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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg
tussen het ministerie van Defensie, het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht en het Nationaal
Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de minister van Defensie, de minister van Algemene Zaken,
de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht op het beleidsterrein militair personeel over de periode vanaf 1945
Den Haag, augustus 2005
E.A.T.M. Schreuder

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 selectie-instrument van de minister van Defensie op het beleidsterrein militair
personeel voor de periode vanaf 1945.
De volgende bestaande selectielijsten worden (gedeeltelijk) ingetrokken:
· Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de minister van Defensie op het beleidsterrein
militair personeel over de periode 1945-1993, vastgesteld bij besluit van 27 september 2000 van
de minister van Defensie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Stcrt.
2000, 242)
· van de Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het ministerie van Defensie, vastgesteld bij
besluit van 11 juni 1987:
· hoofdstuk 1000, nrs. 11, 12,13, 23 en 33;
· hoofdstuk 1100, nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 21 en 69;
· hoofdstuk 1600, nr. 4;
· hoofdsstuk 2000, nr. 7;
· hoofdstuk 3213, nrs. 1, 2, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23 en 24;
· hoofdstuk 3215, nrs. 6 en 43;
· hoofdstuk 3501 in zijn geheel;
· hoofdstuk 4300, nrs. 5, 20, 21 en 22;
· hoofdstuk 5000, nrs. 1, 10 en 17;
· hoofdstuk 6100/7100/8100, nr. 6, 8;
· appendix op hoofdstuk 6100/7100/8100, nrs. 6, 7, 8, 9, 10, 22 en 26;
· hoofdstuk 6200/7200/8200, nrs. 5, 14, 15, 20, 21, 28, 34, 35, 36, 42, 48, 54, 61, 65, 68, 69, 70, 74,
82, 85, 91, 93, 103;
· hoofdstuk 6300/7300/8300, nrs. 62, 63 en 68;
· hoofdstuk 6400/7400/8400, nr. 48.
· Van de selectielijst Arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (Stcrt. 2001, 200) worden de handelingen
213 en 248 voor de actor de minister van Defensie ingetrokken.

Reikwijdte van dit BSD
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren:
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Onder de zorgdrager de minister van Defensie
Minister van Defensie
Bevelhebbers der zee-, land- en luchtstrijdkrachten en commandant der Koninklijke Marechaussee
Regionale bevelhebbers
Vlootvoogden en commanderend generaals
Commandanten en commanderend officieren
Tot straffen bevoegde commandanten en hun naast hogere commandanten
Als beklagmeerderen aangewezen militaire meerderen
Naast hogere commandanten van de strafopleggers
Commandant van het Korps Mariniers
Commandant Bronbeek
Inspecteur van het onderwijs bij de zeemacht in Nederland sinds 1976 tevens hoofd van de Afdeling
Onderwijs, sinds 1992 tevens souschef Personeelsvoorziening en onderwijs van de Directie personeel
KM
Inspecteur geneeskundige dienst zeemacht
Inspecteur militair geneeskundige dienst
Directeur militair-geneeskundige diensten, sinds 1989 directeur militair-geneeskundig beleid, sinds
1998 directeur gezamenlijke geneeskundige beleidsstaf
Inspecteur militaire gezondheidszorg
Coördinator internationale militaire sportwedstrijden
Mentor van jeugdige werknemers
Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie, agressie en geweld
Taakgroep, regiegroep, projectgroepen doelmatigheidswinst
Raad van Vlagofficieren
Raad van Hoofdofficieren
Raad van Opperofficieren
Raad van onderzoek oneervol ontslag officieren der zeemacht
Raad van onderzoek oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht
Raad van appèl oneervol ontslag officieren zeemacht
Raad van appèl oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht
Raad van onderzoek ontslag officieren
Raad van advies KL
Militair-geneeskundige raad
Nationale Demobilisatieraad
Nationale Raad Welzijn militairen
Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht
Militaire Pensioenraad
Commissie georganiseerd overleg rechtstoestand militair personeel Zeemacht
Commissie georganiseerd overleg rechtstoestand militair personeel Koninklijke Landmacht
Centrale commissie georganiseerd overleg militairen
Sectorcommissie Defensie
Bijzondere Commissie
Ultiem Overleg
Overlegorgaan
Medezeggenschapscommissie
(Buitengewone) Gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie
College van Advies inzake het overleg met een overlegorgaan
College van Geschillen
Commissie voor Administratief Beroep Zeemacht
Commissies van onderzoek bezwaarschriften KL en KLu
Commissie bezwaarschriften Zeemacht, vanaf 1998 Adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen KM
Commissie onderzoek en advies bezwaarschriften KL (COAB-KL), vanaf 1 januari 1994
bestuursrechtelijke geschillen, vanaf 1998 Adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen KL
Commissie bezwaarschriften KLu, vanaf 1998 Adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen KLu
Commissie van Onderzoek onbekwaamheid of ongeschiktheid officieren
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Commissie van Onderzoek gezindheid officieren, sinds 1982 Commissie van Onderzoek gezindheid
militairen
Commissie van Onderzoek ontslag militairen
Commissie van Advies als bedoeld in artikel 45 van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement
Commissie tot Herziening van de militaire strafrechtpleging
Commissie van Advies militair straf- en tuchtrecht
(zee)krijgsraden
Commissie Ontzegging militaire rijvaardigheid
Adviescommissie militaire rijvaardigheid
Klachtencommissie geneeskundige zorg
Commissie Deskundigen immunisatie militairen
Commissie Geneeskundigen immunisatie militairen
Commissie Gewetensbezwaren immunisatie militairen
Commissie Beoordeling aanvragen autorisaties
Adviescommissie stralingshygiëne
Commissie Internationale militaire sportwedstrijden
Defensie Filmcommissie
Branchebegeleidingscommissie
Klachtencommissie seksuele intimidatie, agressie en geweld
Decoratiecommissie
Commissie Toekomst decoratiestelsel van de Minister van Defensie
Commissie militaire onderscheidingen
Commissie dapperheidsonderscheidingen
Coördinatie- en contactcommissie voor de militaire oorlogsinvaliden en -weduwen
Contactcommissie gepensioneerden, sinds 1993 adviescommissie postactieve aangelegenheden
Adviescommissie Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen
Adviescommissie Koninklijk tehuis voor oud-militairen Bronbeek
Toelatingscommissie Bronbeek
Onder de zorg van de Stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht
Rechtspersoon belast met de uitvoering van de ziektekostenverzekering
Uitvoerend verzekeraar
SZVK- Bestuurscommissie Bezwaarschriften, vanaf 1 juli 1999 bestuurscommissie Bezwaar- en
klaagschriften
Overige zorgdragers
Minister van Algemene Zaken/minister-president
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Totstandkoming BSD
Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij het ministerie van Defensie door F. van
der Doe en M.L. Loef werd verricht in de periode 1994. Dit institutioneel onderzoek resulteerde in het
PIVOT-rapport nr.25 Geef Acht. Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en handelingen op
het beleidsterrein militair personeel: beroeps – en reservepersoneel in dienst van het ministerie van
Defensie en voorgangers, 1945-1993. Den Haag 1994.
Door J.J.M. Cuijpers en H.E.M. Mettes is in 2003 aanvullend onderzoek verricht naar de taken van de
minister van Defensie. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het RIO en het BSD.
Op 27 september 2000 (Stct.2000, 242) werd reeds het BSD militair personeel voor de handelingen van
de minister van Defensie vastgesteld door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat bij vaststelling van de onderhavige selectielijst wordt
ingetrokken.

5

Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond schriftelijk en mondeling plaats tussen
februari en juni 2005.
Deelnemers
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:
Namens het ministerie van Defensie
als beleidsdeskundigen:
J.M. Bijl, algemeen secretaris Bureau Hoofdkrijgsmachtrabbijn;
Luitenant-kolonel vliegerarts R.H.M. Geerdes, hoofd Afdeling Algemene en Operationeel
Geneeskundige Zaken van de Staf Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf;
mw. mr. drs. J.O.M. de Vreese, medisch-juridisch medewerker van de gezamenlijke geneeskundige
beleidsstaf van het militair geneeskundig facilitair bedrijf;
drs. P.H. Kamphuis, directeur Instituut voor Militaire Geschiedenis;
Luitenant-kolonel M.M. Sandbergen, plv. commandant Opleidings- en Trainingscentrum Rijden;
Generaal-majoor A.M. Slierendrecht, directeur Personeel Koninklijke Luchtmacht;
Sergeant Onderwijs A. Keijzer, bureau onderwijs duikschool Koninklijke Marine;
KLTZ mr. J.K. van Dalsen, directoraat generaal personeel en materieel;
dr. S.B. Ybema, directeur directie juridische zaken;
drs. L.F.F. Castelijn, directie algemene beleidszaken;
W. Kalkman , Dienst Personeels- en Salarisadministratie.
als deskundigen archiefbeheer:
Eerste Luitenant N. Boerboom, CO DIS Koninklijke Marechaussee;
J.M.M. Cuijpers, institutioneel onderzoeker bij het Centraal Archievendepot van het Defensie
Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum;
mw. C. Drost, hoofd postkamer en archief van het Instituut Keuring en Selectie;
J. Gerse, hoofd afdeling Informatievoorziening en Bibliotheek a.i. Instituut Defensie Leergangen;
F.C. de Kleijn, hoofd documentaire informatievoorziening Koninklijke Luchtmacht;
H.E.M. Mettes, institutioneel onderzoeker bij het Centraal Archievendepot van het Defensie Archieven, Registratie- en Informatiecentrum;
mw. A. Nanariain, secretaresse staf/hoofd DIV KTOMM Bronbeek;
G.J. van Ochten, hoofd CDI Koninklijke Marine;
P. Peereboom, medewerker semi-statisch archief CDI Koninklijke Marine;
Aoo B. Poelman, hoofd Secretarie Archief Bureau Internationale Militaire Sport;
F.W.M. Raafs, hoofd sectie Semi-statisch Archief van de Productgroep Overige Diensten van de Lokaal
Facilitaire Dienst Den Haag van de Koninklijke Landmacht;
Majoor Ruud in 't Veld, hoofd bedrijfsvoering Maatschappelijke Dienst Defensie.
Namens de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
Als beleidsdeskundige:
mw. drs. C.J. Gerbranda, directeur Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.
Als deskundige archiefbeheer:
J.M.M. Cuijpers, institutioneel onderzoeker bij het Centraal Archievendepot van het Defensie
Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum;
H.E.M. Mettes, institutioneel onderzoeker bij het Centraal Archievendepot van het Defensie ArchievenRegistratie- en Informatiecentrum.
Namens het ministerie van Algemene Zaken
Als beleidsdeskundige:
mr. L. van Poelgeest, raadsadviseur.
Als deskundige archiefbeheer:
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P. Tichem, Hoofd DIV.
Namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Als deskundigen archiefbeheer
mw. R. Baan, adviseur Afdeling Beleid en Advies;
M. Zonneveld, adviseur Afdeling Beleid en Advies.
Als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris:
mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerkster Selectie van het Nationaal Archief
Het Nationaal Archief heeft dr. W. Klinkert, verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie en dr. B.
Schoenmaker verzocht een Historisch Maatschappelijk Analyse (HMA) te maken van het
beleidsterrein.
Dr. W. Klinkert heeft een schriftelijke HMA ingediend. (bijlage 1)
Met dr. B. Schoenmaker is in een gesprek met H.E.M. Mettes en J.J.M. Cuijpers en mw. E.A.T.M.
Schreuder een HMA gemaakt. Van dit gesprek is een verslag gemaakt dat is voorgelegd aan de
deelnemers en goedgekeurd. (bijlage 2)
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, voorzover 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.
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Selectiecriteria
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.

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. De vertegenwoordiger van de Algemene
Rijksarchivaris heeft 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 heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris primair de
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarbij is gebruik gemaakt van de eerdergenoemde
Historisch Maatschappelijke Analyses. 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.
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.
Uit de HMA is naar voren gekomen dat persoonsdossiers van militairen met de rang van brigadegeneraal of hoger bewaard zouden moeten blijven. Uitsluitend de rang als selectiecriterium is te
beperkt. Vanuit historisch oogpunt kunnen ook dossiers van militairen met een lagere rang bewaard
moeten blijven. Daarom heeft het driehoeksoverleg besloten om dossiers van militairen die voor het
werkterrein van het ministerie van Defensie of enig andere gebied van bijzondere betekenis zijn
geweest, of waarvan de stukken voor het inzicht in de ontwikkeling van een functie van bijzonder
belang wordt geacht van vernietiging uit te zonderen.
Inhoudelijk verslag
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Commissies, werkgroepen en raden
Op verzoek van de deelnemers aan het driehoeksoverleg heeft de heer Schoenmaker,
materiedeskundige, de commissies beoordeeld op de waarde van hun archief. Voor een beschrijving
van de oprichting, deelnemers, taak en periode van de raden, commissies e.d. raadplege men het RIO
Geef Acht.
Van de commissies is nagegaan welke commissies, raden en comités beschouwd kunnen worden als
een actor en welke niet, om te bepalen of de neerslag van een commissie valt onder handelingen van
de commissie als actor of onder de handelingen van de minister als actor.
Bij de beoordeling van de commissies of overleggen die moeten worden opgenomen als actor, is de
vraag van belang hoe de commissies zich verhouden tot de organisatie.
Commissies, werkgroepen en raden die geen actor zijn en waarvan de neerslag deel uitmaakt van
handelingen van de minister
De onderstaande commissies en raden zijn te beschouwen als gestructureerd overleg van de hoogste
politieke en ambtelijke gezagsdragers. Het functioneren van deze raden gebeurt geheel binnen de
hiërarchische structuur van het ministerie. Gezien de taak valt de neerslag van deze raden in het
algemeen onder de handelingen van de minister. De overleggen in bijvoorbeeld de raden van Defensie
vormen onderdeel van het besluitvormingstraject. Gezien de aard van de commissies zal de neerslag
vaak te bewaren materiaal betreffen.
De neerslag van deze commissies, raden e.d. maken deel uit van de handelingen van de minister in de
selectielijst, die met B zijn gewaardeerd. Die waardering is in overeenstemming met het advies van
Schoenmaker. Het driehoeksoverleg besluit daarom dat t.a.v. deze commissies, die geen actor zijn en
waarvan de neerslag valt onder de handelingen van de minister, geen andere waarderingsbeslissing
hoeft te worden genomen.
Het betreft de volgende commissies, raden, comités:
Departementaal Beraad,
Admiraliteitsraad,
Legerraad,
Luchtmachtraad,
Personeelraad,
Comité Personeel
Taakgroep, regiegroep, projectgroep doelmatigheidswinst
Commissie positieverbetering onderofficieren krijgsmacht
Subcomité Plannen, sinds 1989 Coördinatiegroep Personeelsplannen
Comité Plannen KM
Intern Planningscomité KL
Comité Plannen KLu
Comité Werving, sinds 1976 Subcomité werving
Comité Rechtspositie
Subcomité Rechtstoestand, sinds 1990 Structuurcommissie Rechtstoestand
Comité Defensie Opleidingsbeleid (CDO)
Militair Geneeskundig Comité
Stuurgroep Structuur Geneeskundige Verzorging Krijgsmacht
Projectgroep Structuur Geneeskundige Verzorging Krijgsmacht
Interservice commissie herziening krijgstuchtelijke straffen
Stuurgroep militair straf- en tuchtrecht
Psychologische contactcommissie
Interservice sociaal-psychologisch comité, sinds 1976 subcomité gedragswetenschappen
Studie- en coördinatiecommissie vorming en verzorging militairen
Comité Ontwikkeling en Ontspanning of Welzijnszorg
Voor de Coördinatiegroep functiebestanden, sinds 1993 Werkverband functiebestanden KLu en
Permanente Commissie vaststellen functie-eisen KM stelt Schoenmaker V voor. Door de
vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt gesteld dat de neerslag van deze
commissies valt onder handeling 15. Deze handeling is gewaardeerd met een B. Het is niet gewenst
de neerslag van deze commissies daarvan uit te zonderen.
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Schoenmaker stelt voor de neerslag van de Commissie financiële verzorging militairen zee-, land- en
luchtmacht te bewaren. Volgens de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris betreft het
hier alleen de financiële kant van het personeelsbeleid, de betaling van de lonen, e.d. De betreffende
handelingen zijn gewaardeerd met V. Het driehoeksoverleg besluit dat er geen reden is om de
neerslag van de Commissie anders te waarderen.
Schoenmaker vraagt of het archief van deze Commissie repatriëring en demobilisatie van militairen van
KL en Klu niet bewaard zou moeten blijven. Deze commissie verzorgde de voorlichting betreffende de
repatriëring van Nederlandse militairen uit Indonesië. Van alle voorlichting worden de eindproducten
bewaard. Het driehoeksoverleg besluit dat die waardering ook voor de voorlichting van deze
commissie voldoet.
Schoenmaker stelde bij de volgende commissies voor de neerslag van de commissies of eventueel
een selectie daaruit te willen bewaren. Het betreft commissies die net als de bovenstaande geen actor
zijn. Deze commissies kunnen worden beschouwd als `organisatieonderdelen’ die een deel van een
taak uitvoeren, te vergelijken met bijvoorbeeld sollicitatiecommissies. De commissies functioneren
binnen de hiërarchische structuur van het ministerie van Defensie. De neerslag valt bijvoorbeeld
onder de handelingen betreffende het werven van personeel. In het algemeen zullen dan de stukken
te vinden zijn in de personeelsdossiers.
Het voorstel van Schoenmaker betreft onder meer de volgende commissies:
Commissie aanneming adelborsten,
Commissie van onderzoek voor de toelating als kadet tot de KMA,
Selectie-adviescommissie betreffende de selectie van gegadigden voor beroepsdienst bij de Marine
Commissie van advies onderofficieren,
Commissie van advies officieren,
Adviescommissie bevordering officieren KL ,
Commissies van onderzoek ontslag schepelingen.
Deze commissies treden op als sollicitatie – en ontslagcommissies en ten behoeve van de
functietoewijzing. De neerslag valt onder de handelingen betreffende het aanstellen en ontslag van
militairen, die in het algemeen met V zijn gewaardeerd. Het driehoeksoverleg besluit dat er geen
reden is om van deze waarderingen af te wijken.
Schoenmaker vraagt of de Commissies ter instelling van een militair geneeskundig onderzoek als
bedoeld in het Besluit procedure geneeskundig onderzoek militairen bewaard kan worden. Het betreft
hier een commissie ter uitvoering van de geneeskundige onderzoeken in verband met ontslag. De
neerslag van deze commissie hoeft niet bewaard te worden.
Schoenmaker vraagt of de neerslag van de Commissie van advies KNIL-KL en de Commissie van
onderzoek KNIL-KL bewaard wordt. De neerslag valt onder handelingen m.b.t. functietoewijzing en
ontslag van gewezen (Europese) KNIL-militairen. De commissies voeren een deel van deze taak uit.
De waardering van deze handelingen is in het algemeen V. Het driehoeksoverleg besluit dat de
waardering V voor de neerslag van deze commissies voldoet.
Volgens Schoenmaker zou de neerslag van het Comité Sociale Zaken en de Commissie voor de
personeelszorg bij de hoofdafdeling Personeel KM bewaard moeten blijven. De vertegenwoordigster van
de algemene rijksarchivaris stelt dat deze commissies niet meer dan coördinerende overlegorganen
waren. De neerslag valt onder de desbetreffende handelingen. Het driehoeksoverleg besluit dat er
geen andere waarderingen worden vastgesteld dan bij de betreffende handelingen staat aangegeven.
Schoenmaker vraagt zich af of de neerslag van de Sportcommissie KM, de Sportcommissie KL en
de Sportcommissie KLu bewaard moeten blijven. Volgens de vertegenwoordigster van de algemene
rijksarchivaris gaat het hier om de organisatie van sportactiviteiten en wedstrijden. De handelingen
die daarop betrekking hebben zijn met V gewaardeerd. Er is geen reden om daar een uitzondering
voor te maken.
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Schoenmaker stelt voor de neerslag van de Commissie Kantinedienst en Welzijnszorg te bewaren. Ook
voor deze commissie geldt dat het vooral een coördinerend overlegorgaan is. Het driehoeksoverleg
besluit dat er geen reden is om de neerslag anders te waarderen dan de betreffende handelingen.
Schoenmaker stelt voor de neerslag van de volgende commissies te bewaren: RAO Filmcommissie,
sinds 1949 Filmkeuringscommissie KL, Filmtoetsingscommissie, Filmwaarderingscommissie. De
neerslag van deze commissies valt onder een handeling van de minister. Deze handeling is met V
gewaardeerd. Het driehoeksoverleg besluit deze waardering te handhaven.
Schoenmaker stelt hetzelfde voor als hierboven genoemd voor Interservice commissie herziening
krijgstuchtelijke straffen. Deze commissie voerde een deel van de handeling van de minister uit
betreffende het herzien en wijzigen van straffen. Het driehoeksoverleg besluit de waardering van de
handeling te handhaven.
Commissies, raden en comités die actor zijn
Alle andere commissies, raden en comités zijn te beschouwen als actor. Deze commissies, groepen
en comité functioneren niet geheel binnen de hiërarchische structuur van het ministerie. Hun
adviezen komen tot stand met enige mate van onafhankelijkheid van het beleid van de politieke en
ambtelijke top. In een aantal gevallen hebben ook externen zitting in het orgaan. Een aantal
commissies zijn interdepartementaal. Hun adviezen blijven intact, ook als zij niet worden opgevolgd.
Deze commissies zijn ook als actoren in het BSD opgenomen.
Schoenmaker stelt voor bij een bepaald aantal commissies, waarvan de handelingen (deels) met V zijn
gewaardeerd, de neerslag te bewaren. Hieronder volgen de bevindingen van het driehoeksoverleg
over de waardering van de handelingen van deze door Schoenmaker aangewezen commissies.
Commissie georganiseerd overleg rechtstoestand militairen zeemacht
Commissie georganiseerd overleg rechtstoestand militairen KL en KLu
Centrale Commissie Georganiseerd Overleg Militairen (CCGOM)
Sectoroverleg Defensie
Van de bovenstaande commissies en overleggen worden de handelingen m.b.t. het geven van advies
bewaard. Het driehoeksoverleg is ervan overtuigd dat daarmee voldoende materiaal bewaard blijft,
tezamen met de handelingen van de minister van Defensie in het overleg die met een B zijn
gewaardeerd.
Bijzondere Commissie georganiseerd overleg militairen KM
Bijzondere Commissie georganiseerd overleg KL
Bijzondere Commissie georganiseerd overleg KLu
Bovenstaande commissies zijn in het BSD opgenomen onder de naam Bijzondere Commissie. Alleen
het geven van advies (237, 239 en 240) is gewaardeerd met B. De overige handelingen (245, 246 en 247)
zijn met V gewaardeerd. Die handelingen zijn echter niet van dien aard dat het driehoeksoverleg vindt
dat deze waarderingen moeten worden veranderd. De waarderingen blijven gehandhaafd.
.
Advies- en arbitragecommissie
Handeling 248 wordt in dit BSD niet gewaardeerd. Deze commissie is behandeld in de selectielijst
Overheidspersoneel – Arbeidsverhoudingen, handeling 119. De handeling is daar met B gewaardeerd.
Medezeggenschapscommissies
Onder medezeggenschapsorganen worden ook de actoren Overlegorgaan en (Buitengewone)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie begrepen. Van het Overlegorgaan worden volgens
het voorstel de jaarverslagen (handeling 261) en de adviezen (handelingen 271 en 274) bewaard. De
overige handelingen (256, 258, 269, 517, 522 en 534) zijn met V gewaardeerd.
Van de Medezeggenschapscommissie worden eveneens alleen de jaarverslagen (283) bewaard. De
overige handelingen (277, 279, 280, 282, 291, 293, 617, 522 en 534) zijn met V gewaardeerd.
Van de (Buitengewone) Medezeggenschapscommissie worden de handelingen 297, 299, 302 en 304
met V gewaardeerd.
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De vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris stelt voor om handelingen 291 van de
medezeggenschapscommissies en handeling 302 van de (buitengewone)
medezeggenschapscommissie ook met B te waarderen. Deze handelingen betreffen adviezen op eigen
initiatief van de medezeggenschapsorganen. Het ministerie van Defensie wijst erop dat soortgelijke
handelingen in de selectielijsten op het beleidsterrein overheidspersoneel met V zijn gewaardeerd. Op
het terrein van de medezeggenschap wordt met de neerslag van de handelingen die met B zijn
gewaardeerd voldoende bewaard voor historisch onderzoek. Het driehoeksoverleg besluit de
waardering V te handhaven voor de handelingen 291 en 302.
De handelingen van de Commissie voor administratief beroep zeemacht (handeling 33), van de
Commissie van onderzoek bezwaarschriften KL en Klu (handeling 35) en van de COAB (handeling 38)
betreffen de behandeling van bezwaarschriften inzake beoordelingen en zijn gewaardeerd met V. Het
driehoeksoverleg besluit de waardering V te handhaven. De neerslag van deze commissies betreft een
beperkt aspect van het personeelsbeleid.
De handelingen van de Raad van onderzoek oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht (handeling
55), Raad van appèl oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht (handeling 56), Raad van onderzoek
oneervol ontslag officieren zeemacht (handeling 54), Raad van appèl oneervol ontslag officieren zeemacht
(Handeling 56) zijn met V gewaardeerd. De handelingen worden sinds 1955 niet meer verricht door
deze actoren. De handelingen betreffende het verlenen van ontslag. De raden dienden de minister van
advies over het ontslag. Ten aanzien van personeelsdossiers, waarvan deze handelingen deel uit
maken is besloten om op basis van artikel 5 e van het Archiefbesluit 1995 de dossiers van militairen
die voor het werkterrein van het ministerie van Defensie van bijzondere betekenis zijn geweest, of
waarvan de stukken voor het inzicht in de ontwikkeling van een functie van bijzonder belang zijn, of
voorzover het stukken betreft die inzicht geven in de invloed van deze ambtenaren op het beleid van
het ministerie dan wel inzicht geven in de departementale organisatie, van vernietiging uit te
zonderen. De waardering van de handelingen 54, 55 en 56 wordt door het driehoeksoverleg daarom
niet gewijzigd.
Handeling 59 van de Raad van onderzoek ontslag officieren is met V gewaardeerd. De handeling betreft
het adviseren van de Kroon. Het ministerie van Defensie vraagt of het bewaarniveau dan beter bij de
Kroon kan liggen. Volgens de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris is de Kroon een
staatsrechtelijk begrip. Wanneer er sprake is van besluiten van de kroon betreft het veelal Koninklijke
Besluiten. Voor een selectielijst zou men beter in plaats van de Kroon kunnen spreken van de actor de
minister, omdat de neerslag van een handeling zich bevindt in de archieven van een ministerie. Een
deel van de neerslag bevindt zich bij het Kabinet van de Koningin. Dit overheidsorgaan heeft een
aparte selectielijst. Bij deze handeling betreft het dus de facto adviezen aan de minister. Het
driehoeksoverleg besluit de waardering van de handeling niet te wijzen. De handeling is de
voortzetting van handelingen 54-56.
Hetzelfde geldt voor de waardering van handeling 60 van de Commissie van onderzoek onbekwaamheid
of ongeschiktheid officieren.
Ook de handeling van de Commissie van onderzoek gezindheid officieren/militairen (handeling 61) is met
V gewaardeerd. De handeling betreft het adviseren van de Kroon inzake de gezindheid die een militair
in staat stelt zijn functie `getrouwelijk’ te volbrengen. De vertegenwoordigster van de algemene
rijksarchivaris vind de neerslag van deze commissie behoren tot de categorie personeelsdossiers van
militairen die voor Defensie van bijzondere betekenis zijn. Veel handelingen m.b.t. ontslag betreffen
het al dan niet voldoende functioneren op grond van kennis, functie-eisen en bekwaamheid,
gebruikelijke redenen voor ontslag. Deze handeling betreft de gezindheid, een speciale categorie, die
voor de historie van het defensieapparaat van betekenis is geweest. De vertegenwoordigster van de
algemene rijksarchivaris stelt daarom voor de handeling te bewaren. Het driehoeksoverleg besluit
daarop de handeling te waarderen met B 5.
De handelingen van de Commissie geneeskundige immunisatie militairen (119) en Commissie
deskundigen immunisatie militairen (118) en Commissie gewetensbezwaren immunisatie militairen (120)
zijn met V gewaardeerd. De vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris vindt dat deze
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waardering op zijn plaats is voor deze handelingen. De handelingen betreffen een beperkt deel van de
geneeskundige verzorging.
Het behandelen van individuele klachten (handelingen 597 en 598) door de Klachtencommissie
geneeskundige zorg is met V gewaardeerd; het opstellen van een jaarverslag (handeling 599) met een
B. Het driehoeksoverleg ziet geen aanleiding om deze waardering te wijzigen.
De handeling 146 van de Commissie Internationale Militaire Sportwedstrijden is met V gewaardeerd. Het
betreft een handeling die naast het adviseren van de minister ook de organiseren van wedstrijden
omvat. Handeling 600 van de coördinator internationale Militaire Sportwedstrijden betreft uitsluitend het
adviseren van de minister en is met B gewaardeerd. De vertegenwoordigster van de algemene
rijksarchivaris stelt voor de waardering van de coördinator ook met V te waarderen. De neerslag ten
aanzien van het beleid wordt bewaard onder handelingen 142 en 143. Wel stelt de
vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris dat de voorlichting op het gebied van de sport
over resultaten van de wedstrijden, over de sporters en alle andere zaken die met de sport te maken
hebben en waarover het publiek en het defensiepersoneel wordt voorgelicht, wordt bewaard. Volgens
het ministerie van Defensie wordt gesteld dat deze neerslag valt onder handeling 151, waarvan de
eindproducten worden bewaard. Het driehoeksoverleg besluit de waardering van handeling 600 te
wijzigen naar V.
Handeling 147 van de Defensie Filmcommissie is met V gewaardeerd. De handeling is in 1967
afgesloten Volgens het ministerie van Defensie heeft het geen zin om deze waardering te wijzigen,
aangezien de neerslag op basis van het huidige selectiedocument al is vernietigd.
De handeling van het Kapittel der Militaire Willemsorde is hier niet gewaardeerd en is in gewijzigde
vorm opgenomen in het BSD Adelsbeleid.
Handeling 156 van de Commissie militaire onderscheidingen
Handeling 157 van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen
Voor beide handelingen wordt voorgesteld deze met V te waarderen. De vertegenwoordigster van de
algemene rijksarchivaris vraagt of het archief van de Commissie militaire onderscheidingen (de
handeling is in 1952 afgesloten) al vernietigd is. De handeling betreft het onderscheiden van militairen
wegens gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië.
De vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris stelt dat bij de bewerking van archief van
LNV aan het licht is gekomen dat als gevolg van de selectielijst Adelsbeleid, adelsrecht en het
decoratiestelsel, de decoratiedossiers van de afzonderlijke ministers waarschijnlijk ten onrechte als
vernietigbaar zijn aangewezen. De vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris zou
handelingen 156 en 157 met een B willen waarderen, aangezien het gaat om handelingen waarvan de
neerslag historisch van belang is. Handeling 156 vond plaats in voor Nederland bijzondere
tijdsomstandigheden. De adviezen van de commissies zijn te vergelijken met de adviezen van een
burgemeester, of van het Kapittel voor de Civiele Orden. Het driehoeksoverleg besluit de handelingen
met B 5 te waarderen.
De waardering van handelingen 168 en 171 van de Militaire Pensioenraad zal niet worden gewijzigd. De
handelingen betreffen geen essentiële informatie inzake het militair personeel.
De vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris is het met Schoenmaker eens dat de
handeling 174 van de Adviescommissie Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen met een B 6
gewaardeerd kan worden. Het materiaal heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Het
driehoeksoverleg besluit de handeling met B 6 te waarderen.
De neerslag van Contactcommissie gepensioneerden/ Adviescommissie postactieve aangelegenheden
met betrekking tot de evaluatie van de pensioenwet- en regelgeving is gewaardeerd met B 2. Het
driehoeksoverleg brengt daarin geen wijziging.
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Personeelsdossiers
Uit de HMA is naar voren gekomen dat persoonsdossiers van militairen met de rang van brigadegeneraal of hoger bewaard zouden moeten blijven. Bij nader inzien blijkt uitsluitend de rang als
selectiecriterium te beperkt. Van de zijde van het ministerie wordt gesteld dat niet elk dossier van elke
brigade-generaal van historisch-cultureel belang is. Vanuit historisch oogpunt kunnen ook dossiers
van militairen met een lagere rang bewaard moeten blijven. De vertegenwoordigster van de algemene
rijksarchivaris is het eens met de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie dat dossiers
van personeel met de rang van brigade-generaal of hoger niet persé blijvende historisch waarde
hebben. Zij wijst op de selectielijsten voor de handelingen m.b.t. het personeel van de rijksoverheid,
waarbij de dossiers van directeuren en hogeren in rang worden bewaard `voorzover het stukken
betreft die inzicht geven in de invloed van deze ambtenaren op het beleid van het ministerie dan wel
inzicht geven in de departementale organisatie’. Ook bij deze lijsten gaat het om meer dan alleen de
rang op basis waarvan stukken bewaard moeten blijven. De vertegenwoordigster van de algemene
rijksarchivaris vindt de uitbreiding van dit bewaarbeleid naar dossiers van militair personeel met een
lagere rang positief. Defensie stelt voor de dossiers van alle militairen te vernietigen tenzij deze voor
het werkterrein van het ministerie van Defensie of enig ander gebied van bijzondere betekenis zijn
geweest, of waarvan de stukken voor het inzicht in de ontwikkeling van een functie van bijzonder
belang wordt geacht. Deze uitwerking geldt dan uitsluitend de dossiers van personeelsleden. De
vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris stelt voor `of enig ander gebied’ te verwijderen.
Voor die categorie geldt de bepaling van artikel 5 onder e van het Archiefbesluit. Ook stelt zij voor een
deel van de formulering van de selectielijsten voor handelingen m.b.t. rijkspersoneel over te nemen.
Het driehoeksoverleg besluit dat de dossiers van alle militairen op V worden gesteld. Bewaard blijven
de dossiers van militairen die voor het werkterrein van het ministerie van Defensie van bijzondere
betekenis zijn geweest, of waarvan de stukken voor het inzicht in de ontwikkeling van een functie van
bijzonder belang zijn, of voorzover het stukken betreft die inzicht geven in de invloed van deze
ambtenaren op het beleid van het ministerie dan wel inzicht geven in de departementale organisatie.
Ook blijven stamboeken en/of stamkaarten van de militairen bewaard. Bij de selectiecriteria zal de
uitzondering op de bewaring van personeelsdossiers worden aangegeven als uitwerking van artikel 5
e van het Archiefbesluit 1995.
Overige handelingen
Handeling 186 Het vastleggen van de waarden, normen, houding en gedrag en de taakuitvoering van
militairen in een gedragscode, zonodig uitgewerkt in gedragsregels
Het Nationaal Archief stelt vast dat voor deze handeling nog geen waardering is voorgesteld. Het
Nationaal Archief stelt voor deze handeling met een B te waarderen. Met de neerslag van deze
handeling kan onderzoek worden verricht naar de wijzigingen in de positie van de militair, de invloed
van de (burgermaatschappij) op de normen en waarden en het gedrag van militairen. Het
driehoeksoverleg besluit de handeling met een B 5 te waarderen.
Handeling 604 Het vaststellen of wijzigen van de departementale personeelsformatie
Van de zijde van de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt voorgesteld deze
handeling met B 5 te waarderen. De neerslag van deze handeling is belangrijk bij onderzoek naar de
ontwikkeling van omvang en samenstelling van het militair personeel, de ontwikkeling van de
verschillende functies apart en ten opzichte van elkaar en de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit
van Defensie voor de uitvoering van zijn taken.
Het driehoeksoverleg gaat akkoord met de waardering B 5 voor deze handeling.
Handeling 607 Het oproepen in werkelijke dienst van reserve personeel
Het Nationaal Archief vraagt of de termijn van 10 jaar lang genoeg is voor deze handeling. Van de zijde
van het ministerie van Defensie wordt geantwoord dat de termijn in overeenstemming is met een
soortgelijke handeling in de selectielijst Dienstplicht. Bij de waardering wordt vermeld dat
stamboeken en/of stamkaarten bewaard blijven.
Handeling 315 Het voeren van werkoverleg
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Door het Nationaal Archief wordt geadviseerd deze handeling aan te vullen met de tekst: tussen
diensthoofd en medewerkers. De beschrijving wordt aangevuld met `tussen direct leidinggevenden en
medewerkers’.
Handeling 346 Het verlenen van een tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en
Handeling 352 Het vergoeden van reis- en verblijfkosten
Van de zijde van het ministerie van Defensie wordt voorgesteld handeling 213 en 248 van de
selectielijst overheidspersoneel arbeidsvoorwaarden in te trekken en handelingen 346 en 352 van de
onderhavige selectielijst van toepassing op zowel militair als burgerpersoneel te verklaren. Het is
namelijk gebleken de V termijn van 10 jaar in de selectielijst overheidspersoneel arbeidsvoorwaarden
onnodig lang is voor de bewaring van reisdeclaraties. Door de handelingen 213 en 248 van de
selectielijst overheidspersoneel arbeidsvoorwaarden in te trekken , kan bij de vaststelling van deze
lijst die V-termijn worden verkort ten behoeve van het beheer van de bescheiden. Het ministerie van
Defensie stelt dat hiermee vooruit wordt gelopen op de toekomstige integratie van de selectielijsten
burgerpersoneel en militair personeelslijsten tot defensiepersoneel. In de praktijk van de
archiefvorming zijn de declaraties van burgerpersoneel en militair personeel tenslotte ook niet
gescheiden opgeslagen, net als veel andere stukken. Het driehoeksoverleg gaat akkoord met de
toepassing van handeling 346 en 352 voor de neerslag van zowel militair personeel, als
burgerpersoneel.
Handeling 375 Het stellen van regels inzake het dragen van uniformkleding voor de verschillende wapens,
dienstvakken, inrichtingen en andere onderdelen en voor de verschillende rangen
Handeling 376 Het stellen van regels inzake het dragen van burgerkleding buiten en uniformkleding voor
de verschillende wapens, dienstvakken, inrichtingen en andere onderdelen en voor de verschillende rangen
Het Nationaal Archief vraagt of deze handeling verband houden met het voeren van protocol en het
dragen van ceremoniële kledij bij ceremonies en andere evenementen. Van de zijde van het ministerie
van Defensie wordt geantwoord dat het hier gaat om de gebruikelijk kledingvoorschriften. De
waardering V blijft gehandhaafd.
Handeling 96 het voorbereiden en vaststellen van voorschriften waarin toelatingseisen,
onderwijsprogramma, leerstof en andere aspecten van opleidingen bij de krijgsmachtdelen worden
vastgelegd
Handeling 97 het voorbereiden en vaststellen van richtlijnen voor het vervaardigen van leerplannen voor
opleidingen van militair personeel
Handeling 613 Het ontwikkelen, realiseren en evalueren van cursussen en opleidingen
Het Nationaal Archief vraagt of de waardering van deze handelingen niet gewijzigd zou moeten worden
van V naar B 5.
Deze handelingen betreffen belangrijke aspecten bij de vorming en opleiding van het militair
personeel. Zoals blijkt uit de HMA’s is de vorming en opleiding een belangrijk onderwerp van
onderzoek. De neerslag van deze handelingen lijkt essentieel voor onderzoek naar de kwaliteit van het
militair personeel. Het driehoeksoverleg besluit de waardering van de handelingen 96 en 97 met B 5
te waarderen. Het ministerie van Defensie stelt voor de formulering van handeling 613 te wijzigen
naar: Het ontwikkelen vaststellen en evalueren van cursussen en opleidingen. Ook stelt het ministerie
voor de waardering te splitsen: het ontwikkelen en evalueren V 10 jaar; het vaststellen van cursussen
en opleiding B 5. Het driehoeksoverleg besluit de tekst en de waardering van deze handeling conform
het voorstel van Defensie vast te stellen.
Handeling 411 het goedkeuren van de vergoedingen van door betrokkenen ten behoeve van zijn
gezinsleden gemaakte kosten van geneeskundige verzorging
Het Nationaal Archief vraagt of het hier gaat om de vergoedingen voor individuen en vraagt waarom
deze handeling met een B 5 is gewaardeerd. Het ministerie van Defensie antwoordt dat door de
minister de omvang van de vergoeding wordt goedgekeurd. De tekst van de handeling wordt in die zin
gewijzigd. Het gaat bij deze handeling niet om de omvang van de vergoedingen per individu, maar om
de omvang van het pakket. De waardering blijft gehandhaafd.
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Handeling 139 het uitgeven van folders, brochures en periodieken in het kader van de geestelijke
verzorging in de krijgsmachtdelen
Het Nationaal Archief adviseert bij deze handeling aan de waardering toe te voegen: een exemplaar
van het eindproduct wordt bewaard. Het driehoeksoverleg gaat akkoord met deze toevoeging.
Handelingen betreffende de geestelijke verzorging (134-137, 139, 435-437, 444, 445, 447, 448)
Het Nationaal Archief wijst het ministerie van Defensie op de neerslag uit de periode waarin de
humanistisch geestelijke verzorging werd ingevoerd, zoals ook in het HMA verwoord. Het betreft de
periode tussen 1952 en 1967. In 1952 startte het Humanistisch Verbond buiten de krijgsmacht met
geestelijke verzorging aan militairen vanuit een locatie te Nunspeet. In 1964 werd het Humanistisch
verbond toegelaten met een proefperiode van drie jaar. Met name bij handelingen 435, 436, 136 zullen
stukken betreffende de komst van de humanistische geestelijke verzorging van vernietiging worden
uitgezonderd.
Handeling 150 Het uitgeven van personeelsperiodieken voor (militair) personeel der krijgsmachtdelen
gezamenlijk en van de krijgsmachtdelen afzonderlijk
Het Nationaal Archief zou graag zien dat van de periodieken een exemplaar wordt bewaard. Het
ministerie van Defensie meldt dat er nogal wat periodieken worden uitgegeven en overhandigt een
overzicht. Daaruit blijkt dat een aantal periodieken niet alleen voor het personeel zijn bedoeld, maar
ook worden uitgegeven ten behoeve van breder publiek buiten de defensieorganisatie. Het
driehoeksoverleg besluit dat deze handeling alleen de periodieken betreft die alleen en uitsluitend zijn
gericht op het eigen personeel en die niet worden verspreid buiten de defensieorganisatie. Het
driehoeksoverleg gaat akkoord met de toevoeging: een exemplaar wordt bewaard.
Handeling 468 het inventariseren en evalueren van de gevaren voor de veiligheid waaraan werknemers in
verband met hun arbeid zijn blootgesteld
Handeling 498 het inventariseren, evalueren en beoordelen van de gevaren voor de gezondheid waaraan
werknemers in verband met hun arbeid zijn blootgesteld
Het Nationaal Archief vraagt waarom deze handelingen met V zijn gewaardeerd. Zijn deze handelingen
niet de opvolgende handelingen van handeling 455, waarvan het product het Arbo-jaarplan is. Zouden
deze handelingen dan niet met B 5 moeten worden gewaardeerd? Door het ministerie van Defensie
wordt geantwoord dat handeling 468 samengevoegd wordt met handeling 498 tot de volgende
handeling; het inventariseren, evalueren en beoordelen van de gevaren voor de veiligheid en de
gezondheid waaraan werknemers in verband met hun arbeid zijn blootgesteld.
Handeling 498 komt te vervallen. Producten van deze handeling zijn een Risicoinventarisatie en
evaluatierapport, plan van aanpak en de jaarlijkse rapportages. Volgens het Nationaal Archief
vervangen deze producten niet het Arbo-jaarplan, maar betreffen het specifieke aspecten van de
arbeidsomstandigheden. Door het Nationaal Archief wordt vastgesteld dat handeling 455 in 1998
wordt afgesloten en dat er vanaf 1999 geen handeling meer is m.b.t. het vaststellen van het jaarlijkse
arbeidsomstandighedenbeleid. Het ministerie van Defensie merkt op dat er wel een handeling
betreffende het vaststellen van het arbeidsomstandighedenbeleid in het BSD is opgenomen, nl.
handeling 453: het voorbereiden en vaststellen van het beleid betreffende de arbeidsomstandigheden bij
het ministerie van Defensie. Het is dus niet noodzakelijk om het eindjaar bij handeling 455 weg te halen.
Vanaf 1998 wordt er geen Arbo-jaarplan meer opgesteld. Naar aanleiding van deze discussie worden
er geen waarderingen gewijzigd.
Handeling 469 het nemen van maatregelen ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid en gezondheid
van andere personen dan de werknemers in verband met de door werknemers verrichte arbeid in een
bedrijf of inrichting
Handeling 474 het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn
Het Nationaal Archief is van mening dat deze handelingen kunnen worden gewaardeerd met V. Het
betreft de daadwerkelijke genomen maatregelen, zoals ook bij handeling 473 die met een V is
gewaardeerd. Het Nationaal Archief vraagt waarom deze handelingen zo verschillend van 473 zijn
gewaardeerd.
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Daarnaast is het vraag of van deze maatregelen neerslag is. Men zou misschien moeten denken aan
het aanbrengen van veiligheidsmateriaal, hekken, apparatuur, e.d. De maatregelen vormen onderdeel
van het gehele pakket aan maatregelen bij de defensiearbeid. De neerslag van deze handelingen is
niet van blijvend belang. Van de zijde van Defensie wordt geantwoord dat deze handelingen beter
kunnen worden samengevoegd met handeling 468. In de opmerking wordt toegevoegd dat deze
handeling ook het nemen van maatregelen betreft. Het driehoeksoverleg gaat hiermee akkoord.
Handeling 619 Het registreren en onderzoeken van een aan een militair overkomen ongeval dat ernstige
lichamelijk dan wel geestelijk letsel of de dood ten gevolge heeft
Volgens het Nationaal Archief wordt in het product van 468, een risico-inventarisatie- en evaluatie een
lijst van ongevallen opgenomen. Het moet volgens het Nationaal Archief duidelijk zijn dat op deze
handeling de uitzonderingsclausule van toepassing is. Volgens het Nationaal Archief zouden die
gevallen moeten worden bewaard waarvan de afwikkeling op de een of andere wijze niet volgens de
standaardprocedures is verlopen. Het Nationaal Archief denkt aan aspecten als het vaststellen van
schadevergoeding, twijfels omtrent de schuldvraag, betrokkenheid van derden bij het ongeval of bij de
afwikkeling, niet door Defensie geïnitieerde publiciteit, het voordoen van onvoorziene effecten op
langere termijn, het met terugwerkende kracht in opspraak raken van het ministerie als werkgever
als gevolg van een of meer ongevallen. In verband met het bovenstaande legt het ministerie van
Defensie de waardering van handeling 619 voor aan een beleidsdeskundige op het gebied van
medische aangelegenheden. Naar aanleiding daarvan stelt het ministerie dat ingeval van
onduidelijkheden, verkeerde afhandelingen e.d., alle procedures al een keer zijn doorlopen. Dit
betekent dat alle relevante medische gegevens verzameld zijn in onderzoeks - en juridische
documenten. Er is dan ook geen reden meer is om het medisch dossier langer te bewaren. Bewaren
tot 10 jaar na overlijden bij aanwezig dienstverband is lang genoeg om het eventuele posthume militair
geneeskundig onderzoek met alle beroepsprocedures te doorlopen. Hierbij past ook de
gedachtengang dat een medisch dossier geen onderdeel is van een juridisch document. Relevante
medische gegevens zijn gericht verzameld en overgenomen in een separaat juridisch (niet medisch)
document. Het ministerie wijst tenslotte op handeling 133 in de selectielijst Militaire Operatiën (Het
verslagleggen over schade of ongevallen van ernstige aard waarbij de krijgsmacht is betrokken en
waarbij een onderzoek is ingesteld door hogere commissies of raden zoals bepaald in de
voorschriften) die met B 3 is gewaardeerd. Het driehoeksoverleg besluit de waardering V 80 jaar na
geboortejaar betrokkenen, V bij gebleken dienstverband 10 jaar na overlijden betrokkenen (ongeval
met de dood ten gevolge) van de handeling 619 te handhaven.
Het ministerie van Defensie zegt dat bij handeling 468 zal worden verwezen naar handeling 619 voor
de lijst van ongevallen.
Handeling 552 Het vaststellen van een werktijdregeling
Het Nationaal Archief vraagt waarom deze handeling met een B 5 is gewaardeerd. Volgens het
Nationaal Archief gaat het hier om een regeling van tijdelijke aard. Met de regeling worden de
roosters bekend. Het lijkt niet van belang voor historisch onderzoek. Het driehoeksoverleg besluit de
handeling met V 5 jaar na vervanging van de regeling te waarderen.
Handeling 566 en 567 Zorgdragen voor huisvesting en verzorging aan gewezen vrijwillig dienende
militairen beneden de rang van officier
Het Nationaal Archief vraagt of dit de instandhouding van het Tehuis `Bronbeek’ betreft en wat voor
neerslag onder deze handeling valt. Het ministerie van Defensie bericht dat deze handelingen
inderdaad betrekking hebben op het Koninklijk tehuis voor oud-militairen ‘Bronbeek’. De neerslag van
deze handelingen zijn o.m. de persoonsdossiers van de bewoners, maar ook alle overige zaken m.b.t.
de verzorging van de bewoners, zoals huisvesten, medische zorg, lichamelijke en afgeleide
geestelijke, psychische en sociale verzorging, recreatie en ontspanning, therapie en voeding.
Het driehoeksoverleg concludeert dat dit vooral de dagelijkse gang van zaken betreft. De waardering V
10 jaar blijft gehandhaafd.
Handeling 578 Het toepassen en registreren van maatregelen van orde op inwonenden van het tehuis
Handeling 579 Het voorbereiden en vaststellen van regels inzake aangelegenheden waarin het
Instellingsbesluit Bronbeek niet voorziet en
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Handeling 581 Het goedkeuren van het huisreglement
Het Nationaal Archief vraagt of deze handelingen niet bewaard zouden moeten blijven. Het betreft hier
een uniek verzorgingstehuis, de enige in zijn soort in Nederland.
Ook de handeling van de commandant Bronbeek 580 zou wellicht bewaard kunnen worden.
Door het ministerie van Defensie wordt geantwoord dat de handelingen 580 en 581 reeds met B zijn
gewaardeerd. Het ministerie gaat akkoord met wijziging van de waardering van handeling 579 van V
naar B 5. Het ministerie pleit ervoor handeling 578 met V gewaardeerd te laten, omdat het hier gaat
om disciplinaire maatregelen tegen individuele bewoners en omdat de neerslag niet van belang is
voor de reconstructie van het beleid op hoofdlijnen. Het driehoeksoverleg besluit handeling 579 met B
5 te waarderen. De waardering van handeling 578 blijft V.
Handeling 133 het voorbereiden en uitgeven van folders, brochures en periodieken betreffende (de
geschiedenis van militaire geneeskunde
Het Nationaal Archief zou graag zien dat van de producten van deze handeling een exemplaar bewaard
wordt. Het driehoeksoverleg besluit aan de waardering toe te voegen dat een exemplaar wordt
bewaard.
Handeling 42 het adviseren van de minister inzake de voordracht tot bevordering en het carrièreverloop
van officieren der zeemacht die in aanmerking komen voor bevordering tot een vlagofficiersrang
Handeling 44 het adviseren van de plaatsingsautoriteit (directeur Personeel KM) betreffende het
carrièreverloop van officieren der zeemacht vanaf de rang van kapitein ter zee en van officieren vanaf de
rang van luitenant ter zee 1e klasse met een in gunstige zin afwijkend loopbaanpatroon
In het HMA is de grote rol van de Raad van Vlagofficieren en de Raad van Opperofficieren bij de
benoeming van militairen in de rang van generaal aan de orde gekomen. Het lijkt waarschijnlijk dat
die rol in deze handelingen is vervat. Het Nationaal Archief stelt dan ook voor deze handelingen met B
5 te waarderen. Het driehoeksoverleg besluit deze handelingen met B 5 te waarderen.
Handeling 46 het adviseren van de minister inzake de bevordering en het carrièreverloop van officieren
vanaf de rang van luitenant-kolonel bij de KL
Handelingen 47 Het adviseren van de minister inzake de toewijzing aan officieren van functies waaraan de
rang van brigade-generaal of hoger is verbonden
Het ministerie van Defensie stelt dat, refererend aan de HMA, ook handeling 46 en 47 moet worden
aangepast. Het ministerie stelt voor de handelingen als volgt te waarderen: B 5 bij rang brigadegeneraal of hoger, V 60 jaar na geboortejaar betrokkene bij rang kolonel of lager. Het
driehoeksoverleg gaat akkoord met deze waardering.
Handeling 209 Het instellen van subcommissies of werkgroepen welke belast worden met de
voorbereiding of uitwerking van specifieke onderwerpen t.b.v. het georganiseerd overleg militairen
Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met een V te waarderen. De handeling is niet van
essentieel belang voor het functioneren van het overleg. Het driehoeksoverleg gaat hiermee akkoord.
De waardering wordt gewijzigd van B naar V 5 jaar.
Handeling 228, 246 en 279 Het instellen van werkgroepen of kamers, welke belast worden met de
voorbereiding of uitwerking van specifieke onderwerpen
Het ministerie van Defensie stelt voor bij handeling 228 de (eind) rapportages te bewaren. Het
driehoeksoverleg besluit voor handeling 228 de waardering als volgt vast te stellen: V 5 jaar na
opheffing werkgroep of kamer, (eind) rapportage B 5. Handelingen 246 en 279 worden gewaardeerd
met V 5 jaar na opheffing werkgroep.
Handeling 212, 230 Het inwinnen van advies van een bijzondere commissie over een aangelegenheid, die
haar ter behandeling is voorgelegd
De waardering van deze handelingen is opengelaten. Het driehoeksoverleg besluit deze handelingen
met een V 10 jaar te waarderen. De corresponderende handelingen, het uitbrengen van het advies,
zijn met een B gewaardeerd.
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Handeling 291, 302 Het schriftelijk doen van voorstellen aan het hoofd van de diensteenheid ten aanzien
van aangelegenheden die de diensteenheid betreffen
Handeling 293 Het adviseren van het hoofd van de diensteenheid over een voorgenomen maatregel
Handeling 304 Het adviseren van de bevelhebber over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang
zijn voor alle of voor een meerderheid van de diensteenheden waarvoor de commissie is ingesteld, dan wel
een reorganisatie
Zie voor het besprokene, dit verslag onder de kop Medezeggenschapscommissies.
Handeling 569 het adviseren van de minister van Defensie inzake het beleid met betrekking tot Koninklijk
Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek, in bijzonder inzake het welzijn van de bewoners, het onderhoud en de
bouwkundige voorzieningen, het opnamebeleid en het museum
Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling te waarderen met een B 5. De handeling betreft het
unieke complex Bronbeek, tehuis en museum ineen. Het museum is het enige museum dat de
militaire aspecten van het Nederlands-Indisch verleden betreft. Het driehoeksoverleg gaat akkoord
met B 5.
Handeling 413 het vaststellen van vergoedingen van kosten voor geneeskundige zorg die door betrokkenen
ten behoeve van zijn gezinsleden gemaakt zijn
Het Nationaal Archief vraagt of deze handeling de individuele vergoedingen betreft voor individuele
militairen en zijn gezinsleden, of dat het gaat om een regeling waarbij de vergoedingen worden
vastgesteld.
Indien het gaat om het vaststellen van de vergoedingen per geval stelt het Nationaal Archief voor de
handeling met een V te waarderen. Het ministerie van Defensie antwoordt dat het bij deze handeling
niet gaat om de omvang van de vergoedingen per individu, maar om de omvang van het pakket. De
waardering blijft gehandhaafd.
Handeling 416 het indienen van premievoorstellen bij de minister van Defensie
Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met een V te waarderen. De corresponderende
handeling van de minister van Defensie is met een B gewaardeerd. Voor dit onderwerp is de bewaring
van die neerslag voldoende. Het driehoeksoverleg besluit de handeling met V 10 jaar te waarderen.
Handeling 419 het verstrekken van interne en externe voorlichting
Het Nationaal Archief adviseert aan deze handeling toe te voegen dat een exemplaar van het
eindproduct wordt bewaard. Het ministerie van Defensie gaat hiermee akkoord.
Handeling 421 het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek
Het Nationaal Archief vraagt of er ook geen handeling betreffende het geven van een opdracht en
vaststellen van een rapport wordt verricht door de SZVK. Indien dat zo is moet zo’n handeling worden
toegevoegd. Het ministerie van Defensie antwoordt dat de SZVK geen opdrachten geeft voor
wetenschappelijk onderzoek. Deze handeling is voldoende.
Handeling 431 het instellen van de SZVK-bestuurscommissie bezwaarschriften, vanaf 1 juli 1999
bestuurscommissie bezwaar- en klaagschriften
Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met V te waarderen. De handeling is niet essentieel
voor het handelen van de SZVK. Het driehoeksoverleg gaat akkoord met de waardering V 5 jaar na
vervallen instelling.
Handeling 155 het adviseren van de minister inzake de benoeming en bevordering van militair
personeel in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau
Door het ministerie van Defensie wordt voorgesteld deze handeling te waarderen met V 60 jaar na
geboortejaar betrokkenen. De vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wijst er op dat de
decoratiecommissie het besluit van de minister voorbereidde. Deze commissie was geen
onafhankelijk commissie en opereerde binnen de hiërarchische lijnen. De neerslag van deze
commissie moet worden beschouwd als de neerslag van handelingen 158 en 159. Deze handelingen
staan ook beschreven in de selectielijst Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel. Het
driehoeksoverleg besluit deze handeling in deze selectielijst niet te waarderen.
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Werving
Door het Nationaal Archief worden handelingen die betrekking hebben op de werving van personeel,
o.a. door middel van het voeren van campagnes. nog gemist. Het ministerie van Defensie wijst op de
handeling 19 het werven van militair personeel en 187 Het, in samenwerking met externe partners,
werven en zo nodig via voorschakel- en oriëntatieonderwijs voorbereiden op een militaire aanstelling van
jongeren
De opmerking bij handeling 19 wordt aangevuld met `hierbij onder meer het organiseren van
banenmarkten en het voeren van wervingscampagnes’ .
Uit de HMA is gebleken dat werving een belangrijk onderwerp bij het onderzoek is. Handelingen 19 en
187 betreffen vooral de uitvoering van het wervingsbeleid. Het ministerie van Defensie vraagt of dat
materiaal wel allemaal historisch interessant is. Zou onderzoek niet meer gebaat zijn bij de neerslag
betreffende het beleid betreffende de werving. Die neerslag wordt al bewaard met de overige neerslag
handeling 1 en 3. Het Nationaal Archief betoogt dat deze handelingen het algemene beleid betreffen.
Handeling 19 omvat wel heel veel activiteiten op het gebied van werving. Het betreft zowel de werving
gericht op een brede doelgroep als de werving gericht op individuen door middel van
informatieverstrekking, verzamelen van gegevens als de selectieprocedure zelf. Misschien zou het
beter zijn de handeling meer te splitsen naar soort activiteiten. Daarbij merkt het Nationaal Archief
op dat de selectieprocedure ook al beschreven wordt in handeling 188. Het Nationaal Archief stelt
voor bij de beschrijving van handeling 18 toe te voegen: `en het vaststellen van wervingscampagnes’.
Met deze toevoeging is het duidelijk dat het beleid ten aanzien van wervingscampagnes ook tot
handeling 18 behoort. Het ministerie gaat akkoord. De uitvoering van de campagnes valt onder
handeling 19.
Tenslotte
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens.
Het verslag is door de deelnemers van het driehoeksoverleg goedgekeurd.
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