Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen het
ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het
ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën
en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van
archiefbescheiden van het ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie, ministerie van Verkeer en
Waterstaat, ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie
van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het beleidsterrein
Militair Materieel, over de periode 1945-.
o

Den Haag, oktober 2006
drs. R.P. Yap
Inleiding
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Archiefbesluit
1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument (BSD). Een BSD bestaat voor het
grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD wordt op grond van een aantal selectiecriteria aan
elke handeling een waardering gegeven, die neerkomt op een selectiebeslissing met betrekking tot de
bescheiden die de neerslag van de handeling vormen (B = te bewaren; V = te vernietigen).
Het BSD fungeert als nieuw selectie-instrument zorgdrager(s) op het beleidsterrein Militair Materieel voor
de periode vanaf 1945-.
De volgende bestaande selectielijsten wordt ingetrokken:
Lijst van te bewaren/vernietigen archiefbescheiden [basisselectiedocument] voor de onder de Minister van
Defensie vallende actoren binnen het beleidsterrein militair materieel (beschikking nr. 94.1034.RWS/EIB 23
november 1994, Stcrt. 1995 nummer 89).
Reikwijdte van dit BSD
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren:
Onder archiefzorg van de minister van Defensie
-De minister van Defensie
-Regeringscommissie/staatscommissie/commissie
-(Inter)departementale commissie, werkgroep, stuurgroep etc.
-Stuurgroep Defensie en de Nederlandse Industrie, 1984-Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel, 1978-Nederlands Defensie Research Coördinatie Comité, 1960-Interservice comité standaardisatie (ICS), 1995-Adviesraad Defensie Aangelegenheden, 1975-1985
-Commissie Verkoop Defensie Materieel, c. 1968-Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel, 1978-Materieelraad/Comité Materieel, 1951-Interservice comité internationale materieelbetrekkingen (-materieelsamenwerking), 1990-Interservice comité verwerving, 1978-Interservice comité codificatie, 1981-Overlegcommissie wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling centrale organisatie, 1995-Normalisatie commissie Koninklijke Landmacht (NCKL), 2001Onder archiefzorg van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
-De vakminister
-Regeringscommissie/staatscommissie/commissie
-(Inter)departementale commissie, werkgroep, stuurgroep etc.
Onder archiefzorg van de minister van Buitenlandse Zaken
-De vakminister
Onder archiefzorg van de minister van Economische Zaken
-De minister van Economische Zaken
-De vakminister
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-Regeringscommissie/staatscommissie/commissie
-(Inter)departementale commissie, werkgroep, stuurgroep etc.
-Adviesraad voor de Militaire Produktie
-Commissariaat/Commissaris voor de militaire productie
Onder archiefzorg van de minister van Financiën
-De vakminister
Onder archiefzorg van de minister van Justitie
-De vakminister
-Regeringscommissie/staatscommissie/commissie
-(Inter)departementale commissie, werkgroep, stuurgroep etc.
Onder archiefzorg van de minister van Verkeer en Waterstaat
-De vakminister
Totstandkoming BSD
Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij het ministerie van Defensie door drs. A.G. de
Vries werd verricht in 1994. Dit institutioneel onderzoek resulteerde in het PIVOT-rapport nr. 20, Roeien met
de riemen. Een onderzoek naar instituties, bedrijfsprocessen en handelingen met betrekking tot het
beleidsterrein militair materieel Koninklijke Marine, 1945-1993.
Door H.E.M. Mettes en J.M.M. Cuijpers van het Centrale Archievendepot/Defensie Archieven-, Registratieen Informatiecentrum (CAD/DARIC), sectie Sectie Institutionele Archiefbewerking, is in 2002-2004
aanvullend onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in een actualisatie van het
PIVOT-rapport en heeft als titel Roeien met de riemen. Een onderzoek naar instituties, bedrijfsprocessen en
handelingen met betrekking tot het beleidsterrein militair materieel Koninklijke Marine, 1945-.
Op 23 november 1994 (beschikking nr. 94.1034.RWS/EIB 23 november 1994, Stcrt. 1995 nummer 89) werd
reeds het BSD voor de onder de Minister van Defensie vallende actoren binnen het beleidsterrein militair
materieel vastgesteld door de algemene rijksarchivaris, namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.
Het concept-BSD voor de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Economische Zaken, de minister
van Financiën, de minister van Justitie en de minister van Verkeer en Waterstaat kwam tot stand in 2004 en
is sindsdien, n.a.v. het besprokene tijdens het driehoeksoverleg, aangepast en aangevuld. Het BSD is een
actualisatie van de in te trekken lijst van te bewaren/vernietigen archiefbescheiden
[basisselectiedocument] voor de onder de Minister van Defensie vallende actoren binnen het beleidsterrein
militair materieel (beschikking nr. 94.1034.RWS/EIB 23 november 1994, Stcrt. 1995 nummer 89).
De inhoud van het aanvullend IO en BSD, alsmede de voorgestelde waarderingen zijn beoordeeld door:
alle beleidsdeskundigen en archiefdeskundigen van het ministerie van Defensie die deelnamen aan het
driehoeksoverleg.
Driehoeksoverleg

Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond mondeling plaats op 22 februari 2006 op het
Nationaal Archief te Den Haag. Voorafgaand en na afloop van het mondelinge overleg is per e-mail
gecorrespondeerd.
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) deelgenomen:
namens de minister van Defensie:
als beleidsdeskundige:
- J.W. Kok, secretaris van de directeur-generaal Personeel en Materieel, hoofddirectie Materieel;
- gen.-maj. P.M.A. Vorderman, directeur Materieel Koninklijke Landmacht;
- Lt. Kol. ir. J.C.W. Mac Gillavry, sectie Luchtwaardigheidsborging, directie Materieel Koninklijke
Landmacht.
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als archiefdeskundigen:
-J.M.M. Cuijpers, medewerker Centraal Archievendepot;
-H.E.M. Mettes, medewerker Centraal Archievendepot;
- M. Gorree, BDI staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten;
- mw. E. Moningka, hoofd DIV, directie Materieel Koninklijke Landmacht, afdeling verwerving;
- L. Kroezen, Koninklijke Landmacht/NATCO/AIT/sectie Document management;
- F.C. de Kleijn, staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten/DI/DIVKLu;
- G.J. van Ochten, Marinestaf CDI/KM;
- J.W.M. Raafs, Garnizoenscommando Den Haag, sectie Interne zaken, sectie Semi-statisch archief.
namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
als beleidsdeskundige:
-J.T.J. Salome, senior beleidsmedewerker van de directie Brandweer en GHOR.
als archiefdeskundigen:
-J. Langezaal, directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentdiensten, Eenheid Document
Management;
-E. van Gent, directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentdiensten, Eenheid Document
Management.
namens de minister van Buitenlandse Zaken:
als beleidsdeskundige:
-drs. M.C. Wolters, directeur Juridische Dienst.
als archiefdeskundigen:
-drs. J.J. Veerman, directeur Directie Documentaire Informatievoorziening.
namens de minister van Economische Zaken:
als beleidsdeskundige:
-drs. M.J.M. Goos, hoofd cluster Militaire Productie, Afdeling Industrie en Diensten, van de Directie
Innovatie en Ondernemen.
als archiefdeskundige:
-drs. M.A. Koetze, adviseur cluster Interne Informatie, Afdeling Informatie, Directie Informatiemanagement
& Automatisering.
namens de minister van Financiën:
als beleidsdeskundige:
-drs. B.A.H. Muller, beleidskundige bij de Inspectie der Rijksfinanciën, sectie BUDEZ.
als archiefdeskundige:
-M.J.M. Voermans, medewerker team instrumenten, directie Bedrijfsvoering en Communicatie, eenheid
Documentatie en Informatie.
namens de minister van Justitie:
als beleidsdeskundige:
-mr. L.J. Vogelaar, juridisch adviseur bij de directie Wetgeving.
als archiefdeskundigen:
-drs. G. Beks, adviseur Documentaire Informatievoorziening bij de directie Informatisering;
-M. van Rijn, archiefonderzoeker bij de hoofdafdeling Documentaire Informatie-voorziening van de Directie
Bedrijfsvoering & Ondersteuning Bestuursdepartement.
namens de minister van Verkeer en Waterstaat:
als beleidsdeskundige:
- A. Brand, teamleider DIM van de SSO/FB.
als archiefdeskundigen:
- mw. drs. M. Doekes, DIV-adviseur a.i.
als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris:
- drs. H.H. Jongbloed, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief;
- drs. P.R. te Slaa, accountmanager Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief.
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Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:
Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995
Tijdens het opstellen van het BSD en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening gehouden met de in
artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van
het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde besluit genoemde belang van de in de
archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor
historisch onderzoek. Als uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde
selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur
veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een
reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar
omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen,
voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes
selectiecriteria toegepast:

Selectiecriteria
Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)
Algemeen selectiecriterium

Toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben
op voorbereiding en bepaling van
beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren
van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op
toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen
van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de
inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat
het kiezen en specificeren van de doeleinden en de
instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben
op evaluatie van beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van
de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij
terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben
op verantwoording van beleid op
hoofdlijnen aan andere actoren

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid
op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben
op (her)inrichting van organisaties
belast met beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen
van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor
de wijze waarop beleidsuitvoering
op hoofdlijnen plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van
instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben
op beleidsuitvoering op hoofdlijnen
en direct zijn gerelateerd aan of
direct voortvloeien uit voor het
Koninkrijk
der
Nederlanden
bijzondere tijdsomstandigheden en
incidenten

Bijvoorbeeld
in
het
geval
de
ministeriële
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake
is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van
noodwetgeving.

4

Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn vastgesteld met het oog
op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en voor de recht- en bewijszoekende
burger. De beoordeling en vaststelling van de maximale termijnen zijn geschied door de deskundigen van
het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het
ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën en
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vertegenwoordigers van de algemene
rijksarchivaris hebben zich ervan vergewist dat zij gezien hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden
als deskundigen.
Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek
In het driehoeksoverleg hebben de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris primair de
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige deelnemers hun
gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later historisch
onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht. Er is hiervoor geen materiedeskundige
aangetrokken. Hiertoe bestond geen aanleiding gezien het BSD een actualisatie is van een al eerder
vastgestelde selectielijst en het aantal nieuwe handelingen gering is.
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen
gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.
Inhoudelijk verslag
Door de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris wordt geconstateerd dat in het RIO alleen
maar actoren zijn opgenomen, die onder de zorg van de minister van Defensie vallen. Er zijn echter nog
andere actoren die een rol spelen op het beleidsterrein Militair Materieel. Bij de actualisatie zijn
bijvoorbeeld al enkele handelingen van de minister van Economische Zaken opgenomen. De
vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris noemen in dit kader (inter)departementale
commissies, werkgroepen en stuurgroepen die worden ingesteld om de besluitvorming met betrekking tot
militair materieel voor te bereiden.
Ook wijzen de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris op zogenaamde onderzoekscommissies,
ingesteld door de Tweede Kamer of de regering, die eventuele misstanden bij aanschaf of vervanging van
militair materieel onderzoeken. Als voorbeeld wordt hier de “Commissie van Drie” genoemd, die de
Lockheed-affaire heeft onderzocht.
De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie delen de mening van de vertegenwoordigers van de
algemene rijksarchivaris en besluiten actoren en handelingen waar nodig toe te voegen.
Opmerkingen over de handelingen:
Handeling 4
Het informeren van de Staten-Generaal inzake het Defensie materieelbeleid
Met betrekking tot onderzoekscommissies wordt door de vertegenwoordigers van het ministerie van
Defensie de handelingtekst aangepast naar Het beantwoorden van Kamervragen en het informeren van leden
van en of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal inzake het Defensie materieelbeleid.
De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stemmen hiermee in.
Handeling 8
Benoemen van vertegenwoordigers van de minister van Defensie in commissies, werkgroepen, stuurgroepen,
etc., waarbij geen (politieke) belangenafweging plaatsvindt en niet gebaseerd op wet- of regelgeving
De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie stellen voor de handeling ook voor de vakminister
te laten gelden. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stemmen hiermee in.
De nieuwe tekst wordt het benoemen van vertegenwoordigers van de vakminister in commissies, werkgroepen,
stuurgroepen, etc., waarbij geen (politieke) belangenafweging plaatsvindt en niet gebaseerd op wet- of
regelgeving.
Handeling 9
Benoemen van vertegenwoordigers van de minister van Defensie in commissies, werkgroepen, stuurgroepen,
etc., waarbij een (politieke) belangenafweging plaatsvindt of gebaseerd op wet- en regelgeving
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De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie stellen voor de handeling ook voor de vakminister
te laten gelden. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stemmen hiermee in.
De nieuwe tekst wordt het benoemen van vertegenwoordigers van de vakminister in commissies, werkgroepen,
stuurgroepen, etc., waarbij een (politieke) belangenafweging plaatsvindt of gebaseerd op wet- en regelgeving.
Handeling 44
Voorbereiden en vaststellen van voorschriften waarin procedures zijn vastgelegd met betrekking tot de
bevoorrading
Door de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris worden de opmerkingen van de heer Van der
Ploeg van de CAS ingebracht. Tijdens de bewerking van een archief van de Koninklijke Luchtmacht werden
zogenaamde VIMM’s aangetroffen, voorschriften met betrekking tot materiele mobilisatievoorbereiding die
naar mening van de CAS en het Nationaal Archief voor bewaring in aanmerking komen. De selectielijst
militair materieel bevat geen handeling met betrekking tot mobilisatievoorbereiding. Handeling 44 zou in
aanmerking komen maar is gewaardeerd met een vernietigingstermijn van 2 jaar.
Tijdens de bespreking wordt geconcludeerd dat mobilisatievoorbereiding onder het beleidsterrein Militaire
Operatiën valt. Binnen die selectielijst komen dan handeling 58 Het in vredestijd voorbereiden en vaststellen
van wet- en regelgeving en algemene voorschriften tot het terugroepen in parate of werkelijke dienst van
dienstplichtigen en reserve-personeel der krijgsmacht met ‘klein verlof’ of ‘groot verlof’ ter uitvaardiging in geval
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en handeling 59 Het treffen van
maatregelen in vredestijd die primair gericht zijn op een effectieve uitvoering van de (de)mobilisatie in
aanmerking. Handeling 59 is echter met een V gewaardeerd én beide handelingen refereren alleen aan het
personele gebied. Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorschriften gerelateerd zijn aan of voortvloeien uit
voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten en dat in de voetnoot
van handeling 58 van het BSD Militaire Operatiën wordt aangegeven dat materiele mobilisatievoorbereiding
tot het beleidsterrein militair materieel behoort.
De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordigers van het ministerie van
Defensie besluiten op basis van de bevindingen van de heer Van der Ploeg een opmerking en een andere
waardering bij handeling 44 te plaatsen:
Opmerking:
hieronder wordt tevens de materiële mobilisatievoorbereiding begrepen
Waardering:
B (6): mobilisatievoorschriften
V 2 jaar na vervallen van het voorschrift: overige voorschriften
Allen gaan akkoord.
Handeling 56
Voorbereiden en vaststellen van modificaties
De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris merken over deze handeling op dat de handeling te
algemeen omschreven is. Modificaties verschillen in soort en omvang, maar in deze vorm is het vervangen
van een borgmoer gelijk aan de complete vervanging van de elektronische uitrusting van een F-16, terwijl
laatstgenoemde modificatie de facto het ontstaan van een nieuw gevechtsmiddel betekent.
De handeling wordt door de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie opnieuw gewaardeerd en
krijgt een B en een V waardering, waarbij in de opmerking wordt aangegeven op welke manier bepaald kan
worden wat voor bewaring in aanmerking komt. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris
stemmen hiermee in.
De nieuwe waardering wordt:
B (5): modificaties (up dates) van 'belangrijk' materieel, die na modificatie aanvullende dan wel gewijzigde of
belangrijke verbetering van de functies opleveren; V 5 jaar na uitvoering: overige modificaties
Als opmerking wordt toegevoegd:
Bepalen welke modificaties bewaard blijven:
Is de modificatie bedoeld voor belangrijk materieel
ja
Wat beoogt de modificatie:
verbetering functie(s)
toevoeging aanvullende functie(s)
wijziging of aanpassing functie(s)
bewaren
Is de modificatie van invloed op model, configuratie of uiterlijke vorm
bewaren
Voor een indicatie wat belangrijk en overig militair materieel is zie de opmerking bij handeling 29 en 30
Allen gaan akkoord.
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Handeling 57
(Doen) Uitvoeren van modificaties
De handeling wordt door de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie opnieuw gewaardeerd en
krijgt een B en een V waardering, waarbij in de opmerking wordt aangegeven op welke manier bepaald kan
worden wat voor bewaring in aanmerking komt. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris
stemmen hiermee in.
De nieuwe waardering wordt:
B (5): modificaties (up dates) van 'belangrijk' materieel, die na modificatie aanvullende dan wel gewijzigde of
belangrijke verbetering van de functies opleveren; V 5 jaar na uitvoering: overige modificaties
Als opmerking wordt toegevoegd:
Bepalen welke modificaties bewaard blijven:
Is de modificatie bedoeld voor belangrijk materieel
ja
Wat beoogt de modificatie:
verbetering functie(s)
toevoeging aanvullende functie(s)
wijziging of aanpassing functie(s)
bewaren
Is de modificatie van invloed op model, configuratie of uiterlijke vorm
bewaren
Voor een indicatie wat belangrijk en overig militair materieel is zie de opmerking bij handeling 29 en 30
Allen gaan akkoord.
Nieuwe handelingen:
Handeling 122
De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie stellen voor een nieuwe handeling op te nemen met
betrekking tot onderzoekscommissies. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stemmen
hiermee in.
Actor:
Handeling 122:

Periode:
Product:
Waardering:

Minister van Defensie
Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken
van klachten bevoegde commissies van de Kamers der Staten-Generaal, de
Nationale Ombudsman en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht naar aanleiding van
klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende militair materieel
1945o.a.: brieven; notities
B (3)

Handeling 123
Door de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordigers van het ministerie
van Defensie wordt afgesproken met betrekking tot commissies algemene handelingen te formuleren die
voor elke commissie te gebruiken zijn. Met betrekking tot het instellen wordt door de vertegenwoordigers
van het ministerie van Defensie een nieuwe handeling geformuleerd.
De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stemmen hiermee in.
Actor:
Handeling 123:
Periode:
Opmerking:

waardering:

Minister van Defensie/Vakministers
Het (mede) instellen, wijzigen en opheffen van (inter)departementale commissies,
werkgroepen, stuurgroepen etc. op het beleidsterrein militair materieel
1945bijvoorbeeld: Interdepartementale Projectgroep tankvervanging, Interdepartementale
Werkgroep Vervanging YP-408, Interdepartementale werkgroep vervanging F-104G,
Projectgroep Vervanging Dolfijnklasse onderzeeers en Projectgroep vervanging Neptune
B (4)

Handeling 124
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De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie stellen voor een nieuwe handeling te formuleren
met betrekking tot de taak van de commissies. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris
stemmen hiermee in.
Actor:
Handeling 124:
Periode:
Waardering:

(Inter)departementale commissie, werkgroep, stuurgroep, etc.
het adviseren inzake alsmede het voorbereiden van de besluitvorming inzake de verwerving van
militair materieel
1945B(1)

Handeling 125
Door de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordigers van het ministerie
van Defensie wordt besloten een nieuwe handeling te formuleren met betrekking tot de besluitvorming
rondom de verwerving van militair materieel.
Actor:
Handeling:
Periode:
Waardering:

Vakminister
Het voorbereiden van de beslissing inzake de verwerving van (belangrijk) militair materieel
1945B (1)

Handeling 126
Met betrekking tot het onderzoek van onderzoekscommissies stellen de vertegenwoordigers van het
ministerie van Defensie voor een nieuwe handeling te formuleren met als actor de vakminister. De
vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stemmen hiermee in.
Actor:
Handeling 126:
Periode:
Waardering:

Vakminister
Het mede onderzoeken van en rapporteren inzake mogelijke fraude, corruptie en/of
malversaties op het beleidsterrein militair materieel
1945B (6)

Handeling 127
Met betrekking tot het onderzoek van onderzoekscommissies stellen de vertegenwoordigers van het
ministerie van Defensie voor een nieuwe handeling te formuleren met als actor
Regeringscommissie/Staatscommissie/Commissies. De vertegenwoordigers van de algemene
rijksarchivaris stemmen hiermee in.
Actor:
Handeling 127:
Periode:
Opmerking:
Waardering:

Regeringscommissie/Staatscommissie/Commissies
Het onderzoeken van en rapporteren inzake mogelijke fraude, corruptie en/of malversaties op
het beleidsterrein militair materieel
1945bijvoorbeeld de Commissie van Drie (Lockheed-affaire)
B (6)

Handeling 128 en Handeling 129
De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris menen dat er nog handelingen voor de actor de
minister van Economische Zaken ontbreken in het BSD. Voor het ministerie van Economische Zaken zijn
wel twee handelingen opgenomen, maar de rol van het Commissariaat/de Commissaris voor Militaire
Productie (CMP) wordt niet meegenomen. In het RIO wordt wel melding gemaakt van deze rol van
Economische Zaken. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris stellen voor nieuwe
handelingen te formuleren voor deze taakuitoefening omdat anders de neerslag van die taak niet te
bewerken zijn. De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie stemmen hiermee in.

Actor:

Commissariaat/Commissaris voor de militaire productie

handeling 128:

Het ontwikkelen en toetsen van beleid en instrumenten om de industriële activiteiten op het
gebied van de militaire productie vorm te geven
1951B (1)

periode:
Waardering:
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Actor:

Commissariaat/Commissaris voor de militaire productie

handeling 129:
N.b.

Het uitvoeren van beleid om de industriële activiteiten op het gebied van de militaire productie
vorm te geven.
hieronder vallen contracten, compensatieorders, financieringsregelingen e.d..

Periode :
Waardering:

1951 V 20 jaar

Over de waardering en inhoud van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens.

Het verslag is in oktober 2006 ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers aan het
driehoeksoverleg. Allen hebben zich akkoord verklaard met het voorgelegde verslag.
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