie, Map I, pak
310 1946-1959 Idem, Map II, pak
311 1949-1959 Ministerie van Financiën
312 1949-1959 Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, 

pak
313 1950-1958 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
314 1950-1958 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
315 1951 Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting
316 1951-1959 Ministerie van Buitenlandse Zaken
317 1952-1954 Ministerie van Economische Zaken
318 1953-1955 Ministerie van Binnenlandse Zaken
319 1954-1955 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk
320 1955-1956 Ministerie van Overzeese Rijksdelen

321 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
het Koninklijk besluit van 14 juni 1935 (S. 344) inzake het Rechtstoestandreglement 
Hoofdcommissarissen en Commissarissen van politie,
1933-1935. omslag

322 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
aanpassen van de rechtspositieregelingen voor personeel van de Lagere 
Publiekrechtelijke Lichamen op het gebied van lidmaatschap met een 
revolutionaire gezindheid,
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1934-1939. pak

323 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan het Openbaar Lichaam 'De 
Noordoostelijke Polder' betreffende het ambtenarenreglement 'de Noordoostelijke 
Polder' en het Reglement op de rechtstoestand van de ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand van het Openbaar Lichaam 'de Noordoostelijke Polder',
1943-1950. omslag

324-334 Stukken betreffende de Staatscommissie van Advies inzake de Status van 
Ambtenaren,
1949-1959. 7 pakken en 3 omslagen
324 1949-1959 Instelling, samenstelling en opheffing
325 1952-1958 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, omslag
326 1952-1958 Verslagen van vergaderingen, omslag
327 1952-1954 Correspondentie, Map I
328 1955-1958 Idem, Map II
329 1952-1953 Subcommissie I: historische achtergrond, omslag
330 1953-1956 Subcommissie II: sociale zekerheid
331 1952-1956 Subcommissie III: georganiseerd overleg en 

medezeggenschap
332 1953-1956 Subcommissie IV: bestudering van het begrip ambtenaar
333 1957-1958 Commissie van Voorbereiding
334 1958-1959 Eindverslag

335 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
rechtspositie van personeel werkzaam bij de Verenigde Naties,
1951-1954. omslag

336 Stukken betreffende de totstandkoming van nota's aan de secretaris-generaal over 
het repressief toezicht op de rechtspositieregelingen van het personeel van de 
Lagere Publiekrechtelijke Lichamen krachtens artikel 126 en volgende van de 
Ambtenarenwet 1929,
1953-1954. omslag

337 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire aan de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken en de Lagere 
Publiekrechtelijke Lichamen over de herziening van de rechtspositieregelingen van 
personeel werkzaam bij de Lagere Publiekrechtelijke Lichamen in verband met de 
herziening van de Pensioenwet 1922 bij KB van 14 januari 1954 (S. 5),
1954. omslag

338 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister betreffende het 
ontwerp van wet inzake de oprichting van N.V.'s voor de luchtvaartterreinen Eelde, 
Zuid-Limburg en Texel met name ten aanzien van de rechtspositionele aspecten,
1954-1955. omslag

339 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
rechtspositiereglement van hoogleraren, lectoren en wetenschappelijke staf van de 
technische hogescholen,
1956-1959. omslag

08.171.1 Ambtenaren rechtspraak

08.171.1 Ambtenaren rechtspraak

340 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
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vaststelling van het aantal leden van ambtenarengerechten in de rechtsgebieden 
alsmede de bevordering van een regelmatige publikatie van rechterlijke uitspraken 
in ambtenarenzaken,
1922-1935. omslag

341 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
ambtenarenrechtspraak,
1949-1956. omslag

342 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
organisatie, procedure en uitvoering van de Beroepswet,
1954-1955. omslag

08.172 Georganiseerd overleg

08.172 GEORGANISEERD OVERLEG

343 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de voorzitter, de secretaris en 
de leden van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
ambtenarenzaken alsmede het toekennen van vacatiegeld en het vaststellen van de
pensioengrondslag voor de adjunct-secretaris van genoemde commissie,
1925-1945. omslag

344 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
instelling van bijzondere commissies en dienstcommissies,
1925-1956. pak

345 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
positie van arbeidscontractanten alsmede het verstrekken van gegevens van 
arbeidscontractanten aan vakorganisaties,
1928-1940. omslag

346 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van het Nationaal Verbond van 
Gemeente-ambtenaren om vertegenwoordigers van gemeentebesturen te laten 
deelnemen aan het Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken bij de vaststelling 
van de salarissen van gemeente-ambtenaren,
1934-1935. omslag

347 Stukken betreffende het functioneren van het Georganiseerd Overleg gedurende de
Duitse bezetting op basis van de Verordening van 13 september 1940, nr. 137 
vastgesteld door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied,
1940-1941. omslag

348 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de secretaris-generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart inzake het instemmen met de 
oprichting van een Landelijke Bond van Arbeidscontractanten (Labarco),
1941-1942. omslag

349 Stukken betreffende de Salariscommissie ad-hoc alsmede de samenstelling van de 
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken,
1945-1951. omslag

350 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van de Bedrijfsorganisatie van 
Nederlands Overheidspersoneel van de Eenheidsvakcentrale deel te nemen aan het 
overleg in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken 
en het geschil met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen aan de 
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Bedrijfsorganisatie van Nederlands Overheidspersoneel van de 
Eenheidsvakcentrale,
1948-1949. omslag

351 Stukken betreffende de behandeling van diverse aangelegenheden met betrekking 
tot de uitgebrachte adviezen van de Centrale Commissie voor Georganiseerd 
Overleg in ambtenarenzaken,
1949-1959. pak

352 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de instelling, 
samenstelling, taak en werkwijze van de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst 
alsmede de reorganisatie van het Georganiseerd Overleg,
1953. omslag

353 Stukken betreffende de afwijzing van het voorstel van de Centrale van Hogere 
Rijksambtenaren betreffende de instelling van een afzonderlijk Overleg-instituut 
voor de hogere ambtenaren,
1954-1957. omslag

354 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire aan de ministers inzake 
de herziening van de bepalingen omtrent bijzondere commissies van overleg en 
dienstcommissies in overeenstemming met het KB van 4 juni 1956 (S. 331) tot 
wijziging van artikel 113 tot en met 119 van het ARAR,
1956-1957. omslag

355 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister van Financiën 
betreffende de samenstelling van de personeelsvertegenwoordiging in 
dienstcommissies,
1959. omslag

08.21 Vakbekwaamheid

08.21 VAKBEKWAAMHEID

356 Stukken betreffende het voeren van overleg over de opleidingseisen voor 
ambtelijke functies en het waarderen van de diploma's,
1939-1950. omslag

08.22 Antecedentenonderzoek

08.22 ANTECEDENTENONDERZOEK

357 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 11 februari 1954 
inzake het invullen door sollicitanten van een formulier voor het 
antecedentenonderzoek,
1953-1955. omslag

08.221 Lichamelijke en geestelijke gesteldheid

08.221 LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESTELDHEID

358-360 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
medische keuringen van rijksambtenaren en controle door een controlerend 
geneesheer ingeval van ziekte of ongeval,
1929-1959. 3 pakken
358 1929-1939
359 1940-1948
360 1948-1959

361 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de commissaris-generaal van 
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Bestuur en Justitie over de ontwerp-verordening betreffende de leeftijdsgrens van 
de leden van colleges belast met administratieve en tuchtrechtspraak,
1942. omslag

08.223 Nationaliteit

08.223 NATIONALITEIT

362 Stukken betreffende de uitvoering van de vierde verordening van de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratief-rechterlijk gebied ten aanzien van Joods 
overheidspersoneel,
1940-1941. pak

363 Stukken betreffende de totstandkoming van diverse circulaires aan bestuurders 
inzake behandeling van aangelegenheden met betrekking tot ontheffing van Joden 
uit de overheidsdienst,
1940-1943. pak

364 Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van overheidsinstellingen 
inzake het aanstellen van statenloze burgers in overheidsdienst,
1941-1948. omslag

08.23 Benoeming en tewerkstelling

08.23 BENOEMING EN TEWERKSTELLING

365 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
benoemen en bevorderen van rijkspersoneel,
1925-1949. pak

366-367 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming, 
wijziging en uitvoering van het Capitulantenreglement 1935 bij KB van 3 april 1936 
(S. 542),
1926-1949. 2 pakken
366 1926-1937
367 1937-1949

368 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake het aanstellen 
van personeel in vaste dienst bij de overheid in het algemeen en ten aanzien van de 
totstandkoming van de circulaire van 5 mei 1944 aan de commissarissen der 
Koningin en de burgemeesters betreffende het stellen van beperkende bepalingen 
aan sollicitanten beneden de 30 jaar in het bijzonder,
1931-1955. omslag

369 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires inzake algemene 
voorschriften met betrekking tot het onttrekken van personeel aan andere diensten
door het aanbieden van gunstiger arbeidsvoorwaarden,
1934-1952. omslag

370 Stukken betreffende de totstandkoming, wijzigingen en aanvullingen van de 
'Plaatsingsverordeningen Overheids- en Semi-Overheidspersoneel 1940',
1940-1945. pak

371-377 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van de 
circulaires van de secretaris-generaal betreffende de tewerkstelling van 
gemeentepersoneel in Duitsland alsmede de uitvoering van deze circulaires,
1940-1948. 7 pakken
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371 1940-1943 Aanwijzing van personeel, Map I
372 1942 Idem, Map II
373 1942-1943 Idem, Map III
374 1942-1943 Idem, Map IV
375 1942-1943 Idem, Map V
376 1942-1944 Idem, Map VI
377 1942-1948 Totstandkoming van de circulaires van 9 november 1942 

en 16 september 1943 alsmede correspondentie betreffende de 
uitvoering

378 Stukken betreffende het uitvoeren van de vacature-voorziening bij de rijksoverheid 
op grond van de 'Regeling Vacature-Voorziening' van de Centrale Personeelsdienst,
1940-1950. omslag

379 Stukken betreffende het bij voorrang plaatsen van gedemobiliseerden in 
overheidsdienst,
1940-1951. omslag

380 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de 
beschikking van de secretarissen-generaal van de departementen van Algemeen 
Bestuur van 27 april 1942 (Stcrt. van 29 april 1942, nr. 82) betreffende tijdelijke 
tewerkstelling van ambtenaren en overig personeel in openbare dienst bij 
inrichtingen van algemeen nut alsmede de tewerkstelling van vaklieden en tweede 
reservisten,
1941-1947. omslag

381 Stukken betreffende de totstandkoming van het Plaatsingsbesluit van 18 december 
1946 (S. G 368) houdende regelen met betrekking tot de vervulling van vacatures en
nieuw ingestelde betrekkingen in burgerlijke rijksdienst alsmede de 
totstandkoming van het ontwerp uitvoeringsbeschikking van het Plaatsingsbesluit 
1946,
1945-1949. pak

382 Stukken betreffende de totstandkoming, toepassing en intrekking van de circulaire 
van 3 maart 1947 aan Gedeputeerde Staten betreffende de wenselijkheid om 
overleg te voeren met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen bij het in dienst 
nemen van ambtenaren van dat ministerie om verlies aan ervaren ambtenaren voor
de Indische dienst te voorkomen,
1946-1951. omslag

383 Stukken betreffende het benoemen, te werk stellen en herplaatsen van 
arbeidskrachten in overheidsdienst,
1948-1958. omslag

384 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het ontwerp Algemene 
Maatregel van Bestuur beogende de mogelijkheid te openen een 
arbeidsovereenkomst tussen Ambonezen en het Rijk te sluiten in verband met 
deelneming aan een speciaal bewakingskorps,
1952. omslag

385 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor het Bouwbedrijf,
1957-1958. pak
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386 Stukken betreffende het bij voorrang plaatsen van gerepatrieerden uit Indonesië in 
het Nederlandse arbeidsproces,
1958. omslag

08.24 Vervulling van de dienstbetrekking

08.24 VERVULLING VAN DE DIENSTBETREKKING

387 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden met betrekking tot het 
verruimen van de mogelijkheid om rijksambtenaren te bevorderen met name ten 
aanzien van de rang hoofdschrijvers en hoofdambtenaren,
1923-1955. omslag

388 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden en de minister van Financiën met betrekking tot 
het 'Plan Starreveld' tot bevordering van prestatiemeting onder rijkspersoneel,
1947-1948. omslag

08.258 Nevenwerkzaamheden

08.258 NEVENWERKZAAMHEDEN

389 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
aanvaarden van nevenbetrekkingen en het verrichten van nevenwerkzaamheden,
1923-1959. pak

08.26 Beëdiging

08.26 BEËDIGING

390 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
beëdiging van ambtenaren en arbeidscontractanten in het algemeen en de 
totstandkoming van het ontwerp van wet betreffende 'Eden en beloften', afgelegd 
tijdens de bezetting, in het bijzonder,
1945-1958. omslag

08.28 Einde van de dienstbetrekking

08.28 EINDE VAN DE DIENSTBETREKKING

391-392 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
totstandkoming en uitvoering van afvloeiingsregelingen van het burgerlijke 
rijkspersoneel,
1922-1949. 2 pakken
391 1922-1948
392 1945-1949

08.285 Verlenging van de ambtsperiode

08.285 VERLENGING VAN DE AMBTSPERIODE

393 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van het 
KB van 12 mei 1949, nr. 13 met betrekking tot het vervallen verklaren van de 
instructies van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 25 
september 1943, gewijzigd op 28 maart 1944 betreffende de verlenging van de 
ambtsperioden van ambtenaren,
1943-1949. omslag

08.31 Zuivering en rechtsherstel

08.31 ZUIVERING EN RECHTSHERSTEL

394-401 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946 en het Eerste Uitvoeringsbesluit van deze wet,
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1940-1953. 6 pakken en 2 omslagen
394 1945-1949 Totstandkoming van de wet bij KB van 28 december 1946 

(S. G 401), het Eerste Uitvoeringsbesluit van de wet bij KB van 8 april 
1947 (S. H 110) en circulaires over de uitvoering van deze wet, omslag

395 1945-1948 Correspondentie met ministeries en diverse instanties 
over de wet

396 1945-1949 Correspondentie met de provincies en gemeenten over 
de wet

397 1945-1950 Behandeling van verzoeken om rechtsherstel van 
ontslagen ambtenaren, Algemeen, omslag

398 1942-1953 Idem, A - G
399 1941-1950 Idem, H - Le
400 1941-1951 Idem, Li - Si
401 1940-1951 Idem, Sm - Z

402 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van circulaires met 
betrekking tot de herplaatsing van ontslagen ambtenaren ingevolge het 
Zuiveringsbesluit en de opname in de burgerlijke overheidsdienst van politieke 
delinquenten aan wie het recht om ambten te bekleden is ontzegd,
1946-1949. pak

403 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de Commissie van advies 
inzake de herplaatsing van gezuiverde ambtenaren (Commissie van Kinschot),
1947-1948. omslag

404 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister van Buitenlandse 
Zaken inzake het standpunt van de regering ten aanzien van de rehabilitatie van in 
1940/1941 en 1945 oneervol ontslagen ambtenaren van het Nederlands Indisch 
Gouvernement,
1953. omslag

08.312 Disciplinaire gezagsuitoefening

08.312 DISCIPLINAIRE GEZAGSUITOEFENING

405-408 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
verstrekken van inlichtingen over de door de Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandse gebied ontslagen overheidspersoneel,
1940-1945. 4 pakken
405 1940-1943
406 1943
407 1944
408 1944-1945

409 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied met verlof 
gestuurde ambtenaren wegens verboden handelingen tegen het Duitse Rijk,
1941-1943. omslag

08.351 Ziekte en ongevallen

08.351 ZIEKTE EN ONGEVALLEN

410-411 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
wijzigen en uitvoeren van de Ziektewet,
1923-1949. 2 pakken
410 1923-1934
411 1933-1949
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08.352 Vrijstelling van het vervullen van de betrekking

08.352 VRIJSTELLING VAN HET VERVULLEN VAN DE BETREKKING

412 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming en 
uitvoering van regelingen met betrekking tot het verlenen van bijzonder verlof aan 
ambtenaren die worden opgeroepen voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 
Bijzondere Burgerwacht en het Rode Kruis,
1934-1936. omslag

413-414 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
vaststellen van regelen voor buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging,
1935-1959. 2 pakken
413 1935-1959 Buitengewoon verlof van korte duur
414 1950-1959 Buitengewoon verlof voor lange duur

415-416 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de vaststelling van 
collectieve kantoorsluitingen op kerkelijke en nationale feest- en gedenkdagen en 
aansluitende dagen,
1941-1959. 2 pakken
415 1941-1959
416 1949-1959

08.353 Arbeidstijden

08.353 ARBEIDSTIJDEN

417-419 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van richtlijnen voor werk- en 
rusttijden van overheidspersoneel,
1921-1959. 2 pakken en 1 omslag
417 1921-1946
418 1945-1955
419 1955-1959 omslag

420 Stukken betreffende het verlengen van de arbeidsweek voor overheidspersoneel in 
openbare dienst alsmede een salarisverhoging,
1943. omslag

421 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
circulaire met betrekking tot de sluiting van de Rijksbureaus in verband met de 
kolenschaarste,
1947-1948. omslag

08.354 Vakantie

08.354 VAKANTIE

422-423 Stukken betreffende de verlof- en vakantieregelingen voor het overheidspersoneel,
1921-1959. 2 pakken
422 1921-1934
423 1936-1959

424 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming en 
vaststelling van bijzondere vakantieregelingen voor bekleders van bepaalde 
ambten of betrekkingen in de rijksdienst,
1938-1958. omslag

425 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
circulaires aan Colleges van Burgemeesters en Gedeputeerde Staten over vakantie-
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uitkeringen, verlofregelingen en gratificatieregelingen voor het personeel van de 
Lagere Publiekrechtelijke Lichamen,
1947-1956. omslag

426 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 20 mei 1948 aan de 
ministers betreffende het vraagstuk van vakantiespreiding op verzoek van het 
Centraal Werkcomité Vakantie,
1948. omslag
Zie ook inv.nr. 1029.

08.38 Ambtsgeheim

08.38 AMBTSGEHEIM

427 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 6 september 1949 aan
de ministers betreffende de geheimhoudingsplicht van het rijkspersoneel,
1948-1949. omslag

08.392 Plichten van het personeel

08.392 PLICHTEN VAN HET PERSONEEL

428 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan de ministers en de 
Lagere Publiekrechtelijke Lichamen inzake het verbod voor overheidspersoneel 
deel te nemen aan de door hen gestichte inkoopverenigingen gedurende diensttijd 
met gebruikmaking van faciliteiten van het Rijk,
1946. omslag

429 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
artikel 97 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement betreffende verboden 
lidmaatschappen alsmede de totstandkoming van het KB van 14 november 1951 (S. 
488) houdende nadere regelen betreffende de Commissie inzake politiek 
onbetrouwbare ambtenaren,
1948-1955. omslag

08.394 Politieke meningsuiting

08.394 POLITIEKE MENINGSUITING

430 Stukken betreffende de totstandkoming van een brief van de afdeling 
Ambtenarenzaken aan de minister over de uitvaardiging van een algemene 
circulaire betreffende het verbod aan ambtenaren hun politieke gezindheid te laten 
blijken aan de ambts- of dienstwoning,
1948. omslag

08.41 Indeling in bepaalde groepen

08.41 INDELING IN BEPAALDE GROEPEN

431 Stukken betreffende de uitvoering van het besluit van de ministerraad van 25 
september 1950 om ambtenaren en arbeidscontractanten in overheidsdienst die 
vrijwillig deel uit maken van het Nederlandse bataljon in Korea te behandelen als 
oorlogsvrijwilliger overeenkomstig het Besluit Oorlogsvrijwilligers (S. E 129),
1950-1951. omslag

08.47 Indeling naar leeftijd en geslacht

08.47 INDELING NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT

432 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
doorstroming in overheidsdienst ter bestrijding van de werkloosheid in het 
algemeen en ten aanzien van het weren en vervangen van vrouwelijke 
arbeidskrachten door mannelijke in het bijzonder,
1934-1939. omslag
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433 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
positie van gehuwde vrouwen in overheidsdienst,
1934-1951. pak

434 Stukken betreffende de voorbereiding van de totstandkoming van de circulaire 
inzake de uitbreiding van werkgelegenheid voor jonge mannen,
1941-1942. omslag

435 Commissie van Advies inzake de bezoldiging van jeugdig administratief personeel,
1947. omslag

436 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid,
1953-1957. omslag

08.48 Personeelsbezetting en formatie

08.48 PERSONEELSBEZETTING EN FORMATIE

437 Stukken betreffende het verrichten van onderzoeken door de Commissie van 
Onderzoek naar de Formatie van de departementen van Algemeen Bestuur 
(Commissie Woltman) naar de waarde van de functies,
1935-1948. omslag

438 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij een onderzoek naar de 
aanwezigheid van mogelijk overtollig personeel in verband met de behoefte aan 
administratieve krachten bij de Rijksdienst,
1945-1951. omslag

439 Stukken betreffende de totstandkoming van een brief van de afdeling 
Ambtenarenzaken aan de minister-president over het verbod om burgerlijk 
personeel in dienst te nemen in verband met de op handen zijnde liquidatie van de 
crisisinstellingen,
1946. omslag

440 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden inzake de herziening van het KB van 4 mei 1938 
(S. 140) betreffende de formatie van de departementen van Algemeen Bestuur,
1948. omslag

441 Stukken betreffende het verstrekken van advies door de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden en de eerste raadadviseurs betreffende de 
personeelszorg voor het burgerlijk rijkspersoneel en de organisatie van het 
bestuursapparaat in verband met de reorganisatie van het bestuursapparaat van 
het rijk, de formatiebepaling en de taakanalyse,
1948-1949. omslag

442 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de voorzitter, secretaris en de 
leden van de Formatiecommissie,
1955-1959. omslag

08.6 Privaatrechtelijke- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid

08.6 PRIVAATRECHTELIJKE- EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

443 Stukken betreffende de totstandkoming, uitvoering en intrekking van de circulaire 
van 9 juni 1951 aan de ministers inzake de aanbeveling van richtlijnen met 
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betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders van rijksmotorvoertuigen,
1951-1954. omslag

08.74 Rechten van financiële aard

08.74 RECHTEN VAN FINANCIËLE AARD

444 Stukken betreffende het voeren van overleg met de minister van Sociale Zaken 
betreffende het ontwikkelen van een consistent beleid op het gebied van de loon- 
en prijspolitiek voor werknemers in particuliere en openbare dienst,
1945-1950. omslag

445 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
positie van ambtenaren en arbeidscontractanten op het gebied van de loon- en 
prijspolitiek bij het bepalen van de financiële rechten,
1948-1958. omslag

08.741 Loon en bezoldiging

08.741 LOON EN BEZOLDIGING

446-456 Stukken betreffende wijzigingen, aanvullingen en toepassingen van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (KB 23 januari 1920, nr. 37),
1920-1925. 9 omslagen en 2 pakken
446 1920-1921 Toepassing van artikel 14 betreffende benoemingen en 

rangsverhogingen
447 1920-1921 Wijziging en aanvulling van artikel 7 betreffende 

ingangsdatum bezoldiging
448 1920-1923 Wijziging en toepassing van artikel 19 betreffende 

jeugdaftrek en garantieloon voor gehuwden
449 1920-1923 Wijziging, aanvulling en toepassing van artikel 12 

betreffende de verhouding diensttijd en salaris
450 1920-1924 Wijziging en toepassing van artikel 1 betreffende 

verhoging jeugdaftrek en intrekking garantieloon gehuwden
451 1920-1925 Idem van artikel 6 betreffende huurwaardeaftrek en 

aftrek voor genot van water en vuur, pak
452 1921 Toepassing van artikel 5 betreffende detachering
453 1921-1924 Wijziging, aanvulling en toepassing van artikel 40 

betreffende verhoging en verlaging van de bezoldiging, pak
454 1922-1925 Toepassing van artikel 23 betreffende waarneming functie
455 1923 Idem van artikel 8 betreffende periodieke loonsverhogingen
456 1923-1924 Idem van artikel 11 betreffende de berekening van de 

diensttijd

457-463 Stukken betreffende de herziening van de salarissen van de hoofdcommissarissen 
en de commissarissen van politie,
1920-1943. 6 pakken en 1 omslag
457 1927-1934 Algemeen
458 1927-1943 Idem, omslag
459 1927-1942 Alkmaar - Culemborg
460 1927-1942 Deventer - Groningen
461 1927-1936 Haarlem - Kerkrade
462 1927-1942 Leeuwarden - Sneek
463 1920-1943 Tiel - Zwolle

464-482 Stukken betreffende wijzigingen, aanvullingen en toepassingen van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 (KB 22 oktober 1924, nr. 476),
1924-1935. 15 omslagen en 4 pakken
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464 1924-1926 Idem van artikel 30a betreffende overgangsbepalingen 
bezoldiging

465 1924-1926 Idem van artikel 8 betreffende periodieke 
salarisverhogingen

466 1924-1926 Toepassing van artikel 15 betreffende buitengewone 
salarisverhogingen met een maximum

467 1924-1926 Wijziging en toepassing van artikel 6 betreffende aftrek 
voor inwoning en voor het genot van water en vuur

468 1924-1927 Wijziging, aanvulling en toepassing van artikel 27 
betreffende de persoonlijke toelage, pak

469 1924-1927 Wijziging, aanvulling en toepassing van artikel 26 
betreffende verlaging en verhoging van salaris, pak

470 1924-1928 Wijziging en toepassing van artikel 19 betreffende het 
toekennen van toelagen, pak

471 1924-1935 Idem van artikel 16 betreffende de diensttijd en 
bevordering

472 1925 Idem van artikel 29 betreffende buitengewone 
tractementsverhogingen

473 1925 Toepassing van artikel 20 betreffende de huwelijkstoelage
474 1925-1926 Toepassing van artikel 23 betreffende waarneming functie
475 1925-1926 Toepassing van artikel 9 betreffende voorwaardelijk 

ontslag met proeftijd
476 1925-1926 Wijziging en toepassing van artikel 1 betreffende de 

salarispositie van tijdelijk personeel
477 1925-1927 Wijziging en toepassing van artikel 4 betreffende de 

aanwijzing van de standplaats
478 1925-1928 Wijziging en toepassing van artikel 18 betreffende 

buitengewone salarisverhogingen zonder een maximum
479 1925-1929 Wijziging en toepassing van artikel 35 betreffende de 

persoonlijke toelage, pak
480 1926-1927 Wijziging en aanvulling van artikel 34 betreffende de 

garantietoelage
481 1926-1928 Toepassing van artikel 2 betreffende de 

standplaatsenaftrek
482 1927 Idem van artikel 37 betreffende de periodieke 

salarisverhogingen

483-525 Stukken betreffende wijzigingen, aanvullingen en toepassingen van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 (KB 8 maart 1929, nr. 72),
1928-1933. 40 omslagen en 3 pakken
483 1928-1929 Toepassing van artikel 8
484 1928-1931 Idem van artikel 28 betreffende de vaststelling van de 

diensttijd
485 1928-1931 Idem van artikel 29 betreffende de berekening van de 

bezoldiging naar diensttijd
486 1928-1932 Wijziging, aanvulling en toepassing van artikel 6 

betreffende aftrek of vergoeding voor het genot van vuur, water en 
licht, pak

487 1928-1933 Idem van artikel 21 betreffende het toekennen van 
kindertoelagen

488 1928-1933 Toepassing van artikel 19 betreffende het toekennen van 
vaste toelagen, pak

489 1928-1933 Wijziging en toepassing van de artikel 32 betreffende de 
bepaling van de garantietoelage
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490 1929 Idem van artikel 12
491 1929 Idem van artikel 13
492 1929 Wijziging en toepassing van artikel 23 betreffende bezoldiging 

van tijdelijk personeel
493 1929-1930 Idem van artikel 4
494 1929-1930 Toepassing van artikel 24 betreffende waarneming 

functie
495 1929-1930 Wijziging en aanvulling bij KB van 25 april 1930 (S. 147)
496 1929-1931 Idem van artikel 18
497 1929-1931 Idem van artikel 2 betreffende de standplaatsenaftrek
498 1929-1931 Toepassing van artikel 17 betreffende de 

diensttijdbepaling bij bevordering
499 1929-1931 Wijziging en toepassing van artikel 26
500 1929-1933 Idem van artikel 10 betreffende de ongehuwdenaftrek
501 1929-1933 Idem van artikel 3 betreffende de standplaatsenaftrek
502 1929-1933 Toepassing van artikel 1
503 1929-1933 Toepassing van artikel 43, pak
504 1929-1933 Wijziging en aanvulling van artikel 20
505 1930 Toepassing van artikel 44 betreffende de kindertoelage
506 1930 Wijziging en aanvulling bij KB van 16 oktober 1930 (S. 405)
507 1930-1931 Idem bij KB van 11 februari 1931 (S. 51)
508 1931 Wijziging en aanvulling bij KB van 24 augustus 1931 (S. 379)
509 1931 Idem bij KB van 27 augustus 1931 (S. 389)
510 1931 Idem bij KB van 8 juni 1931 (S. 241)
511 1931-1932 Idem bij KB van 20 februari 1932 (S. 61)
512 1931-1932 Idem bij KB van 27 november 1931 (S. 478)
513 1932 Idem bij KB van 25 augustus 1932 (S. 448)
514 1932 Idem bij KB van 16 juli 1932 (S. 349)
515 1932 Idem bij KB van 7 juli 1932 (S. 322)
516 1932 Idem bij KB van 7 juli 1932 (S. 323)
517 1932-1933 Idem bij KB van 17 januari 1933 (S. 33)
518 1932-1933 Idem bij KB van 24 december 1932 (S. 635a)
519 1933 Idem bij KB van 11 mei 1933 (S. 270)
520 1933 Idem bij KB van 31 oktober 1933 (S. 557)
521 1933 Idem bij KB van 28 juni 1933 (S. 406)
522 1933 Idem bij KB van 28 november 1933 (S. 632)
523 1933 Idem bij KB van 30 december 1933 (S. 784)
524 1933 Toepassing van artikel 33 betreffende de vaststelling van het 

salaris
525 1933 Wijziging en aanvulling bij KB van 12 april 1933 (S. 171)

526-571 Stukken betreffende de totstandkoming, wijzigingen, aanvullingen en toepassingen
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (KB 30 december 
1933, S. 783),
1933-1950. 30 omslagen en 5 pakken
526 1933 Totstandkoming bij KB van 30 december 1933 (S. 783)
527 1933-1944 Toepassing van artikel 2, 3 en 4 betreffende 

standplaatsenaftrek en aanwijzing standplaats
528 1933-1948 Idem van artikel 10 betreffende ongehuwdenaftrek, pak
529 1933-1948 Idem van artikel 6 betreffende aftrek voor kost en 

inwoning, vrij wonen en het genot van water en vuur
530 1933-1947 Idem van artikel 21 betreffende kinder- en 

pleegkindertoelagen, Map I, pak
531 1939-1950 Idem, Map II, pak



2.04.59 BiZa / Overheidspersoneelszaken, 1917-1959 45

532 1934 Wijziging en aanvulling bij KB van 19 juli 1934 (S. 411) 
betreffende bijlage A en C

533 1934-1935 Toepassing van artikel 27 betreffende de 
toepasselijkverklaring van het BBRA 1925

534 1934-1947 Wijziging en aanvulling van bijlage F
535 1934-1948 Idem van artikel 16 betreffende het toekennen van extra 

periodieke verhogingen
536 1934-1948 Wijziging en aanvulling van artikel 26 betreffende de 

overgangsbepalingen van de diensttijd en kindertoelage
537 1934-1948 Idem van artikel 33 betreffende een bijzondere regeling 

waarin het BBRA 1934 en andere besluiten niet voorziet
538 1934-1948 Toepassing van artikel 12 betreffende de berekening 

diensttijd bij militaire dienstplicht en onbetaald verlof
539 1935 Idem bij KB van 21 december 1935 (S. 784) betreffende bijlage A 

en B
540 1935 Idem bij KB van 12 maart 1935 (S. 116) betreffende bijlage A en B
541 1935 Idem bij KB van 17 augustus 1935 (S. 513) betreffende bijlage A, 

B en F
542 1935 Wijziging bij KB van 4 december 1935 (S. 690) betreffende 

verlaging van buitengewone weddeverhogingen, toelagen en 
kortingen

543 1935 Wijziging en aanvulling bij KB van 15 november 1935 (S. 655) 
betreffende bijlage A, B en F

544 1935-1938 Toepassing van artikel 22 betreffende toelagen voor 
tijdelijk personeel

545 1935-1946 Idem van artikel 20 betreffende huwelijkstoelagen
546 1935-1948 Idem van artikel 17 betreffende de toekenning 

aanvangswedde bij bevordering
547 1935-1948 Toepassing van artikel 19 betreffende het toekenning van 

een ambtstoelage, pak
548 1936 Wijziging en aanvulling bij KB van 5 juni 1936 (S. 140) 

betreffende bijlage A en B
549 1936-1937 Idem bij KB van 25 januari 1937 (S. 342) betreffende bijlage

A, B en E
550 1937 Idem bij KB van 27 november 1937 (S. 357) betreffende bijlage A 

en B
551 1937 Idem bij KB van 7 juni 1937 (S. 347) betreffende bijlage A en B
552 1937-1938 Idem bij KB van 21 februari 1938 (S. 342) betreffende 

bijlagen A, B en E
553 1938 Idem bij KB van 30 juni 1938 (S. 347) betreffende de bijlagen A, 

B en F
554 1938 Idem bij KB van 8 november 1938 (S. 355) betreffende de 

bijlagen A, B en E
555 1938-1939 Wijziging bij KB van 23 maart 1939 (S. 342) betreffende 

bijlage B
556 1938-1939 Wijziging en aanvulling bij KB van 13 februari 1939 (S. 340) 

betreffende de bijlagen A en B
557 1939 Idem bij KB van 6 oktober 1939 (S. 356) betreffende de bijlagen 

A en B
558 1939 Wijziging bij KB van 4 december 1939 (S. 357) betreffende 

bijlage A
559 1939 Wijziging en aanvulling bij KB van 13 juni 1939 (S. 351) 

betreffende de bijlagen A, B en F
560 1939-1940 Idem bij KB van 6 maart 1940 (S. 346) betreffende de 
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bijlagen A en B
561 1940-1941 Idem bij beschikking van de secretaris-generaal van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken van 4 juni 1941 (Stcrt. 106) 
betreffende de bijlagen A, B, C en F

562 1941 Wijziging bij beschikking van de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 19 en 20 september 1941 
(Stcrt. 183) betreffende bijlage A

563 1941-1942 Wijziging en aanvulling bij beschikking van de secretaris-
generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 6 januari 
1942 (Stcrt. 3) betreffende de bijlagen A en B

564 1942 Idem bij beschikking van de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 21 november 1942 (Stcrt. 
230) betreffende de bijlagen A, B, E en F

565 1942-1943 Idem bij beschikking van secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 16 juli 1943 (Stcrt. 140) 
betreffende de bijlagen A, B, C en E

566 1944-1946 Idem bij KB van 29 juni 1946 (S. G 161) betreffende de 
bijlagen A, B, C en E

567 1945 Idem bij KB van 18 oktober 1945 (S. F 233) betreffende bijlage A
568 1946 Idem bij KB van 8 november 1946 (S. G 316) betreffende de 

bijlagen A, B en E
569 1947 Idem bij KB van 21 juli 1947 (S. H 273) betreffende de bijlagen A 

en B
570 1947-1948 Idem bij KB van 3 maart 1948 (S. I 84), pak
571 1948 Toepassing van artikel 28 betreffende garantiebepalingen bij 

benoeming in een ander ambt

572 Verslagen van vergaderingen van de Subcommissie inzake het Bezoldigingsbesluit,
1934-1935. omslag

573 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
incidentele herzieningen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 in de crisisjaren in overleg met de ambtenarenorganisaties,
1934-1939. omslag

574-632 Stukken betreffende de totstandkoming, wijzigingen, aanvullingen en toepassingen
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 (KB van 20 juni 1949, 
S. J 261),
1945-1959. 38 omslagen en 21 pakken
574 1945-1949 Totstandkoming bij KB van 20 juni 1949 (S. J 261), pak
575 1945-1949 Idem, pak
576 1948 Idem, pak
577 1948-1949 Idem, pak
578 1948-1952 Wijziging bij KB van 22 september 1952 (S. 489) 

betreffende artikel 5 van hoofdstuk I van bijlage G
579 1949 Idem bij KB van 20 juni 1949, (S. J 262) betreffende de 

uitvoering Inpassingsbesluit BBRA 1948
580 1949-1950 Idem bij KB van 19 september 1950 (S. K 408) betreffende

de herziening van topsalarissen, pak
581 1949-1951 Toepassing van artikel 21 betreffende kindertoelagen, pak
582 1950 Wijziging bij KB van 21 december 1950 (S. K 601) betreffende 

bijlagen A en B
583 1950 Idem bij KB van 29 december 1950 (S. K 653) betreffende de 

salariëring van topfunctionarissen
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584 1950 Idem bij KB van 3 mei 1950 (S. 171) betreffende bijlage G
585 1950 Idem van artikel 24 betreffende kost en inwoning
586 1950-1952 Idem bij KB van 18 juli 1952 (S. 417) betreffende hoofdstuk

V van bijlage G
587 1951 Idem bij KB van 7 februari 1951 (S. 38) betreffende de 

ambtenaren in het lager onderwijs
588 1951-1952 Idem bij KB van 10 oktober 1952 (S. 497) betreffende de 1e 

novelle
589 1951-1952 Idem bij KB van 11 december 1951 (S. 551) betreffende 

artikel 21
590 1951-1953 Idem bij KB van 1 december 1953 (S. 521) betreffende de 

Hoofdstukken I tot en IV van bijlage G
591 1951-1953 Wijziging bij KB van 11 december 1953 (S. 568) betreffende 

de vaststelling van salarissen van de hogere burgerlijke 
rijksambtenaren en van de toelageregelingen

592 1952-1953 Idem bij KB van 22 augustus 1953 (S. 434) betreffende 
Hoofdstuk V van de bijlage G

593 1952-1953 Idem bij KB van 28 juli 1953 (S. 377) betreffende de Hoge 
Colleges van Staat

594 1952-1957 Idem van artikel 28 betreffende tijdelijk aangestelde 
hulpcommiezen en visiteuses

595 1953 Idem bij KB van 11 december 1953 (S. 568) betreffende de 
vaststelling van de salarissen van de hogere burgerlijke 
rijksambtenaren en van de toelageregelingen

596 1953 Idem bij KB van 4 augustus 1953 (S. 375) betreffende bijlage A, B
en E

597 1953 Idem bij KB van 9 december 1953, (S. 567) betreffende de 2e 
novelle inpassingsbesluit van het BBRA 1948

598 1953-1954 Idem bij KB van 20 februari 1954, (S. 55) betreffende het 
opheffen van de verschillen in salarissen als gevolg van de 
gemeenteclassificatie, pak

599 1953-1954 Idem bij KB van 6 augustus 1955 (S. 365) betreffende 
hoofdstuk II van bijlage G

600 1953-1954 Idem bij KB van 8 september 1954 (S. 430) betreffende 
bijlage A en hoofdstuk VI van bijlage G

601 1953-1956 Idem bij KB van 2 maart 1956 (S. 106) betreffende 
hoofdstuk IV van bijlage G

602 1954 Idem bij KB van 18 september 1954 (S. 435) betreffende 
hoofdstuk IX van bijlage G, pak

603 1954 Idem bij KB van 20 juli 1954 (S. 336) betreffende hoofdstuk V 
van bijlage G

604 1954-1955 Idem bij KB van 24 januari 1955 (S. 48) betreffende de 
bezoldiging van de geestelijke verzorgers bij de Strijdkrachten

605 1954-1955 Idem bij KB van 2 maart 1956, (S. 107) betreffende 
verhoging, woontoelage en kindertoelage, Map I, pak

606 1955-1956 Idem, Map II, pak
607 1954-1957 Idem bij KB van 19 januari 1957 (S. 8) betreffende de 4e 

novelle, pak
608 1955 Idem bij KB van 23 november 1955 (S. 530) betreffende de 3e 

novelle, pak
609 1955-1956 Wijziging bij KB van 13 mei 1957, (S. 159) betreffende de 

verhoging van topsalarissen, Map I, pak
610 1955-1957 Idem, Map II, pak
611 1955-1956 Aanvulling bij KB van 8 maart 1956 (S. 134) met artikel 22a
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en 22b betreffende een toelageregeling voor arbeid in ploegen- en 
onregelmatige diensten, pak

612 1955-1956 Idem bij KB van 12 november 1956 (S. 533) betreffende 
hoofdstuk III van bijlage G

613 1955-1956 Idem bij KB van 9 april 1956 (S. 149) betreffende 
hoofdstuk V van bijlage G

614 1955-1956 Idem bij KB van 9 oktober 1956 (S. 517) betreffende artikel
21 (kindertoelage)

615 1955-1956 Toepassing van artikel 42 betreffende een bijzondere 
regeling waarin dit besluit niet voorziet

616 1955-1956 Wijziging bij KB van 1 februari 1956 (S. 35) betreffende 
hoofdstuk V artikel 1 van bijlage G

617 1956 Aanvulling bij KB van 23 augustus 1956 (S. 464) met artikel 22b 
betreffende een regeling voor een toelage voor arbeid in ploegen- 
en onregelmatige diensten

618 1956 Wijziging bij KB van 15 oktober 1956 (S. 507) betreffende 
hoofdstuk I van bijlage G en aanvulling van bijlage G met hoofdstuk 
Va

619 1956-1957 Idem bij KB van 15 juli 1957 (S. 248) betreffende hoofdstuk
V en VI van bijlage G, pak

620 1956-1957 Idem bij KB van 27 april 1957 (S. 167) betreffende 
hoofdstuk V van bijlage G

621 1956-1957 Idem bij KB van 6 mei 1957 (S. 177) betreffende hoofdstuk 
VI van bijlage G

622 1956-1957 Idem bij KB van 8 augustus 1957 (S. 335) betreffende de 
herziening van salarissen en toelagen

623 1956-1958 Idem bij KB van 8 september 1958 (S. 436) betreffende de 
5e novelle, pak

624 1957-1958 Idem bij KB van 31 maart 1958 (S. 158) betreffende 
hoofdstuk II en III van bijlage G

625 1957-1959 Idem bij KB van 14 oktober 1959 (S. 367) betreffende de 
6e novelle, pak

626 1957-1959 Idem bij KB van 16 mei 1959 (S. 203) betreffende 
salarismaatregelen, pak

627 1957-1959 Idem bij KB van 25 februari 1959, (S. 116) betreffende 
bijlage E, pak

628 1958-1959 Aanvulling bij KB van 17 december 1959 (S. 470) van 
bijlage G met hoofdstuk IIIa, pak

629 1958-1959 Aanvulling bij KB van 17 december 1959 (S. 511) 
betreffende hoofdstuk Va, tabel G Va van bijlage G

630 1958-1959 Idem bij KB van 3 juni 1959 (S. 208) betreffende 
hoofdstuk V, artikel 1 van bijlage G

631 1958-1959 Wijziging bij KB van 1 juli 1959 (S. 297) betreffende 
hoofdstuk V van bijlage G

632 1959 Idem bij KB van 17 december 1959 (S. 490) betreffende 
hoofdstuk II en III van bijlage G

633 Stukken betreffende het verstrekken van een opdracht aan de Regeringsdelegatie 
uit de Salariscommissie ad-hoc om advies uit te brengen aan de minister over 
maatregelen ter verbetering van de financiële positie van het burgerlijk 
rijkspersoneel, met name van het lager bezoldigd personeel, in afwachting van een 
algehele herziening van het BBRA 1934,
1946. omslag
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634 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 26 juli 1948 aan de 
ministers betreffende de wijze van inschakeling van de vertegenwoordigers van de 
verenigingen van ambtenaren bij de voorstellen tot wijzigingen en aanvullingen van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934,
1947-1948. omslag

635 Stukken betreffende het ontwerp-besluit tot wijziging van artikel 22 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgemeesters 1954 betreffende een korting op de bezoldiging 
wegens genot van een ambtswoning,
1949-1959. pak

08.741.1 Algemene loonnormen

08.741.1 Algemene loonnormen

636 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
loonontwikkeling van ambtenaren in overheidsdienst,
1935-1953. pak

08.741.2 Vaststelling van het loon

08.741.2 Vaststelling van het loon

637-671 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
bezoldiging van groepen van overheidspersoneel,
1920-1959. 18 omslagen en 17 pakken
637 1920-1938 Tijdelijk personeel, pak
638 1922-1955 Rijkswerkvrouwen, pak
639 1925-1933 Machinekamerpersoneel, pak
640 1925-1938 Algemeen, pak
641 1935-1940 Idem
642 1940-1942 Algemeen, pak
643 1940-1956 Idem, pak
644 1926-1932 Amanuenses, pak
645 1929-1934 Magazijnpersoneel, pak
646 1935-1940 Ambtenaren bij crisisorganisaties, pak

Zie ook inv.nr. 683.
647 1940-1945 Idem, pak

Zie ook inv.nr. 683.
648 1941-1946 Administratief personeel
649 1941-1959 Personeel bij de Nederlandse Spoorwegen, pak
650 1945 Overheidspersoneel hetwelk dienst heeft genomen bij de 

Binnenlandse Strijdkrachten
651 1945-1951 Onderwijzend personeel, pak

Zie ook inv.nr. 685.
652 1946-1947 Telexpersoneel van de Technische Verbindingsdienst van 

de Nederlandse Politie
653 1946-1950 Politiepersoneel
654 1946-1958 Accountantspersoneel, pak
655 1946-1959 Personeel bij de Keuringsdienst van Waren, pak
656 1946-1959 Typistes, pak
657 1949-1956 Personeel bij de Rijkskeuringsdiensten
658 1949-1959 Chauffeurs van ministers en staatssecretarissen, pak
659 1949-1959 Gemeentelijke vakleerkrachten
660 1951-1959 Chauffeurs bij de ministeries, pak
661 1952-1958 Topfunctionarissen
662 1953-1959 Aardappel-controleurs bij de Planteziektenkundige Dienst
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663 1953-1959 Personeel bij de gemeentelijke vervoersbedrijven
664 1954-1957 Brandweerpersoneel
665 1954-1957 Hoofdleraar bij de Radio-Radarschool van de Koninklijke 

Marine
666 1954-1959 Personeel bij de PTT
667 1955-1956 Ministerie van Oorlog
668 1955-1958 Nijverheidsonderwijs
669 1955-1959 Gemeente-ontvangers
670 1956 Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst
671 1956-1957 Serveersters

672-682 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming, 
wijziging en toepassing van loon-, salaris- en bezoldigingsregelingen voor 
personeel werkzaam in overheidsdienst,
1920-1959. 7 pakken en 4 omslagen
672 1920-1948 Rijkswerklieden
673 1946-1950 Gepensioneerde Nederlands-Indische, Surinaamse en 

Curaçaose overheidsdienaren
674 1950-1953 Gepensioneerde Nederlands-Indische, Surinaamse en 

Curaçaose overheidsdienaren
675 1946-1956 Jeugdig Rijkspersoneel
676 1947-1948 Burgerlijk rijkspersoneel, omslag
677 1948 Directeur en leraren aan de Rijkskweekscholen voor 

onderwijzers en onderwijzeressen, omslag
678 1948-1950 Directeuren en leraren van Rijks Hogere Burgerscholen 

omslag
679 1948-1958 Verplegenden en leerlingverplegenden
680 1951-1956 Militair personeel van de Koninklijke Land-, Lucht- en 

Zeemacht
681 1955-1959 Lager Nijverheidsonderwijs (Salarisbesluit LNO) en het 

Middelbaar Nijverheidsonderwijs (Salarisbesluit MNO)
682 1956-1957 Röntgenpersoneel in de Particuliere 

Verplegingsinrichtingen, omslag

683-698 Stukken betreffende de totstandkoming, wijziging en toepassing van KB's met 
betrekking tot de bezoldiging van personeel werkzaam bij de rijksoverheid,
1931-1957. 11 omslagen en 4 pakken
683 1931-1948 KB van 29 december 1931 (S. 556) betreffende het 

'Crisiskortingsbesluit', pak
684 1944-1950 KB van 15 oktober 1945, nr. 7 betreffende de uitkering van

het zgn. invasie-voorschot, pak
685 1945-1946 KB van 18 april 1945 (S. F 55) betreffende de salarispositie 

van burgerlijke Rijksambtenaren en onderwijzend personeel
686 1946-1947 Idem, pak
687 1946-1947 KB van 17 juli 1946 (S. G 184) betreffende de Wet op het 

Consumentenkrediet
688 1946-1948 KB van 18 augustus 1948 (S. I 377) betreffende 

verhogingen en toelagen ex. artikelen 18, 19 en 33 BBRA 1934
689 1948-1949 KB van 3 mei 1949 (S. J 192) betreffende de tijdelijke 

bijslag en kindertoeslag
690 1948-1950 KB van 11 mei 1948 (S. I 183) betreffende het 

Uitkeringsbesluit 1947
691 1949-1950 KB van 20 januari 1950 (S. K 15) betreffende het 

Uitkeringsbesluit eerste kwartaal 1950
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692 1950 KB van 26 mei 1950 (S. K 193) betreffende het Uitkeringsbesluit 
tweede kwartaal 1950

693 1950-1951 KB van 16 februari 1951 (S. 47 en 48) betreffende het 
Uitkeringsbesluit 1950 en het Verhogingsbesluit 1950

694 1950-1954 KB van 27 december 1950 (S. K 651) betreffende het 
Toelagebesluit 1951, pak

695 1951-1952 KB van 1 oktober 1952 (S. 487) betreffende het 
Compensatiebesluit 1951

696 1954 KB van 29 november 1954 (S. 522) betreffende het 
Uitkeringsbesluit vierde kwartaal 1954

697 1954 KB van 30 december 1954 (S. 615) betreffende het 
Herzieningsbesluit 1955

698 1956-1957 KB van 25 juni 1957 (S. 252) betreffende de 3% 
salarisverhoging

699-717 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
bezoldiging van personeel werkzaam bij de Lagere Publiekrechtelijke Lichamen,
1933-1959. 19 pakken
Zie ook inv.nrs. 720-729.
699 1934-1946 Algemeen
700 1947 Idem
701 1948 Idem
702 1949 Idem
703 1950-1952 Idem
704 1953-1954 Idem
705 1955-1956 Idem
706 1957-1959 Idem
707 1933-1937 Gemeentepersoneel
708 1935-1950 Idem
709 1945-1956 Idem
710 1934-1950 Waterschapspersoneel, Algemeen
711 1933-1942 Idem, A - DEE
712 1933-1944 Idem, DEL - G
713 1933-1944 Idem, HAA
714 1933-1944 Idem, HAS - HOU
715 1933-1942 Idem, KE - PO
716 1934-1944 Idem, PR - SCHI
717 1933-1946 Idem, SCHO - Z

718 Stukken betreffende het indienen van voorstellen aan de minister van Staat ter 
behandeling in de Ministerraad inzake het verbeteren van de salariëring van het 
overheidspersoneel als gevolg van de stijging van de kosten voor het 
levensonderhoud,
1936-1940. omslag

719 Stukken van de Salaris Inpassingscommissie,
1945-1950. omslag

720-729 Stukken betreffende de Commissie van Advies inzake de bezoldiging van het 
gemeente- en waterschapspersoneel (voorheen Commissie van Advies inzake de 
bezoldiging van het gemeentepersoneel),
1946-1953. 8 pakken en 2 omslagen
720 1946-1953 Agenda, omslag
721 1946-1952 Instelling, samenstelling en werkwijze, omslag
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722 1946-1948 Ingekomen en uitgaande stukken, nr. 1 - 200
723 1947-1949 Ingekomen en uitgaande stukken, nr. 201 - 331
724 1949-1953 Ingekomen en uitgaande stukken, nr. 333 - 563
725 1947-1952 Algemeen
726 1947-1952 Sectie bezoldiging van het gemeentepersoneel
727 1948 Enquête naar de taak van de gemeente-ontvanger in 

gemeenten beneden de 5000 inwoners
728 1948 Enquête naar de taak van de gemeente-ontvanger in 

gemeenten boven de 5000 inwoners
729 1949-1951 Sectie bezoldiging van het personeel van waterschappen, 

veenschappen en veenpolders

730 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het wijzigen van de wet van 
18 december 1947 (S. H 430) met betrekking tot de bezoldiging van de rechterlijke 
ambtenaren alsmede de vaststelling van een nieuwe regeling inzake de 
samenstelling van de Hoge Raad, de gerechtshoven, de 
arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten,
1950-1957. pak

731 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de behandeling van het 
voorstel van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door de 
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken betreffende 
het verbeteren van de salarispositie van de amanuenses bij het voorbereidend en 
middelbaar onderwijs,
1953-1959. omslag

732 Stukken van de Commissie van Loondeskundigen,
1955-1958. pak

733 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
bezwaar van de Pensioenraad tegen het toekennen van het maximum-salaris aan 
ambtenaren op 62-jarige leeftijd,
1957-1959. omslag

734 Stukken betreffende het verstrekken van adviezen met betrekking tot salarissen 
van ambtenaren naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen in de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de beambten in de metaalindustrie,
1957-1959. omslag

735 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaires van 26 november en 16 
december 1958 inzake de vaststelling van de salarissen van burgerlijk rijkspersoneel
en personeel van de Lagere Publiekrechtelijke Lichamen per 1 januari 1959,
1958. omslag

736 Stukken betreffende de totstandkoming van het KB van 26 februari 1959, nr. 111 
betreffende de herziening van de salarissen, geldende ingevolge de 
'Bezoldigingsregeling leerling verplegenden 1954' (Herzieningsbesluit 
leerlingverplegenden 1957),
1958-1959. omslag

08.741.21 Loon- en salarisschalen

08.741.21 Loon- en salarisschalen

737 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de Stichting voor opleiding van
Maatschappelijke Werkers met betrekking tot de financiële waardering van het 
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diploma Maatschappelijk Werker,
1951-1956. omslag

738 Stukken betreffende het uitvoeren van het voorstel van de Centrale 
Ideenbuscommissie betreffende het invoeren van een samengesteld overzicht van 
de salarisschalen en loongroepen,
1956. omslag

08.741.212 Diensttijd en anciënniteit

08.741.212 Diensttijd en anciënniteit

739 Stukken betreffende de herziening van de diensttijd en jaarwedde van ambtenaren 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van het arrest van de 
Hoge Raad van 4 december 1930,
1931-1934. omslag

740 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen inzake de toepassing van het BBRA 1934 en 1948 met 
betrekking tot de fictieve diensttijd en salarisanciënniteit van het onderwijzend 
personeel,
1947-1955. omslag

741 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
vaststelling van premieregelingen voor vrijwillig dienstverrichtend militair reserve-
personeel,
1949-1956. omslag

08.741.216 Classificatie van gemeenten voor de bezoldiging

08.741.216 Classificatie van gemeenten voor de bezoldiging

742-751 Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
classificatie van gemeenten,
1920-1959. 10 pakken
742 1920-1922 Classificatie en herclassificatie, Map I
743 1921-1930 Idem, Map II
744 1923-1927 Idem, Map III
745 1927-1935 Idem, Map IV
746 1934-1935 Idem, Map V
747 1934-1935 Wijziging van de classificatieregeling van het BBRA 1934
748 1942-1959 Bezwaren van gemeenten tegen de indeling na de 

herclassificatie ten opzichte van het onderwijzend personeel
749 1947-1952 Algemeen
750 1953-1957 Algemeen
751 1947-1959 Afwijkende loonregelingen bij de ministeries

08.741.218 Werkclassificatie

08.741.218 Werkclassificatie

752 Stukken van de Classificatiecommissie (Commissie De Jonge),
1921-1923. pak

753 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
splitsen van de schrijversrang in schrijver eerste klas, schrijver tweede klas en 
machineschrijver,
1921-1927. pak

754-756 Stukken betreffende de voorbereiding en invoering van een werkclassificatie- en 
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prestatiebeloningssysteem voor overheidspersoneel,
1945-1959. 3 pakken
754 1945-1954
755 1955-1957
756 1958-1959

757 Stukken betreffende het voeren van overleg met de ministeries van Financiën en 
Sociale Zaken met betrekking tot het instellen van een Commissie ter bestudering 
van de beroepsanalyse en de werkclassificatie,
1946. omslag

758 Verslagen van vergaderingen van de Contactcommissie Werkclassificatie met 
vertegenwoordigers van de organisaties van overheidspersoneel,
1953. omslag

759 Verslagen van vergaderingen van het overleg tussen de ministeries van 
Binnenlandse Zaken, Oorlog, Marine en de ambtenarenorganisaties met betrekking
tot de invoering van de werkclassificatie bij de Rijkswerf en de 
Bewapeningswerkplaatsen en voor de rijkswerklieden,
1959. pak

08.741.5 Verhoging en verlaging van het loon

08.741.5 Verhoging en verlaging van het loon

760 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
verbeteren van de salarispositie van overheidspersoneel,
1941-1950. pak

761 Stukken betreffende de afwijzing van het voorstel van het ministerie van Landbouw
en Visserij inzake het verstrekken van een denivelleringstoelage aan 
arbeidscontractanten op grond van artikel 8 van het KB van 4 augustus 1953 (S. 
375),
1954. omslag

08.741.51 Toelagen algemeen

08.741.51 Toelagen algemeen

762 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van het 
KB van 13 september 1955 (S. 421) gewijzigd bij KB van 10 april 1959 (S. 120) 
houdende een tijdelijke regeling voor de beloning van onderwijzers, belast met het 
toezicht op en de leiding van de praktische oefening van leerlingen van 
kweekscholen,
1954-1959. omslag

763 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
toekennen van een bazentoelage voor leidinggevend personeel ingeval de chefs op 
grond van de werkclassificatie in dezelfde loongroep zijn ingedeeld als hun 
ondergeschikten,
1957-1959. omslag

08.741.511 Diplomatoelage

08.741.511 Diplomatoelage

764 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
toekennen van vergoedingen voor EHBO-diensten en vergoedingen voor 
deelnemers aan de Bedrijfszelfbescherming,
1953-1958. omslag
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765 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
regeling voor het toekennen van een beloning aan onderwijzers die een bevoegheid
behalen, die in het belang is van het Uitgebreid Lager Onderwijs,
1954-1957. omslag

766 Stukken betreffende het goedkeuren van het voorstel van de directeur-generaal 
van Openbare Orde en Veiligheid betreffende het toekennen van een toelage aan 
ambtenaren werkzaam bij de rijks- en gemeentepolitie bij het behalen van het 
politiediploma-B,
1955-1956. omslag

08.741.512 Prestatievergoeding

08.741.512 Prestatievergoeding

767 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
een ontwerp-KB inzake de toekenning van een prestatietoelage aan hogere 
ambtenaren,
1947-1949. omslag

768 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheden van invoering van een 
stelsel van beloning naar prestatie voor personeel van de typekamers bij de 
rijksoverheid,
1948-1950. pak

08.741.512.1 Toelage voor uitzonderlijke arbeid

08.741.512.1 Toelage voor uitzonderlijke arbeid

769 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de toekenning van 
persoonlijke toelagen aan topfunctionarissen op grond van artikel 18a van het 
BBRA 1948,
1951-1952. omslag

770 Stukken betreffende het verlenen van medewerking inzake de toekenning van 
ambtstoelagen op grond van artikel 19a van het BBRA 1948 aan door de ministeries 
voorgedragen ambtenaren,
1953-1954. pak

08.741.512.8 Beloning van ideeën

08.741.512.8 Beloning van ideeën

771 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
procedure voor het toekennen van een beloning voor bekroonde ideeën,
1955-1957. omslag

08.741.513 Vergoeding voor overwerk en onregelmatige dienst

08.741.513 Vergoeding voor overwerk en onregelmatige dienst

772-775 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
vergoedingsregeling voor overwerk,
1921-1959. 2 pakken en 2 omslagen
772 1921-1957 algemene richtlijnen
773 1948-1951 aan meteorologen, omslag
774 1949-1959 aan stokers
775 1953-1954 aan topfunctionarissen, omslag

776 Stukken betreffende de totstandkoming van een gemeenschappelijke beschikking 
van de ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Binnenlandse 
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Zaken betreffende de uitvoering van het KB van 27 juli 1950 (S. K 320) over het 
toekennen van een overwerkvergoeding aan conciërges van rijkskweekscholen,
1955-1956. omslag

08.741.516 Vergoeding voor waarneming andere functie

08.741.516 Vergoeding voor waarneming andere functie

777 Stukken betreffende het voeren van overleg met de minister van Justitie 
betreffende het toekennen van een toelage aan politie-personeel in verband met 
waarneming van een andere functie,
1953-1955. omslag

08.741.528 Aftrek wegens het genieten van voordelen

08.741.528 Aftrek wegens het genieten van voordelen

778 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister over een 
bijzondere regeling voor het toepassen van een korting op de bezoldiging van 
ambtenaren en onderwijzers, die in communauteit leven naar aanleiding van het 
rapport van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
ambtenarenzaken 'Salariëring van in communauteit levende ambtenaren en 
onderwijzers',
1936-1941. pak

779 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van de 
gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken van 2 december 1950 betreffende het korten op de bezoldiging van 
ambtenaren werkzaam bij de rijks- en gemeentepolitie voor het genot van woning, 
vuur, water en licht,
1948-1951. omslag

780 Stukken betreffende de toepassing van artikel 24 van het BBRA 1948 betreffende 
het korten op de bezoldiging van personeel werkzaam bij de kampen en internaten 
voor Sociale Jeugdzorg van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en bij de Dienst der Zuiderzeewerken van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat voor het genot van kost en inwoning,
1951-1953. omslag

781 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de circulaire aan de 
ministers van 28 april 1958 inzake wijziging van de inhoudingsbedragen voor 
ambtenaren werkzaam bij de rijksoverheid voor het genot van woning, vuur, licht 
en water,
1956-1959. omslag

08.741.6 Behoud en inhouding van loon in bijzondere omstandigheden

08.741.6 Behoud en inhouding van loon in bijzondere omstandigheden

782 Stukken betreffende de toepassing van de Non-Activiteitenwet van 17 juli 1923 (S. 
364) met betrekking tot het toekennen van non-activiteitenwedde aan ambtenaren
en kamerleden,
1922-1935. omslag

783 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
vraagstuk inzake het gelijktijdig genot van een burgerlijke en militaire beloning voor
personeel werkzaam in vaste dienst en op arbeidscontract bij de rijksoverheid,
1924-1953. pak

784 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
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kostwinnersvergoeding voor de verwanten van het gemobiliseerd 
overheidspersoneel,
1939-1940. pak

785 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming, 
toepassing en verlenging van de beschikking van de secretarissen-generaal van de 
departementen van Algemeen Bestuur d.d. 18 november 1940 betreffende de 'Non-
activiteitenregeling Burgerlijk Rijkspersoneel' (Stcrt. van 20 november 1940, nr. 
227),
1940-1947. pak

786 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
uitbetalen van salarissen aan dienstplichtige Rijksduitsers werkzaam bij de 
Nederlandse overheid,
1941-1944. omslag

787-788 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
behoud van loon in buitengewone omstandigheden,
1941-1955. 2 omslagen
787 1941-1955 Tweede Wereldoorlog 1940-1945
788 1953-1955 Watersnoodramp Zeeland 1953

789 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
regeling om met behoud van loon een opleiding te volgen bij de Vrijwillige 
Hulppolitie,
1942-1944. omslag

790 Stukken betreffende de uitvoering van de circulaire van de secretaris-generaal van 
het Departement van Binnenlandse Zaken van 24 februari 1943 naar aanleiding van 
de beschikking van de commissaris-generaal van Bestuur en Justitie van 16 februari 
1943 betreffende het stopzetten van bezoldiging bij verzuim zonder opgaaf van 
redenen,
1943-1946. omslag

791 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 3 december 1946 aan 
de ministers betreffende de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met 
betrekking tot de uitbetaling van salaris aan arbeidscontractanten die gedurende 
de oorlog waren ondergedoken,
1945-1946. omslag

792 Stukken betreffende de totstandkoming van de wet bij KB van 30 december 1949 
(S. J 614) houdende wijziging en aanvulling van enkele artikelen van de wet van 17 
juli 1923 (S. 364) (Non-Activiteitenwet),
1947-1949. omslag

08.741.7 Wachtgeld en tijdelijke uitkering

08.741.7 Wachtgeld en tijdelijke uitkering

793 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de Ministerraad inzake de 
positieregeling van op wachtgeld gestelde ambtenaren bij herplaatsing in 
overheidsdienst,
1930. omslag

794 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
regeling inzake een uitkering bij ontslag van personeel in tijdelijke dienst, niet 
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vallende onder de wachtgeldregeling,
1932-1946. omslag

795 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan het Centraal Bureau inzake 
gemeenschappelijk behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden 
betreffende een ontwerp-Wachtgeldregeling voor het gemeentepersoneel,
1939-1942. pak

796 Stukken betreffende het toekennen van uitkeringen aan ontslagen secretarissen-
generaal, commissarissen der Koningin en Burgemeesters,
1940-1941. omslag

797 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming en 
toepassing van de Wet bij KB van 9 september 1949 (S. J 423) van de verplichte 
verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige 
werkloosheid (Werkloosheidswet),
1946-1955. pak

798-799 Stukken betreffende de wijziging en toepassing van de Tijdelijke Uitkeringsregeling 
1947,
1947-1953. 2 pakken
798 1947-1952 Wijziging
799 1947-1953 Toepassing

800 Stukken betreffende de totstandkoming, wijziging en aanvulling van een 
gemeenschappelijk KB van 28 januari 1948 (S. I 31) betreffende vaststelling van een 
tijdelijke uitkeringsregeling voor personeel bij het directoraat-generaal voor 
Bijzondere Rechtspleging en de daaronder ressorterende diensten,
1948-1951. omslag

801 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de secretaris van de 
Wachtgeldcommissie,
1951. omslag

802 Stukken betreffende de wijziging en toepassing van de Garantiewet Burgerlijk 
Overheidspersoneel Indonesië,
1952-1953. omslag

803 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van het 
ontwerp-besluit houdende wijziging van de artikelen 65 en 66 van het 
Rechtspositiebesluit Nijverheidsonderwijs 1935 alsmede de totstandkoming en 
herziening van het ontwerp-besluit houdende regeling van wachtgeld en uitkering 
voor het personeel bij het nijverheidsonderwijs (Wachtgeld- en Uitkeringsregeling 
Nijverheidsonderwijs),
1954-1958. omslag

08.741.8 Inhouding en overdracht

08.741.8 Inhouding en overdracht

804 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
berekenen van loonbelasting over de salariëring van overheidspersoneel,
1946-1957. omslag

805 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
op vrijwillige basis inhouden van bijdragen op de bezoldiging van 
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overheidspersoneel voor weldadigheidsdoeleinden,
1950-1955. omslag

08.742 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen

08.742 TEGEMOETKOMINGEN EN SCHADELOOSSTELLINGEN

806 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
tegemoetkomingen in ziekte- en verpleegkosten voor ambtenaren en 
arbeidscontractanten,
1922-1951. pak

807 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
schadeloosstelling van door de oorlog benadeelde ambtenaren,
1940. omslag

808-809 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
toekennen van een tegemoetkoming in de kosten van de bevalling van echtgenote, 
dochters en stiefdochters van het overheidspersoneel ingeval de Ziektewet hierin 
niet voorziet,
1941-1950. 2 pakken
808 1941-1942
809 1943-1950

810 Stukken betreffende het toekennen van een tegemoetkoming aan ambtenaren en 
arbeidscontractanten als gevolg van buitengewone uitgaven door ziekte of 
overlijden,
1946-1951. omslag

811 Stukken betreffende de totstandkoming en toepassing van het KB van 27 juli 1950, 
S. K 320 houdende een nadere regeling van de aan de hoofden der ministeriële 
departementen verleende bevoegdheid tot toekenning van subsidies, bijdragen, 
vergoedingen, schadeloosstellingen en gratificaties (wijziging Gratificatiebesluit 
1924),
1948-1951. omslag

812 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan de ministers met 
betrekking tot algemene voorschriften voor de berekening van een uitkering bij 
overlijden van rijkspersoneel,
1953-1956. omslag

813 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
verlenen van een tegemoetkoming aan minder-valide ambtenaren voor het gebruik
van een eigen vervoermiddel en voor het dragen van een prothese,
1953-1958. omslag

814 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
verlenen van een tegemoetkoming in de kosten van gezinshulp en gezinsverzorging
aan rijkspersoneel,
1954-1959. omslag

815 Stukken betreffende de totstandkoming, uitvoering en toepassing van de wet van 3 
juli 1957, S. 254 betreffende de uitkering van kraamgeld aan enige groepen die niet 
verzekerd zijn ingevolge het ziekenfondsenbesluit,
1957-1959. omslag
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08.742.16 Verplaatsingskosten

08.742.16 Verplaatsingskosten

816-817 Stukken betreffende de totstandkoming, wijziging en toepassing van het 
Verplaatsingskostenbesluit van 1923 en 1946,
1922-1950. 2 pakken
816 1922-1938
817 1939-1950

818 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
ontwerp-besluit houdende een regeling van vergoedingen van verplaatsingskosten 
aan personeel bij het nijverheidsonderwijs,
1957-1958. omslag

08.742.2 Reis- en verblijfkosten

08.742.2 Reis- en verblijfkosten

819 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
wijzigingen en toepassingen van het Reisbesluit 1916,
1923-1951. pak

820 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
uitvoeringsbeschikking inzake verblijfkostenvergoeding aan chauffeurs op grond 
van het Reisbesluit 1952 alsmede het beantwoorden van kamervragen,
1952-1953. omslag

821 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan de Colleges van 
Burgemeester en Wethouders betreffende de toepassing van het Reisbesluit 1952 
voor het personeel van de Lagere Publiekrechtelijke Lichamen,
1953-1954. omslag

822 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
gemeenschappelijke beschikking met het ministerie van Marine houdende een 
vergoedingsregeling voor het meemaken van proefvaarten in afwachting van de 
invoering van het dienstreglement rijkswerklieden,
1954-1955. omslag

08.742.31 Huwelijks- en kindertoelage

08.742.31 Huwelijks- en kindertoelage

823 Stukken betreffende de uitvoering van de beschikking van de secretarissen-
generaal van de Departementen van Financiën en Binnenlandse Zaken betreffende 
toekenning van een tijdelijke toelage aan gehuwd lager bezoldigd rijkspersoneel en 
verhoging van het minimum van de kindertoelage als bedoeld in de artikelen 21 en 
24 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934,
1940-1942. omslag

824 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire aan de ministers van 1 
april 1949 betreffende de toekenning van een huwelijkstoelage aan 
arbeidscontractanten in ambtelijke dienst,
1949. omslag

825 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
kindertoelageregelingen,
1950-1959. pak
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08.742.4 Duurtetoeslag

08.742.4 Duurtetoeslag

826 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Centrale Commissie voor 
Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken over het regeringsvoorstel betreffende 
het verstrekken van een duurtetoeslag aan rijksambtenaren,
1940. omslag

827 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
een gemeenschappelijke beschikking ter uitvoering van het bepaalde in het KB van 
27 juli 1950 (S. K 320) houdende een tijdelijke uitkering voor de duur van de 
werkzaamheden van in Antwerpen gestationeerd personeel van het Nederlandse 
Loodswezen,
1957. omslag

08.742.5 Tegemoetkoming in de ziektekosten

08.742.5 Tegemoetkoming in de ziektekosten

828 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan de colleges van 
Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de wijzigingen van de 
Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren,
1950-1959. omslag

829 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
aanspraak die ministers en staatssecretarissen hebben op een tegemoetkoming 
ingevolge de Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren,
1951-1958. omslag

830-831 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming en 
uitvoering van KB's houdende toekenning van een tegemoetkoming in de kosten in 
verband met ziekte aan het burgerlijk rijkspersoneel over de jaren 1951 tot en met 
1959 (Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren),
1951-1959. 2 pakken
830 1951-1953
831 1954-1959

08.742.6 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting

08.742.6 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting

832 Stukken betreffende het heffen van loonbelasting bij het verstrekken van dienst- en
werkkleding of het toekennen van kledingvergoeding,
1951. omslag

08.742.7 Presentie- en vacatiegelden

08.742.7 Presentie- en vacatiegelden

833 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de wijziging van het KB van 
30 juni 1933 (S. 343) houdende een regeling met betrekking tot de toekenning van 
vacatiegeld aan voorzitters, leden, secretarissen en hun plaatsvervangers van 
commissies als bedoeld in de artikelen 85 tot en met 89 van het ARAR,
1947-1956. omslag

08.742.8 Vakantie-uitkering

08.742.8 Vakantie-uitkering

834-835 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming en 
uitvoering van een regeling inzake de toekenning van een jaarlijkse vakantie-
uitkering aan burgerlijk rijkspersoneel over de jaren 1947 tot en met 1953,
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1947-1954. 2 pakken
834 1947-1949
835 1950-1954

08.742.84 Koudetoeslag

08.742.84 Koudetoeslag

836 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van de 
circulaire van 1 maart 1956 aan de ministers inzake het toekennen van een uitkering 
in verband met uitzonderlijke weersomstandigheden aan burgerlijk rijkspersoneel,
1955-1956. omslag

08.742.88 Studietoelage

08.742.88 Studietoelage

837 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming en 
uitvoering van circulaires aan de ministers inzake een tegemoetkoming in de 
studiekosten,
1947-1957. pak

08.743.1 Pensioen

08.743.1 Pensioen

838-839 Stukken betreffende wijzigingen, aanvullingen en toepassingen van de 
Pensioenwet 1922, S. 240,
1922-1950. 2 pakken
838 1922-1939
839 1940-1950

840 Stukken betreffende het voeren van overleg met de ministers van Sociale Zaken, 
Openbare Werken en Wederopbouw en de Pensioenraad betreffende de toepassing
van de Pensioenwet 1922 voor ambtenaren die zijn uitgezonden naar Nederlands-
Indië (het z.g. NICA-verband),
1945-1946. omslag

841 Stukken betreffende de behandeling van het rapport 'Vervroegd 
Ouderdomspensioen' van de Studiecommissie Vervroegd Ouderdomspensioen 
door de Ministerraad, Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst en de Staatscommissie 
voor de Pensioenwetgeving,
1954-1955. omslag

842 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 26 augustus 1957 
inzake een overbruggingsuitkering aan ambtenaren bij pensionering en een 
circulaire van 31 december 1957 inzake een overbruggingsuitkering aan ambtenaren
wegens invaliditeit bij pensionering,
1957. omslag

08.743.12 Pensioenbijdragen

08.743.12 Pensioenbijdragen

843 Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot het verhalen 
van de pensioenpremie en de inkoop van diensttijd voor pensioen over de tijd van 
verplichte tewerkstelling in Duitsland door overheidspersoneel,
1945-1957. pak

08.743.15 Verlaging van pensioen

08.743.15 Verlaging van pensioen

844 Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid dhr. 
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Welter met betrekking tot het korten van het algemeen ouderdomspensioen van 
nog in actieve dienst zijnde 65-jarigen met een arbeidsinkomen,
1957. omslag

08.743.18 Betaling van pensioen

08.743.18 Betaling van pensioen

845 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
uitbetaling van achterstallig KNIL-weduwenpensioen,
1958-1959. omslag

08.743.51 Ongevallenverzekering

08.743.51 Ongevallenverzekering

846 Stukken betreffende de totstandkoming, uitvoering en toepassing van het KB van 
15 juni 1948, S. I 240 betreffende de kosten van verzekering van ambtenaren bij het 
reizen per vliegtuig (Regeling Verzekering Vliegrisico's),
1946-1954. pak

847 Stukken betreffende de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de 
dekking van bijzondere risico's die ambtenaren lopen bij de uitoefening van hun 
functie naast de 'Regeling Verzekering Vliegrisico's',
1949-1956. omslag

848 Stukken betreffende de totstandkoming van het KB van 24 januari 1956 (S. 36) tot 
intrekking van het KB van juni 1904 (S. 119) ter voorkoming van gelijktijdig genot 
van een tijdelijke uitkering of rente ingevolge de Ongevallenwet 1921, Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en wedde, beloning of wachtgeld ten laste van de 
Staat,
1950-1957. omslag

849 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de directie Binnenlands 
Bestuur met betrekking de bevoegdheid van de Lagere Publiekrechtelijke Lichamen 
inzake het afsluiten van ongevallenverzekeringen voor het personeel,
1951-1957. omslag

08.743.52 Ziektekostenregeling

08.743.52 Ziektekostenregeling

850-852 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
vraagstuk van de ziektekostenvoorziening voor ambtenaren,
1944-1956. 3 pakken
850 1944-1951
851 1951-1953
852 1952-1956

853-858 Stukken betreffende het houden van toezicht op de totstandkoming van en de 
toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke regeling 
Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (IZA) voor personeel van de Lagere 
Publiekrechtelijke Lichamen,
1950-1959. 5 omslagen en 1 pak
853 1950-1957 Provincie Limburg
854 1952 Provincie Gelderland
855 1953-1959 Provincie Noord-Brabant
856 1955-1959 Provincie Groningen en Drenthe, pak
857 1958-1959 Provincie Noord-Holland
858 1958-1959 Provincie Overijssel
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859 Stukken betreffende de behandeling van het bezwaar van het Georganiseerd 
Overleg met betrekking tot de wijze waarop de directeur-generaal van de 
Rijksluchtvaartdienst zijn personeel heeft gemanipuleerd bij het kiezen van een 
verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering,
1953-1954. omslag

860 Stukken betreffende het houden van toezicht bij de totstandkoming, wijziging en 
aanvulling van de Interprovinciale Ziektekostenregeling,
1953-1959. omslag

861 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
toepassen van artikel 33a van het Arbeidsovereenkomstenbesluit betreffende 
aanspraak op een vrijwillige ziekengeldverzekering bij de rijksoverheid voor 
ontslagen personeel,
1954-1958. omslag

862 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires inzake de invoering en 
toepassing van de 5%-regeling houdende gratificaties in verband met ziektekosten,
1954-1959. pak

08.743.522 Ziekenfondsverzekering

08.743.522 Ziekenfondsverzekering

863 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
uitvoering en toepassing van de Ziektewet en het Ziekenfondsenbesluit voor 
overheidspersoneel,
1941-1959. pak

864 Stukken betreffende het voeren van overleg tussen de ministers van Sociale Zaken, 
Financiën, Binnenlandse Zaken en het Centraal Overleg van 
Ziekenfondsorganisaties betreffende een regeling voor de financiering van de 
afdeling vrijwillige verzekering bij de ziekenfondsen,
1949-1950. omslag

08.743.531 Algemene Ouderdomswet

08.743.531 Algemene Ouderdomswet

865 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van de 
wet van 31 mei 1956, S. 281 inzake een algemene ouderdomsvoorziening (Algemene
Ouderdomswet),
1950-1956. pak

08.743.533 Invaliditeit

08.743.533 Invaliditeit

866 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire van 17 januari 1951 inzake 
de toepassing van artikel 247, lid 5 van de Invaliditeitswet,
1950-1951. omslag

08.743.534 Spaar- en pensioenfondsen

08.743.534 Spaar- en pensioenfondsen

867 Stukken betreffende de bijbetaling op militaire premiecertificaten in het kader van 
de Invaliditeitswet overeenkomstig het besluit van de waarnemend secretaris-
generaal van het Departement van Sociale Zaken van 3 november 1941 voor 
rijksambtenaren die gedurende de mobilisatie en de oorlogsdagen dienstplichtig 
waren,
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1942. omslag

868 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
ontwerp-KB houdende vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur 
overeenkomstig artikel 5, lid 2 van het AOB betreffende uitsluiting van artikel 14, lid 
3 van het AOB voor ambtenaren die verplicht deelnemen aan een 
bedrijfspensioenfonds,
1950-1952. omslag

08.743.8 Personeelsfondsen

08.743.8 Personeelsfondsen

869 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister met betrekking tot 
het stellen van regelen inzake doel, inrichting, werkwijze en verantwoording van de 
verstrekte subsidies aan personeelsfondsen van overheidspersoneel naar 
aanleiding van een voorstel van het ministerie van Financiën,
1949. omslag

870 Stukken betreffende de behandeling van het rapport van de Studiecommissie 
Personeelsfondsen betreffende de inrichting en werkwijze van de 
personeelsfondsen alsmede het verlenen van medewerking bij de totstandkoming 
van een gemeenschappelijke nota van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Financiën betreffende het opstellen van richtlijnen voor het te voeren beleid inzake 
de personeelsfondsen,
1951-1958. omslag

08.743.83 Vervangend pensioen

08.743.83 Vervangend pensioen

871 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van 
circulaires inzake de toepassing van het KB van 27 juni 1950 (S. K 320) betreffende 
het verlenen en berekenen van pensioenvervangende gratificaties aan ambtenaren,
1951-1959. omslag

08.743.85 Ziekte-uitkeringen

08.743.85 Ziekte-uitkeringen

872 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
aanspraken op uitkering in geval van ziekte van ambtenaren en 
arbeidscontractanten als gevolg van een ongeval alsmede het verhalen van kosten 
van genees- en heelkundige behandeling op de veroorzaker,
1949-1959. omslag

873 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan de ministers inzake 
algemene richtlijnen met betrekking tot aanspraken op een uitkering in geval van 
ziekte en ongeval door ambtenaren en arbeidscontractanten,
1949-1959. pak

874 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming en 
wijziging van het KB van 27 december 1950, nr. 50 betreffende voorzieningen in 
geval van tuberculose bij ambtenaren van het Rijksarbeidsbureau,
1950-1954. omslag

875 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Commissie 
ter Bestudering van het vraagstuk van minder-valide Ambtenaren naar aanleiding 
van het rapport 'Vervroegd Ouderdomspensioen',
1955-1956. omslag
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08.75 Rechten van nabestaanden

08.75 RECHTEN VAN NABESTAANDEN

876 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
verstrekking van smartegeld aan nabestaanden bij overlijden van de ambtenaar in 
en door de dienst,
1925-1931. omslag

877 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
voorzieningen ten behoeve van nabestaanden van vermiste ambtenaren en 
arbeidscontractanten alsmede het verlenen van medewerking bij de 
totstandkoming van de wet van 2 juni 1949 (S. J 227) houdende voorzieningen 
betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten,
1940-1951. omslag

878 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Oorlog 
over de stand van zaken met betrekking tot de verplichte plaatsing van 
oorlogsinvaliden in overheidsdienst naar aanleiding van kamervragen,
1946-1948. omslag

879 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
vergoeding van de begrafeniskosten aan nabestaanden van in en door de dienst 
overleden politie-ambtenaren,
1949. omslag

08.822 Hygiënische en medische maatregelen

08.822 HYGIËNISCHE EN MEDISCHE MAATREGELEN

880 Stukken betreffende de totstandkoming van het gemeenschappelijk besluit van de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse 
Zaken betreffende het verplicht medisch onderzoek naar tuberculose van de 
ademhalingsorganen van overheidspersoneel (Besluit Tuberculoseonderzoek 
Overheidspersoneel),
1942-1946. omslag

881 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden betreffende het 
onderzoek op tuberculose van de rijksambtenaren door het Centraal Bureau voor 
Keuringen op Medisch-Hygiënisch Gebied van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken in samenwerking met de Dienst Röntgenologisch Borstonderzoek van het 
ministerie van Oorlog,
1947-1953. pak

882 Stukken betreffende de totstandkoming van het besluit van 24 juni 1954, nr. 267 tot
uitvoering van artikel 3, lid 6 en artikel 10 van de Wet bescherming leerlingen tegen 
besmettingsgevaar,
1951-1954. omslag

08.836 Spaarregeling

08.836 SPAARREGELING

883 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van 
circulaires met betrekking tot de toepassing van enkele artikelen van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit op het gebied van de spaarregeling,
1948-1958. omslag

884 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan overheidsorganen met 
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betrekking tot het bevorderen van bezitsvorming door overheidspersoneel door 
middel van een premiespaarregeling alsmede het goedkeuren van besluiten van 
Provinciale Staten en Colleges van Burgemeester en Wethouders inzake het 
verstrekken van geldleningen voor de woningbouw aan personeel in vaste dienst,
1950-1959. omslag

885 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot 
bezitsvorming en algemene spaarregelingen voor rijksambtenaren,
1955-1957. omslag

08.86 Vorming en opleiding

08.86 VORMING EN OPLEIDING

886 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan het Instituut voor 
Bestuurswetenschappen onder voorwaarde van door het Instituut te verrichten 
diensten in de vorm van opleidingen,
1948-1950. omslag

887 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
ambtelijke vorming en opleiding van burgerlijk rijkspersoneel,
1949-1957. omslag

888 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan de ministers met 
betrekking tot de vorming en opleiding van hogere bestuursambtenaren,
1951-1959. omslag

889 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
eisen van vakbekwaamheid bij de benoeming tot hoofd van de Centrale afdeling 
Post- en Archiefzaken,
1954-1957. omslag

08.892 Stakingen

08.892 STAKINGEN

890 Stukken betreffende het treffen van maatregelen tegen overheidspersoneel dat 
heeft deelgenomen aan stakingen in het algemeen en ten aanzien van de februari-
staking in 1941 in het bijzonder,
1941-1949. omslag

08.972 Gratificaties

08.972 GRATIFICATIES

891 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
vaststellen van richtlijnen en voorschriften voor het verstrekken van gratificaties bij 
ambtsjubilea,
1943-1958. pak
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II CENTRAAL ORGAAN VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDENRAAD VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDEN (RRP)

II CENTRAAL ORGAAN VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDEN
RAAD VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDEN (RRP)

A NIET NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

A NIET NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

892-897 Vergaderstukken van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden en zijn 
afdelingen,
1947-1955. 4 omslagen en 2 pakken
892 1947-1949 Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden
893 1947-1949 Afdeling I
894 1948-1953 Afdeling III nr. 1 - 27, pak
895 1954-1955 Afdeling III nr. 28 - 41, pak
896 1948-1950 Afdeling IV
897 1948-1953 Afdeling V

898 Verslagen van de stafbesprekingen van het secretariaat van de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden met betrekking tot de goedkeuring van adviezen 
over personeelsformaties van departementen,
1949-1952. omslag

899 Vergaderstukken van de Werkcommissie van de afdeling III van de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1949-1954. pak

900 Verslag van de gecombineerde vergadering van de afdelingen II en III van de Raad 
voor Rijkspersoneelsaangelegenheden van 25 juni 1954 met betrekking tot de 
vorming van ambtenaren in het algemeen en voor leidinggevende ambtenaren in 
het bijzonder,
1953-1954. omslag

B NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

B NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN
07 Organisatie en reorganisatie

07 ORGANISATIE EN REORGANISATIE

901 Stukken betreffende de Financiële Commissie tot voorbereiding van 
werkzaamheden van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1946-1948. omslag

902 Stukken betreffende de organisatie, taak en werkzaamheden van de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1946-1951. omslag

903 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werkwijze en reorganisatie van 
het Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1946-1955. pak

904 Stukken betreffende het benoemen van plaatsvervangende leden in de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden bij Ministeriële Beschikking van 10 december 
1947, nr. 279/RRP in verband met de uitbreiding van de taken van de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1947-1948. omslag

905 Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging bij Ministeriële Beschikkingen 
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om de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden in verband met haar taak te 
splitsen in vijf afdelingen,
1947-1953. omslag

906 Stukken betreffende de instelling van afdeling VI van de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden (Regeringsdelegatie) belast met het voeren van 
overleg met de ambtenarenorganisaties alsmede het reactiveren van de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken,
1951-1956. omslag

07.125 Bestuurs- of beheersvorm

07.125 BESTUURS- OF BEHEERSVORM

907 Nota's aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën inzake de structurele 
hervorming van het bestuursapparaat van het rijk, de formatiebepaling en 
taakanalyse,
1947-1949. omslag

07.352.11 Rijksbegroting

07.352.11 Rijksbegroting

908 Stukken betreffende het vaststellen van ontwerp-begrotingen van het Centraal 
Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden over de jaren 1949 tot en met 1955,
1948-1954. omslag

07.353.221 Post- en archiefzaken

07.353.221 Post- en archiefzaken

909 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
registratuur, documentatie en archiefordening,
1950-1953. omslag

07.353.332 Publiciteit en voorlichting

07.353.332 Publiciteit en voorlichting

910 Stukken betreffende de goedkeuring van het verzoek van de voorzitter van de Raad 
voor Rijkspersoneelsaangelegenheden door de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken over het inschakelen van particuliere vertalers 
ten behoeve van de voorlichting van buitenlandse deskundigen,
1953. omslag

07.355.5 Efficiency

07.355.5 Efficiency

911 Stukken betreffende het verzoek om advies aan de minister inzake de uitvoering 
van de schets voor een actie tot stimulering van initiatieven van hoofden van 
dienst- en personeelseenheden tot verlaging van de kosten en verhoging van 
rendement (Plan Starreveld),
1947-1948. omslag

912 Stukken betreffende het instellen van een ideeënbusorganisatie voor de Rijksdienst
ter bevordering van de efficiency,
1948-1954. omslag

913 Stukken betreffende het voeren van overleg met betrekking tot de bevordering van 
de produktiviteit van overheidsorganen,
1951-1952. omslag

914 Stukken betreffende het voeren van overleg met de Ministerraad, de minister van 
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Binnenlandse Zaken en de minister van Financiën inzake de bevordering van een 
doelmatige organisatie van de Rijksdienst als grondslag voor een hogere efficiëntie,
1951-1953. pak

08 Personeelsbeleid

08 PERSONEELSBELEID

915 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de voorzitter van de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden door de secretaris van de Raad van 
Rijkspersoneelsaangelegenheden en de voorzitter van de Centrale Personeelsdienst
op de nota van de directeur van de Centrale Personeelsdienst 'Conceptie van het in 
de toekomst te voeren personeelsbeleid bij de Rijksoverheid',
1953. omslag

916 Verslagen van vergaderingen van de Commissie Studieconferenties 
Personeelsbeleid,
1954-1955. omslag

08.171 Rechtspositie

08.171 RECHTSPOSITIE

917 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan overheidsorganen met 
betrekking tot de rechtspositie van het burgerlijk overheidspersoneel,
1948-1950. omslag

918 Stukken betreffende de totstandkoming van een circulaire van 16 december 1950 
aan de ministers voor de bespreking met de Raad voor 
Rijkspersoneelsaangelegenheden over de rechtspositie van arbeidscontractanten,
1948-1953. omslag

919 Stukken betreffende de Staatscommissie van Advies inzake Status van ambtenaren,
1950-1952. omslag

08.23 Benoeming en tewerkstelling

08.23 BENOEMING EN TEWERKSTELLING

920 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming, 
wijziging en uitvoering van het KB van 18 december 1946 (S. G 368) houdende 
regels met betrekking tot de vervulling van vacatures en nieuw ingestelde 
betrekkingen bij de rijksoverheid (Plaatsingsbesluit 1946),
1947-1952. omslag

921 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van leden, plaatsvervangende en 
adviserende leden van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1947-1955. pak

08.242 Personeelsbeoordeling

08.242 PERSONEELSBEOORDELING

922 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
onderzoek naar de vervulling van de dienstbetrekking van assistenten werkzaam op
de personeelsafdeling,
1947-1953. omslag

923 Stukken betreffende de Commissie Personeelsbeoordeling,
1948-1953. omslag

924 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het uitvoeren van een 
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onderzoek met de door de Centrale Personeelsdienst ontworpen 
beoordelingsmethode bij een viertal overheidsinstanties,
1950-1953. omslag

08.28 Einde van de dienstbetrekking

08.28 EINDE VAN DE DIENSTBETREKKING

925 Stukken betreffende de Commissie van Advies tot het samenstellen van richtlijnen 
bij ontslag van arbeidscontractanten en ambtenaren,
1947-1949. pak

926 Stukken betreffende het voeren van overleg met andere ministeries ten behoeve 
van het vaststellen van richtlijnen bij ontslag van arbeidscontractanten en 
ambtenaren,
1948-1949. omslag

08.354 Vakantie

08.354 VAKANTIE

927 Stukken betreffende de totstandkoming van een nota aan de minister inzake de 
bevordering van een passende vakantiebesteding voor het burgerlijk rijkspersoneel,
1955. omslag

08.48 Personeelsbezetting, formatie

08.48 PERSONEELSBEZETTING, FORMATIE

928 Stukken betreffende het voeren van overleg met de ministeries inzake het 
voorbereiden en vaststellen van de 'top-formaties' als gevolg van de invoering van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948,
1949-1953. pak

929 Stukken betreffende het voorstel tot de herziening en aanvulling van het KB van 4 
mei 1938 (S. 140) tot vaststelling van bepalingen inzake de personeelsbezetting bij 
de departementen van Algemeen Bestuur (Formatiebesluit),
1950-1955. omslag

08.74 Financiële positie

08.74 FINANCIËLE POSITIE

930 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister met betrekking tot 
de wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
Arbeidsovereenkomstenbesluit betreffende regels voor het gelijktijdig genot van 
burgerlijke en militaire beloning,
1952. omslag

08.741.2 Vaststelling van het loon

08.741.2 Vaststelling van het loon

931 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
bezoldiging van personeel werkzaam bij de rijksoverheid,
1949-1952. omslag

932 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister inzake de 
bezoldiging van personeel werkzaam bij de gemeenten,
1952-1953. omslag

933 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister naar aanleiding 
van een door de Inspectie van de Centrale Personeelsdienst uitgevoerd 
functieonderzoek bij de gemeente- en rijkspolitie in verband met de bezoldiging 
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van de politie in vergelijking met andere diensten met opsporingsbevoegdheid,
1954. omslag

934 Stukken betreffende de totstandkoming van en het aanbieden aan de minister van 
de nota inzake de bezoldiging van de hogere politiefunctionarissen uitgebracht 
door de Inspectie van de Centrale Personeelsdienst,
1955. omslag

08.741.218 Werkclassificatie

08.741.218 Werkclassificatie

935 Stukken betreffende de Commissies ad-hoc bij de ministeries ten aanzien van de 
werkclassificatie,
1953-1956. omslag

936 Stukken betreffende de Commissies en Commissies ad-hoc voor verspreide 
functies ten behoeve van de werkclassificatie voor Rijkswerklieden,
1953-1956. omslag

08.741.512.1 Toelage voor uitzonderlijke arbeid

08.741.512.1 Toelage voor uitzonderlijke arbeid

937 Brief aan de minister houdende een advies met betrekking tot de toekenning van 
bijzondere persoonlijke toelagen aan topfunctionarissen,
1952. stuk

08.742.32 Kindertoelage

08.742.32 Kindertoelage

938 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister over de 
administratieve uitvoerbaarheid van het ontwerp-besluit betreffende de tijdelijke 
bijslag op de bezoldiging van ambtenaren en arbeidscontractanten en de verhoging
van de kindertoelage met een tijdelijke kindertoeslag,
1949. omslag

08.742.88 Studietoelage

08.742.88 Studietoelage

939 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
uniforme regeling en een circulaire aan de ministers inzake het bevorderen van de 
studiezin van het burgerlijk rijkspersoneel door het toekennen van een 
tegemoetkoming in de studiekosten,
1947-1954. pak

08.743.52 Ziektekostenregeling

08.743.52 Ziektekostenregeling

940 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
ziektekostenverzekering voor ambtenaren,
1947-1953. pak

08.743.8 Personeelsfondsen

08.743.8 Personeelsfondsen

941 Stukken betreffende de Commissie Personeelsfondsen,
1950-1952. omslag

942 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
ontwikkeling van de personeelsfondsen in de rijksdienst,
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1950-1953. pak
08.86 Vorming en opleiding

08.86 VORMING EN OPLEIDING

943 Stukken betreffende het ontwikkelen van oefenmateriaal geschikt voor de 
ambtelijke vorming van nieuw personeel in de rijksdienst,
1948. omslag

944 Stukken betreffende het organiseren van cursussen in de vreemde talen ten 
behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel uitgevoerd door het Instituut voor 
Bestuurswetenschappen,
1953-1957. pak

08.861.3 Middelbare opleiding

08.861.3 Middelbare opleiding

945-949 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
vorming en opleiding van overheidspersoneel,
1948-1955. 4 pakken en 2 omslagen
945 1951-1954 Algemeen, omslag
946 1948-1953 Personeelsfunctionarissen
947 1953-1955 Idem
948 1950-1953 Taakanalisten, omslag
949 1950-1954 Archiefpersoneel

950-954 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
vorming en opleiding van middelbare ambtenaren aan de Rijksleergang voor de 
Middelbare Bestuursdienst,
1948-1957. 5 pakken
950 1948-1950
951 1950
952 1951-1952
953 1953-1954
954 1954-1957

955 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de circulaire van 27 juni 
1952 aan de secretarissen-generaal van de ministeries betreffende een 
belangstellingsonderzoek voor het instellen van een opleiding voor de middelbare 
administratieve rangen bij de Rijksdiensten en -instellingen,
1951-1957. pak

08.861.4 Hogere opleiding

08.861.4 Hogere opleiding

956 Stukken betreffende het ontwikkelen van studieprogramma's tot bevordering van 
het hoger onderwijs in de leer van de organisatie van het openbaar bestuur voor 
een betere instroom van academici in de rijksdienst,
1948-1956. pak

957-958 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de totstandkoming van een 
Rijksleergang voor de Hogere Bestuursdienst inzake het opleiden van niet-
academici voor de hogere rangen in de bestuursdienst,
1948-1957. 2 pakken
957 1948-1951
958 1952-1957
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08.861.5 Bedrijfskadertraining

08.861.5 Bedrijfskadertraining

959 Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid 
bedrijfskadertraining in te voeren voor het burgerlijk rijkspersoneel,
1947-1950. omslag

CENTRALE PERSONEELSDIENST (CPD)

CENTRALE PERSONEELSDIENST (CPD)
A NIET NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

A NIET NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

960-979 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken,
1946-1953. 20 delen
Over de periode 1946-1947 zijn er hiaten in de nummering niet in de datering.
960 1946, nr. 16001 - 26000
961 1946, nr. 42001 - 43448
962 1947, nr. 8001 - 9998
963 1947, nr. 18001 - 19998
964 1947, nr. 38001 - 39998
965 1947, nr. 48001 - 49998
966 1947, nr. 54001 - 70432
967 1948, nr. 1 - 1998
968 1948, nr. 2001 - 3998
969 1948, nr. 4001 - 5998
970 1948-1949, nr. 6001 - 8000
971 1949, nr. 8001 - 9998
972 1949, nr. 10001 - 11998
973 1949-1950, nr. 12001 - 13998
974 1950, nr. 14001 - 16000
975 1950-1951, nr. 16001 - 18000
976 1951, nr. 18001 - 19998
977 1951-1952, nr. 20001 - 21998
978 1952, nr. 22001 - 23996
979 1952-1953, nr. 24001 - 25998

980-982 Vergaderstukken van de personeelschefs van de departementen van Algemeen 
Bestuur met de Centrale Personeelsdienst,
1946-1958. 3 pakken
980 1946-1949
981 1950-1952
982 1953-1958

983 Vergaderstukken van het Bureau Personeelsvoorziening,
1952-1957. omslag

984 Vergaderstukken van de coördinatiebesprekingen tussen de Centrale 
Personeelsdienst, Rijks Geneeskundige Dienst en de Rijks Psychologische Dienst,
1954-1957. omslag

B NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN

B NAAR ONDERWERP GEORDENDE STUKKEN
07 Organisatie en reorganisatie

07 ORGANISATIE EN REORGANISATIE

985 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
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oprichting van de Afdeling Overheidspersoneelsvoorziening bij de overheids- en 
semi-overheidsdienst,
1940. omslag
De afdeling Overheidspersoneelsvoorziening is de voorganger van de Centrale Personeelsdienst.

986 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werkzaamheden van de 
Inspectie van de Centrale Personeelsdienst,
1946-1955. omslag

987 Stukken betreffende het uitvoeren van de taak van de Rijks Geneeskundige Dienst,
1946-1955. pak

988 Stukken betreffende de werkzaamheden en taken van de Centrale 
Personeelsdienst, de Rijks Psychologische Dienst en de Rijks Geneeskundige Dienst 
1956,
1946-1957. pak

989 Stukken betreffende de behandeling van voorstellen met betrekking tot de 
oprichting van een Centrale Typekamer voor de Rijksdienst ter ondervanging van 
het typistenprobleem,
1947-1953. omslag

990 Brief aan de voorzitter van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden inzake 
de taak en plaats van de Centrale Personeelsdienst in de Rijksdienst in het 
algemeen en ten opzichte van het Rijksarbeidsbureau en de daaronder 
ressorterende Gewestelijke Arbeidsbureaus in het bijzonder,
1950. stuk

991 Stukken betreffende de reorganisatie van de Centrale Personeelsdienst en het 
hergroeperen van haar taken en bevoegdheden bij het ministerie,
1955-1958. omslag

992 Stukken betreffende de opheffing van de Centrale Personeelsdienst,
1956-1958. pak

07.125 Bestuurs- en beheersvorm

07.125 BESTUURS- EN BEHEERSVORM

993 Stukken betreffende het verstrekken van informatie aan de Centrale 
Personeelsdienst over de taakanalyse bij de ministeries via maandrapporten van 
taakanalisten,
1953-1954. omslag

07.352.11 Rijksbegroting

07.352.11 Rijksbegroting

994 Stukken betreffende het inzenden van gegevens ten behoeve van de rijksbegroting 
voor de jaren 1947 en 1948,
1946-1947. omslag

07.353.221 Post- en archiefzaken

07.353.221 Post- en archiefzaken

995 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
verzorging van de registratie van archiefstukken,
1946-1958. omslag
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996 Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen op het gebied van het aanleggen
van dossiers en het verlenen van voorrang bij sollicitaties vooruitlopend op de 
'Instructie werkzaamheden van de Centrale Personeelsdienst',
1947. omslag

997 Stukken betreffende het voorbereiden en uitvoeren van een opleiding tot 
archiefambtenaar teneinde het tekort op te heffen aan vakkundig personeel voor 
de afdelingen Post- en Archiefzaken bij de departementen van Algemeen Bestuur,
1953-1957. omslag

07.353.332 Publiciteit en voorlichting

07.353.332 Publiciteit en voorlichting

998 Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport 'De taak van de 
Personeelschefs in een Ministerie of grote Rijksoverheidsinstelling' van de directeur 
van de Centrale Personeelsdienst voor publikatie door het Instituut voor 
Preventieve Geneeskunde,
1949. omslag

999 CPD-bulletins met mededelingen over het personeelsbeleid,
1951-1957. pak

08 Personeelsbeleid

08 PERSONEELSBELEID

1000 Rapporten aan de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en de voorzitter van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden betreffende de 
uit te voeren werkzaamheden op het gebied van het personeelsbeleid door de 
Centrale Personeelsdienst,
1947-1948. omslag

1001 Stukken betreffende het verzoek aan de minister om goedkeuring van het voorstel 
de Inspecteurs van de Centrale Personeelsdienst in dezelfde rangen in te delen als 
het personeel van het Centraal Bureau voor Organisatie van het ministerie van 
Financiën,
1949-1950. omslag

1002 Stukken betreffende het uitvoeren van het verzoek van de minister om opgave van 
de door de Centrale Personeelsdienst geconstateerde problemen op het gebied van
het personeelsbeleid,
1950. omslag

1003 Stukken betreffende het bevorderen van de coördinatie tussen de departementen 
en de daaronder ressorterende diensten en instellingen met betrekking tot het 
personeelsbeleid,
1951-1954. omslag

1004 Nota aan de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden met betrekking tot de 
ontwikkeling van het personeelsbeleid bij de rijksoverheid,
1952. stuk

1005-1006 Stukken betreffende het voorbereiden en organiseren door de Commissie 
Studieconferenties Personeelsbeleid van studieconferenties voor opleiding en 
vorming van personeelsfunctionarissen,
1952-1956. 2 pakken
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1005 1952-1954
1006 1955-1956

1007 Nota aan de voorzitter van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden 
betreffende de 'Conceptie van het te voeren personeelsbeleid bij de Rijksoverheid',
1953. stuk

1008 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
personeelsbeleid in het algemeen en ten aanzien van het opstellen van een 
urgentieplan voor het personeelsbeleid in het bijzonder,
1954-1955. omslag

1009 Stukken betreffende het verzoek aan de minister om het voorstel met betrekking 
tot het instellen van een Interdepartementaal Contactorgaan van Personeelschefs 
voor een doelmatiger inschakeling van de personeelschefs bij het te voeren 
personeelsbeleid bij de rijksoverheid te behandelen in de Coördinatiecommissie,
1955. omslag

1010 Nota aan de minister betreffende een opgave van urgente onderwerpen op het 
gebied van de opbouw van het personeelsbeleid bij de Rijksoverheid,
1956. stuk

08.23 Benoeming en tewerkstelling

08.23 BENOEMING EN TEWERKSTELLING

1011 Stukken betreffende de totstandkoming van de nota aan de minister 'Enkele 
oorzaken van de schaarste op de arbeidsmarkt en maatregelen die hiertegen 
genomen kunnen worden in verband met de tewerkstelling bij de overheid',
1946. omslag

1012 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
bij voorrang plaatsen en herplaatsen van werkloos geworden ambtenaren in 
overheidsdienst als gevolg van politieke en maatschappelijke veranderingen,
1946-1959. pak

08.233 Sollicitatie

08.233 SOLLICITATIE

1013 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van circulaires aan de 
personeelschefs van de departementen van Algemeen Bestuur betreffende de 
voorziening in vacatures bij de rijksoverheid,
1946-1954. omslag

1014 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de circulaire van 3 
augustus 1953 aan de Hoofden van de Accountantsdiensten van de ministeries 
inzake de interdepartementale doorstroming van personeel,
1953-1954. omslag

08.237 Werving personeel

08.237 WERVING PERSONEEL

1015 Stukken betreffende het verrichten van activiteiten in samenwerking met de 
Rijksvoorlichtingsdienst met betrekking tot het ontwerpen en uitgeven van 
brochures voor het werven van personeel voor de Rijksdienst,
1956-1957. omslag
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08.242 Personeelsbeoordeling

08.242 PERSONEELSBEOORDELING

1016 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring een onderzoek in te stellen naar 
de efficiency van het typewerk bij de overheidsinstellingen onder auspiciën van het 
Instituut voor Onderzoek en Voorlichting ten dienste van de Overheid, Bedrijfsleven
en het Algemeen Belang,
1946-1948. omslag

1017 Stukken betreffende het verstrekken van advies door de Subcommissie 
Personeelszaken betreffende de ontwerp-voorschriften inzake de prestatie-
registratie op personeelsafdelingen aan de Commissie ter bevordering der 
prestatieregistratie, ingesteld door de minister van Financiën,
1946-1951. omslag

1018 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
ontwikkelen van een uniforme methode van personeelsbeoordeling,
1946-1953. omslag

1019-1020 Stukken betreffende de Commissie Personeelsbeoordeling ingesteld door afdeling 
V van de Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1947-1956. 2 pakken
1019 1947-1952
1020 1953-1956

1021 Stukken betreffende de Commissie van Advies inzake de opleiding van typistes ten 
behoeve van het Rijk,
1948-1949. omslag

1022 Verslag van de studieconferentie in Ootmarsum van personeelschefs in de 
Rijksdienst over personeelsbeoordeling en werkclassificatie,
1953. stuk

1023 Stukken betreffende het organiseren van conferenties voor personeelschefs van de 
departementen van Algemeen Bestuur in het Kurhaus over de 
personeelsbeoordeling en de samenwerking tussen de personeelschef, organisatie 
deskundige en de comptabiliteitschef,
1956-1957. omslag

08.351 Ziekte en ongevallen

08.351 ZIEKTE EN ONGEVALLEN

1024-1027 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
ziekteverzuim van rijkspersoneel,
1948-1957. 2 pakken en 2 omslagen
1024 1948-1953 Algemeen, omslag
1025 1948-1952 Opgave ziekteverzuim door ministeries
1026 1953-1957 Idem
1027 1949-1953 Jaaroverzichten ziekteverzuim, omslag

08.353 Arbeidstijden

08.353 ARBEIDSTIJDEN

1028 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
invoering en toepassing van registratie op arbeidstijden van rijkspersoneel,
1947-1953. omslag



2.04.59 BiZa / Overheidspersoneelszaken, 1917-1959 79

08.354 Vakantie

08.354 VAKANTIE

1029 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
bevorderen van vakantiespreiding voor overheidspersoneel in samenwerking met 
het Centraal Werkcomité Vakantie,
1948-1952. omslag
Zie ook inv.nr. 426.

08.741.218 Werkclassificatie

08.741.218 Werkclassificatie

1030-1043 Stukken betreffende de Commissie Werkclassificatie Overheidspersoneel,
1947-1958. 9 pakken en 5 omslagen
1030 1947-1951 Deskundigheidscommissie voor Werkclassificatie
1031 1952-1958 Idem, omslag
1032 1947-1958 Agenda's en verslagen
1033 1949-1952 Algemeen
1034 1953 Idem, omslag
1035 1954 Idem
1036 1955 jan. - aug. Idem
1037 1955 sept. - dec. Idem
1038 1956 Idem
1039 1957-1958 Idem
1040 1953-1954 Werkgroep inzake de Organisatie Werkclassificatie-

Onderzoek, omslag
1041 1953-1958 Werkgroep Werkclassificatie Technisch en Administratief 

Personeel, omslag
1042 1954 Coördinatiecommissie ad-hoc voor de Functie-analyse omslag
1043 1955-1958 Subcommissie Commissie Werkclassificatie 

Overheidspersoneel

1044 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
invoering van de werkclassificatie voor rijkswerklieden op basis van de 
Genormaliseerde Methode voor Werkclassificatie voor de ministeries van Oorlog en
Marine,
1957-1958. omslag

08.743.8 Personeelsfondsen

08.743.8 Personeelsfondsen

1045 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de 
instelling en goedkeuring van de statuten van personeelsfondsen bij 
rijksoverheidsinstellingen en -diensten,
1947-1957. omslag

08.86 Vorming en opleiding

08.86 VORMING EN OPLEIDING

1046 Stukken betreffende het coördineren van een typistenopleiding voor personeel 
werkzaam bij de rijksoverheid om het tekort aan goed opgeleide typisten op te 
heffen,
1946-1953. omslag

1047 Stukken betreffende het uitvoeren van een enquête inzake de uitvoerbaarheid van 
een internationale uitwisseling van ambtenaren onder auspiciën van de UNESCO,
1947-1948. omslag
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1048-1049 Stukken betreffende het stimuleren, coördineren en uitvoeren van maatregelen op 
het gebied van kadervorming en kadertraining van overheidspersoneel,
1947-1957. 1 pak en 1 omslag
1048 1947-1954
1049 1953-1957, omslag

1050 Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport inzake het opstellen van 
een opleidingsschema voor het aankomend personeel in de rijksdienst uitgevoerd 
door de Subcommissie Algemene Opleiding Ambtenaren ingesteld door de Raad 
voor Rijkspersoneelsaangelegenheden,
1948-1949. omslag

1051 Stukken betreffende het ontwikkelen van een regeling van een vormingscursus 
voor assistent-personeelschefs en toekomstige leidinggevende functionarissen,
1954-1956. omslag
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