
Addendum selectielijst neerslag handelingen Minister van
Defensie beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000

Nr. C/S&A/06/111

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap, en de Minister van
Defensie,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van
18 november 2004, nr. arc-2004.1462/5);

Besluiten:

Artikel 1
Dit besluit is een addendum bij het
besluit van de Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
de Minister van Defensie ter vaststelling
van de ‘selectielijst voor de neerslag van
de handelingen van de Minister van
Defensie en de onder hem ressorterende
actoren op het beleidsterrein Rijksbegro-
ting over de periode 1945–2000’ en de
daarbij behorende toelichting d.d.
25 januari 2005 (kenmerk C/S/05/139
(gepubliceerd in de Staatscourant 2005,
nr. 62 d.d. 31 maart 2005)).

Artikel 2
De ‘selectielijst voor de neerslag van
handelingen van de Minister van Defen-
sie, als vakminister en als vakminister in
Londen, binnen het beleidsterrein
Beheer van de Rijksbegroting (periode
1940–1993)’ (vastgesteld bij beschik-
king van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de Minis-
ter van Defensie, nr. 98.27.RWS/JW
d.d. 8 januari 1998 (gepubliceerd in de
Staatscourant 1998, nr. 142 d.d. 30 juli
1998)) wordt ingetrokken, voor wat
betreft de handeling 303.1 van de Minis-
ter van Defensie.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 2 februari 2006.
De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Defensie,
namens deze:
de plv. Secretaris-Generaal,
M.W. Gout-van Sinderen.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft. Voordat hij beroep
instelt, moet hij binnen zes weken na de
inwerkingtreding van dit besluit bij de
Staatssecretaris een bezwaarschrift
indienen. Dit bezwaarschrift moet wor-
den gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie
van het secretariaat van de Commissie
voor de bezwaarschriften, Postbus 606,
2700 ML Zoetermeer.
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