
Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport beleidsterrein Brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945

16 juni 2008/nr. C/S&A/08/1314

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en de Minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport,
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 maart
2008 nr. bca-2008.04829/2);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de onder hem res-
sorterende actoren op het beleidsterrein
Brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing over de periode vanaf
1945’ en de daarbij behorende toelich-
ting worden vastgesteld.

Artikel 2
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, 16 juni 2008.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de wnd. algemene rijksarchivaris,
Archiefachterstanden PWAA,
P. Brood.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze:
de project directeur, Project Wegwerken,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

BASISSELECTIEDOCUMENT

Instrument voor de selectie – ter vernie-
tiging dan wel blijvende bewaring – van
de administratieve neerslag van de zorg-
dragers
Minister van Algemene Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken
Minister van Buitenlandse Zaken
Minister van Defensie
Minister van Financiën
Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Minister van Verkeer en Waterstaat
Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport

op het beleidsterrein
BRANDWEERZORG, RAMPENBE-
STRIJDING EN CRISISBEHEER-
SING
1945–
Versie juni 2008

Lijst van afkortingen
ABGB: Hoofdafdeling Algemene,
Beleids- en Gezondheidsbeschermings-
aangelegenheden in Bijzondere Omstan-
digheden
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur
B: Bewaren
BSD: Basis Selectie Document
CdK: Commissaris van de Koningin
CRM: (minister/ministerie van) Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk
CVVC: Directie Civiele Verdediging en
Vredescalamiteiten
EZ: (minister/ministerie van) Economi-
sche Zaken
KMC: Korps Mobiele Colonnes
LCC: Landelijk Coördinatie Centrum
LNV: (minister/ministerie van) Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit/
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MIBO: Afdeling Materieelvoorziening
in Bijzondere Omstandigheden
MMK: Afdeling Maatschappelijke
Zorg, Media en Kunstbescherming in
Bijzondere Omstandigheden
NAVO: Noord-Atlantische Verdragsor-
ganisatie
PIVOT: Project Invoering Verkorting
Overbrengingstermijn
RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek
RIVM: Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne
V Vernietigen
VIBO: Afdeling Volksgezondheidszorg
in Bijzondere Omstandigheden
VMMK: Hoofdafdeling Volksgezond-
heidszorg, Maatschappelijke Zorg,
Media en Kunstbescherming in Bijzon-
dere Omstandigheden
VROM: (minister/ministerie van)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu
VWS: (minister/ministerie van) Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport

WVC: (minister/ministerie van) Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur

Verantwoording

Doel en werking van het Basis Selectie
Document
Een Basis Selectiedocument (BSD) is
een bijzondere vorm van een selectie-
lijst. In de regel heeft een BSD niet
zozeer betrekking op (alle) archiefbe-
scheiden van één (enkele) organisatie,
als wel op het geheel van de bescheiden
die de administratieve neerslag vormen
van het overheidshandelen op een
bepaald beleidsterrein.
Het BSD geldt dus voor de archiefbe-
scheiden van verschillende overheidsor-
ganen (veelal ook diverse zorgdragers),
en wel voor zover de desbetreffende
actoren op het terrein in kwestie werk-
zaam zijn (geweest). Dit betekent dat er
geen handelingen van particuliere acto-
ren worden opgenomen.
Een BSD wordt normaliter opgesteld op
basis van institutioneel onderzoek. In
het rapport institutioneel onderzoek
(RIO) wordt dan het betreffende beleids-
terrein beschreven, evenals de taken en
bevoegdheden van de betrokken orga-
nen. De handelingen van de overheid op
het beleidsterrein staan in het RIO in
hun functionele context geplaatst. In het
BSD zijn de handelingen overgenomen,
alleen nu geordend naar de actor.
Bovendien is bij elke handeling aange-
geven of de administratieve neerslag
hiervan bewaard dan wel vernietigd
moet worden.
Door de beleidsterreingerichte benade-
ring komen verschillende aspecten
betreffende het beheer van de eigen
organisatie van de zorgdrager (finan-
cieel beleid, bijvoorbeeld) niet aan bod.
Voor het selecteren van de administra-
tieve neerslag die betrekking heeft op de
instandhouding en ontwikkeling van de
eigen organisaties van overheidsorganen
dienen een aantal zogeheten ‘horizonta-
le’ BSD’s. Deze horizontale BSD’s zijn
van toepassing op alle organisaties van
de rijksoverheid.
Het niveau waarop geselecteerd wordt,
is dus niet dat van de stukken zelf, maar
dat van de handelingen waarvan die
archiefbescheiden de administratieve
neerslag vormen. Een BSD is derhalve
geen opsomming van (categorieën) stuk-
ken, maar een lijst van handelingen van
overheidsactoren, waarbij elke hande-
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ling is voorzien van een waardering en
indien van toepassing een vernietigings-
termijn.
Dit BSD is gebaseerd op het RIO
(nr. 49) ‘Van Pro-actie tot nazorg. Een
institutioneel onderzoek naar het deelbe-
leidsterrein brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing vanaf
1952’. De auteur van dit rapport is W.D.
Küller.
Het BSD is reeds in 1999 vastgesteld
voor de zorgdragers de minister van
Binnenlandse Zaken, de minister van
Economische Zaken, de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (de
huidige minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit) en het Nederlands
Instituut voor Brandweer en Rampenbe-
strijding (NIBRA) (Stcrt. 1999/216). In
2004 is een aanvulling op het BSD vast-
gesteld voor de zorgdrager de minister
van Binnenlandse Zaken (Stcrt.
2005/112). Tenslotte is in 2007 een
organisatiegericht BSD opgesteld van
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(Stcrt 2007/144).
Handeling 452 uit het BSD Brandweer-
zorg, Rampenbestrijding en Crisisbe-
heersing van de actor de minister van
Binnenlandse Zaken (Stcrt. 1999/ 216)
wordt ingetrokken bij de vaststelling
van dit nieuwe BSD.

Definitie en afbakening van het beleids-
terrein
Rampenbestrijding gaat in dit BSD over
rampen die gevolgen hebben voor bur-
gers. Dierenziekten of milieurampen die
geen gevaar vormen voor de burgers,
komen in dit BSD dus niet aan bod.
Het BSD Brandweerzorg, Rampenbe-
strijding en Crisisbeheersing is reeds in
1999 vastgesteld voor de zorgdragers de
minister van Binnenlandse Zaken, de
minister van Economische Zaken, de
minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (de huidige minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
en het Nederlands Instituut voor Brand-
weer en Rampenbestrijding (NIBRA)
(Stcrt. 1999/216). Dit BSD bevat con-
textinformatie en informatie over de
actoren.
Dit BSD heeft verder raakvlakken met
het BSD Vergoeding van materiële oor-
logs- en watersnoodschaden. Met name
handelingen met betrekking tot de
Watersnoodramp uit 1953 komen ook in
dit BSD aan de orde.
Daarnaast kunnen een aantal algemene
handelingen met betrekking tot het voor-
komen/ bestrijden van epidemieën en
het gezondheidsonderzoek na een ramp,
worden teruggevonden in het de organi-
satiegerichte selectielijst van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne.
In het BSD Milieubeheer staan hande-
lingen met betrekking tot drinkwater-
voorziening.

Handelingen betreffende het voorkomen
van rampen op internationaal niveau
(bijvoorbeeld bescherming van de
bevolking tegen de gevaren van atoom-
energie) staan in het BSD Internationale
Volksgezondheid.
In het BSD Militaire Operatiën komen
handelingen van de minister van Defen-
sie voor die te maken hebben met de
inzet van militairen op het gebied van
rampenbestrijding, o.a. voor de Waters-
noodramp 1953.
Tenslotte komen in het BSD Politie van-
af 1994 handelingen voor met betrek-
king tot het rampenidentificatieteam.

Doelstellingen van de overheid op het
beleidsterrein
In dit BSD Brandweerzorg, Rampenbe-
strijding en Crisisbeheersing speelt het
woord ‘crisis’  een belangrijke rol. Een
crisis is een ernstige verstoring van de
basisstructuren dan wel aantasting van
de fundamentele waarden en normen
van een maatschappelijk systeem.1 Ram-
penbestrijding wordt gezien als een
vorm van crisisbeheersing. Crisisbeheer-
sing is het geheel van maatregelen en
voorzieningen die de overheid in
samenwerking met andere organisaties
treft met het oog op (acute) noodsitua-
ties ter waarborging van de veiligheid in
brede zin.2 In het RIO Van pro-actie tot
nazorg staat een uitgebreide omschrij-
ving van de begrippen ‘crisis’ en ‘ramp’.
Na de Tweede Wereldoorlog werd
onder ‘ramp’ verstaan dat de burgerbe-
volking te lijden had onder een oorlog.
De burgerbevolking moest beschermd
worden tegen de dagelijkse gevolgen
van een oorlog en de wetten waren dus
ook op die manier ingericht. Van 1952
tot 1985 stond de rampenbestrijding in
teken van de civiele verdediging. Hier-
onder wordt verstaan ‘een geheel van
niet-militaire maatregelen die gericht
zijn op het voortzetten en in stand hou-
den van de samenleving in geval van
oorlog of omstandigheden die daarmee
verband houden’.3 De zorg voor de
brandweer en de zorg voor rampenbe-
strijding waren twee afzonderlijke taken
en werden ook organisatorisch en functi-
oneel van elkaar gescheiden.4 Na de
watersnoodramp van 1953 werden de
wetten voor rampenbestrijding ook van
toepassing op het beschermen van de
bevolking na rampen door natuurgeweld.
Vanaf 1985 werd de organisatie rondom
rampenbestrijding anders ingericht. De
focus lag nu niet meer op de bescher-
ming van de bevolking als gevolg van
een oorlog, maar op ongevallen in de
industrie. Het inrichten van de betrok-
ken organisaties werd regionaal en
nationaal in plaats van gemeentelijk. De
brandweer bleef de spin in het web. Hoe
groter de omvang van de ramp, hoe
hoger de inschaling: van gemeentelijk
naar regionaal, naar nationaal of zelfs
internationaal.

Begin jaren negentig werden de ingezet-
te veranderingen geëvalueerd. De vol-
gende voornemens werden aan de hand
van deze evaluatie geformuleerd:

Verbetering van de voorbereiding op
ongevallen en rampen;

Het leggen van verbanden tussen ram-
penbestrijding en de beleidsterreinen
arbeidsveiligheid, milieubeleid en open-
bare veiligheid;

Het inzichtelijk maken van de risico’s
op bedreigingen en rampen voor de
samenleving, zowel op gemeentelijk,
regionaal als nationaal niveau.5

Op het gebied van rampenbestrijding is
de focus van de overheid tussen 1945 en
heden drastisch veranderd. De rampen-
bestrijding stond aanvankelijk in teken
van de bescherming van de bevolking
tegen een oorlog. Deze bescherming
werd heel letterlijk genomen. In Neder-
land waren 40 magazijnen ingericht
waar goederen bewaard werden, die
nodig waren voor burgers in (oorlogs)
nood. In deze magazijnen waren onder
andere dekens, veldbedden en medicij-
nen opgeslagen. Eind jaren tachtig
kwam er een omslag in het denken.
Door het einde van koude oorlog werd
de oorlogsdreiging een stuk minder
reëel. Door de overheid werd de gedach-
te dat de ministeries zelf de organisatie
rond rampenbestrijding in handen moest
houden, losgelaten. De organisatie rond-
om de rampenbestrijding werd in de
jaren negentig gedecentraliseerd.
De rampenbestrijding is nu neergelegd
bij bestaande instellingen, zoals zieken-
huizen. Deze instellingen maken zelf
plannen hoe op te treden bij een ramp.
Er is dus een omslag gemaakt van een
regelende naar een voorwaarde schep-
pende overheid.6 De overheid zorgt nu
voor de structuur om taken op het
gebied van rampenbestrijding uit te kun-
nen voeren, adviseert of er een (gezond-
heids)onderzoek na een ramp moet
komen en stelt de middelen beschikbaar.
Verschillende ministeries hebben een
crisiscentrum om de verschillende instel-
lingen/ diensten aan te sturen in het
geval van een crisis die een boven-
territoriale inzet vereist. Aan het begin
van de 21e eeuw zijn de accenten ver-
schoven binnen rampenbestrijding en
crisisbeheersing, maar de organisatie
zelf is niet wezenlijk veranderd.7

De minister van Binnenlandse Zaken is
de eerste verantwoordelijke op het
beleidsterrein brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing. Tot de
hoofdlijnen van het handelen van de
actoren binnen het deelbeleidsterrein
brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing behoort het bevorderen
van de openbare veiligheid onder andere
door het ontwikkelen, uitvoeren en eva-
lueren van het proactie-, preventie-,
preparatie-, repressie en nazorgbeleid
met betrekking tot branden, ongevallen,
rampen en overige crises. Dit wil zeg-

– 

– 

– 
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gen dat vanaf 1952 het beleid van de
minister van Binnenlandse Zaken, in
samenwerking met de andere actoren,
voortdurend is gericht op het aan de ver-
anderende eisen van de tijd aanpassen
van de taakstelling, structuur, capaciteit
en het technische niveau van de organi-
saties op het gebied van brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing.8
Op het gebied van rampenbestrijding
spelen, naast gemeenten en provincies,
verschillende ministeries een rol. Anno
2000 waren dit Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (o.a. coördinatie),
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (o.a. ruimtelijke orde-
ning en bouwvoorschriften), Verkeer en
Waterstaat (o.a. grote infrastructurele
projecten), Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (o.a. arbeidsomstandigheden
van werknemers, incl. rampenbestrij-
ders), Defensie (o.a. ondersteuning bij
bepaalde rampen, zoals grootschalige
wateroverlast) en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). De minister
van VWS is verantwoordelijk voor de
basisorganisatie in de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en de kwaliteit
van de hulpverlening bij rampen.9

In het RIO Van pro-actie tot nazorg
staat een uitgebreide beschrijving van de
doelstellingen vanaf 1945 tot en met de
jaren negentig.

Totstandkoming van het BSD
Dit BSD is gebaseerd op het PIVOT-
rapport 49.10 Op basis van dit rapport is
in 1999 het BSD voor de zorgdragers de
minister van Binnenlandse Zaken, de
minister van Economische Zaken, de
minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (de huidige minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
en het Nederlands Instituut voor Brand-
weer en Rampenbestrijding (NIBRA)
vastgesteld, Stcrt. 1999/216. Deze zorg-
dragers worden om die reden groten-
deels niet meegenomen in dit BSD. In
2005 is een aanvulling op het BSD vast-
gesteld voor de zorgdrager de minister
van Binnenlandse Zaken. In deze aanvul-
ling zijn enkele handelingen ‘opgerekt’
wat betreft de periodisering en zijn han-
delingen toegevoegd (Stcrt. 2005/112).
In 2007 tenslotte is een organisatiege-
richt BSD opgesteld van de Onderzoeks-
raad voor de Veiligheid (Stcrt.
2007/144). Daarom zal ook deze Raad
niet voorkomen als actor in dit BSD.

Vervallen actoren
Er zijn enkele actoren niet opgenomen
in dit BSD, die wel vermeld zijn in het
RIO Van pro-actie tot nazorg. Dit
betreft de actor de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu en de actor de minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting.
Van de eerste zijn de handelingen al
gedekt in het BSD Organisatie van de
Rijksoverheid. Stukken met betrekking
tot de Tsjernobylramp worden meege-

nomen in het BSD Milieubeheer. Van
de actor de minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting stonden in het RIO
handelingen betreffende de watersnood-
ramp uit 1953. Al deze stukken zijn al
overgebracht naar het Nationaal
Archief. De betreffende handelingen
voor deze actor zijn dus niet meer nodig.
Onder de archiefzorg van de minister
van Algemene Zaken zijn de volgende
actoren vervallen: de minister van
Algemene Zaken/ Regeringsvoorlich-
tingsdienst en de minister-president. De
handelingen van beide actoren zijn
onder de minister van Algemene Zaken
geplaatst.
De volgende, onder de archiefzorg van
de minister van Defensie ressorterende,
actoren zijn komen te vervallen: Chef
van staven der drie krijgsmachtonderde-
len, Chef Generale Staf, Nederlandse
Territoriaal Bevelhebber, Chef van de
Marinestaf.
De handelingen van deze actoren zijn
namelijk al gedekt door handeling 179
van het BSD Militaire Operatiën. De
volgende handelingen zijn uit dit BSD
geschrapt:

307, 308 (actor: Chef van staven der
drie krijgsmachtonderdelen)

309 (actor: Chef Generale Staf)
310 (actor: Nederlandse Territoriaal

Bevelhebber)
311 (actor: Chef van de Marinestaf)

De actor de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid is komen te vervallen.
De handeling behorend bij deze actor
(289) is daarmee niet in dit BSD opge-
nomen. Het geven van advies door deze
raad aan de minister is opgenomen in
het BSD Advisering in de gezondheids-
zorg vanaf 1945 (Stcrt. 2007/145).
De actor de inspectie van de volksge-
zondheid van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid is komen te vervallen.
De handeling behorend bij deze actor
(31) is daarmee niet in dit BSD opgeno-
men. Ook de actor de (hoofd)inspecteur
geneeskundige hoofdinspectie van het
Staatstoezicht op de volksgezondheid is
komen te vervallen. De handelingen van
deze actor (287, 290, 299) zijn niet
opgenomen. De handelingen van beide
actoren zijn, op een hoger niveau, terug
te vinden in het BSD Inspectie voor de
Gezondheidszorg (Stcrt. 2002/ 149).

Vervallen handelingen
Een aantal handelingen dat te maken
heeft met de (schade)vergoedingen door
de minister van Financiën of onder de
zorg van de minister van Financiën val-
lende actoren na de Watersnoodramp
1953, is komen te vervallen en dus niet
uit het RIO Van pro-actie tot nazorg
overgenomen. Deze handelingen zijn
opgenomen in het BSD Materiële Oor-
logs- en Watersnoodschaden. Uit het
RIO zijn daarom de volgende handelin-
gen niet in het BSD overgenomen:

– 

– 
– 

– 

433, 438, 439, 443, 447 (actor: de
minister van Financiën)

445, 446 (actor: Bureau Financiering
Wederopbouw)

449 (actor: Centraal Verrekenkantoor
van het Commissariaat voor Oorlogs-
schaden)

De actoren Bureau Financiering Weder-
opbouw en Centraal Verrekenkantoor
van het Commissariaat voor Oorlogs-
schaden zijn daarmee niet opgenomen.

Opnieuw vast te stellen handeling
Handeling 452 uit het RIO, vastgesteld
in het BSD Brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing (Stcrt.
1999/ 216), wordt opnieuw vastgesteld
in dit BSD. De tekst is aangepast en de
vernietigingstermijn is in plaats van 10
jaar 12 jaar geworden. Deze vernieti-
gingstermijn is verlengd in verband met
de Europese regelgeving. Deze hande-
ling wordt zowel voor de minister van
Binnenlandse Zaken als voor de minis-
ter van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit.

Toegevoegde handelingen
Tijdens de totstandkoming van het BSD
Bestuurlijke en financiële organisatie
lagere overheden, Stcrt. 2007/21, is afge-
sproken dat de handelingen met betrek-
king tot het ruimen van bommen in het
BSD Brandweerzorg, Rampenbestrij-
ding en Crisisbeheersing zouden worden
meegenomen. De taken betreffende het
ruimen van bommen zijn zowel door de
minister van Binnenlandse Zaken als
door de minister van Financiën uitge-
voerd. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken lift dit BSD alleen mee voor deze
handelingen.
De meeste nieuwe handelingen zijn ech-
ter opgenomen voor de minister van
VWS. In het RIO waren verschillende
taken van deze minister niet opgeno-
men. De rol van de minister van VWS
is, naast de minister van Binnenlandse
Zaken, redelijk groot. Algemene hande-
lingen over onderzoek en het maken van
beleid zijn om die redenen toegevoegd.
In het BSD Brandweerzorg, Rampenbe-
strijding en Crisisbeheersing (Stcrt.
1999/216) staan onder de actor de minis-
ter van Binnenlandse Zaken wel een
aantal algemene handelingen, maar
omdat de minister van Volksgezondheid
een aantal handelingen mede doet, heb-
ben deze een nieuw nummer gekregen.
Door het toevoegen van een nieuwe
actor onder de zorg van de minister van
VWS (te weten: de commissie Noodin-
richtingen) is er voor deze actor ook een
nieuwe handeling geformuleerd. Ook
zijn voor de actor Geneeskundige Ver-
dedigingsraad 2 nieuwe handelingen
geformuleerd, omdat er taken niet waren
beschreven. Tenslotte is er een vijftal
handelingen met betrekking tot het orga-
niseren van, adviseren over en coördine-
ren van (de voorbereiding van de

– 

– 

– 
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hulpverlening van) de bescherming van
bevolking in crisissituaties toegevoegd.
Deze taken zijn in het RIO niet opgeno-
men, maar de taken, waarop deze hande-
lingen gebaseerd zijn, kwamen naar
voren tijdens het interview met de heer
A.H. Zwennes, crisiscoördinator bij het
ministerie van VWS (directie Publieke
Gezondheid, afdeling Crisisbeheersing
Volksgezondheid; d.d. 4 december 2007).

De handelingen 633 tot en met 664 zijn
nieuw.

Selectiedoelstelling
In de productbeschrijving BSD van
maart 2004 is de selectiedoelstelling van
het Nationaal Archief als volgt ver-
woord. ‘De doelstelling van het Natio-
naal Archief bij de selectie van over-
heidsarchieven is dat de belangrijkste
bronnen van de Nederlandse samenle-
ving 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 belangrijk-
ste historisch-maatschappelijke gebeur-
tenissen en ontwikkelingen, voor zover
deze zijn te reconstrueren uit overheids-
archieven.’

Selectiecriteria
Selecteren is het aanmerken van de neer-
slag van een handeling voor bewaren of
vernietigen.
Als de neerslag aangewezen wordt ter
bewaring, wil dat zeggen dat deze neer-
slag, ongeacht de vorm waaruit zij
bestaat, voor eeuwig bewaard moet wor-
den. De bewaarplaats waar deze neer-
slag na het verlopen van de wettelijke
overbrengingstermijn van twintig jaar
moet worden overgebracht, is het Natio-
naal Archief. Bij de handeling in dit
BSD staat in dit geval bij waardering
een B (van bewaren).
Als de neerslag van een handeling wordt
aangewezen ter vernietiging, wil dat
zeggen dat deze neerslag, ongeacht de
vorm waaruit zij bestaat, na verloop van
de in het BSD vastgestelde termijn kan
worden vernietigd. De vernietigingster-
mijn is een minimum eis: stukken
mogen niet eerder dan na het verstrijken
van die termijn worden vernietigd door
de voor het beheer verantwoordelijke
dienst. De duur van de vernietigingster-
mijn wordt bepaald door de administra-
tieve belangen en de belangen van de
burgers, enerzijds ten behoeve van het
adequaat uitvoeren van de overheidsad-
ministratie en de verantwoordingsplicht
van de overheid en anderzijds voor de
recht- en bewijszoekende burger. Bij de
handeling in dit BSD staat in dit geval
bij waardering een V (van vernietigen).

Het aanwijzen van handelingen waarvan
de neerslag bewaard moet blijven,
gebeurt op grond van criteria die tot
stand zijn gekomen in overleg tussen
zorgdrager en het Nationaal Archief.
Om de selectiedoelstelling te bereiken
worden de handelingen in het BSD
gewaardeerd aan de hand van de volgen-
de algemene selectiecriteria. De cultuur-
historische waarde van handelingen
wordt getoetst aan de onderstaande
algemene selectiecriteria.

Algemene selectiecriteria
1. Handelingen die betrekking hebben
op de voorbereiding en bepaling van het
beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Agendavorming, analyse
van informatie, beleidsadvisering,
beleidsvoorbereiding of -planning,
besluitvorming over de inhoud van
beleid, terugkoppeling van beleid.
Zowel de keuze als de specificatie van
de doeleinden en instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben
op de evaluatie van het beleid op hoofd-
lijnen
Toelichting: Beschrijving en beoorde-
ling van de inhoud, het proces of de
effecten van beleid, toetsing van en toe-
zicht op beleid. Niet perse leidend tot
consequenties zoals bij terugkoppeling
van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
op de verantwoording aan andere acto-
ren van de hoofdlijnen van het beleid
Toelichting: Ook verslaglegging ten
aanzien van de beleidsmatige hoofdlij-
nen.
4. Handelingen die betrekking hebben
op de (her)inrichting van organisaties
belast met het beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Instelling, wijziging, ophef-
fing en werkwijze van organen, organisa-
ties of onderdelen daarvan.
5. Handelingen die bepalend zijn voor
de wijze waarop beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt
Toelichting: Onder beleidsuitvoering
wordt de toepassing verstaan van
instrumenten om de gekozen doeleinden
te bereiken.
6. Handelingen die betrekking hebben
op beleidsuitvoering op hoofdlijnen,
voor zover die in direct verband staan
met voor Nederland bijzondere tijdsom-
standigheden en incidenten.
Toelichting: Zoals wanneer de
ministeriële verantwoordelijkheid is
opgeheven en/of in noodsituaties.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het
Archiefbesluit 1995 kan neerslag van
bepaalde, als te vernietigen gewaardeer-
de handelingen betreffende personen en/
of gebeurtenissen van bijzonder cultu-
reel of maatschappelijk belang, van
vernietiging worden uitgezonderd.

Vaststellingsprocedure
In januari 2008 is het ontwerp-BSD aan-
geboden door het Project Wegwerken
Archief Achterstanden namens de minis-
ters van Algemene Zaken, Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Buiten-
landse Zaken, Defensie, Financiën,
Verkeer & Waterstaat, Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport aan de minister
van OC&W aangeboden, waarna deze
het ter advisering heeft ingediend bij de
Raad voor Cultuur (RvC).
Van het gevoerde driehoeksoverleg over
de waarderingen van de handelingen is
een verslag gemaakt, dat tegelijk met
het BSD naar de RvC is verstuurd.
Vanaf 1 april 2008 lag de selectielijst
gedurende weken ter publieke inzage op
de website van het Nationaal Archief;
op de website van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; bij
de informatiebalie in de studiezaal van
het Nationaal Archief.
Van (historische) organisaties of indivi-
duele burgers is geen commentaar
ontvangen.
Op 27 mei 2008 bracht de RvC advies
uit ((bca-2008.04829/2), hetwelk geen
aanleiding heeft gegeven tot wijzigingen
in de ontwerp-selectielijst.
Daarop werd het BSD op 16 juni 2008
door de algemeen rijksarchivaris,
namens de minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap ende Project Direc-
teur Project Wegwerken Archiefachter-
standen namens de ministers van
Algemene Zaken [C/S&A/08/1022],
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties [C/S&A/08/1023] , Buitenlandse
Zaken[C/S&A/08/1024], Defensie [C/
S&A/08/1311] Financiën [C/
S&A/08/1312] , Verkeer & Waterstaat
[C/S&A/08/1313] en
Volksgezondheid,Welzijn en Sport [C/
S&A/08/1314] vastgesteld.

Leeswijzer
De selectielijst is primair ingedeeld naar
actoren. De secundaire indeling is de
volgorde van de handelingen.

Handelingenblokken
De handelingen zijn verwerkt in uniek
genummerde gegevensblokken die als
volgt zijn opgebouwd:

(nummer):
Het nummer van het handelingenblok.

Handeling:
Een complex van activiteiten, dat ver-
richt wordt door één of meer actoren en
dat veelal een product naar de omgeving
oplevert.

Periode:
Hier worden de jaren weergegeven waar-
in de handeling werd verricht.
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Grondslag/Bron:
Dit is de (wettelijke) basis van de hande-
ling. De aanduiding bron wordt gebruikt
indien een handeling geen duidelijke
wettelijke basis heeft, maar de hande-
ling is geformuleerd op basis van inter-
views, literatuur of andere bronnen.

Product:
Dit is de weergave van het juridisch-
bestuurlijk niveau van het eindproduct
van de handeling. Indien niet duidelijk
is in welke soort documentaire neerslag
een handeling heeft geresulteerd of als
uit de beschrijving van de handeling al
duidelijk is welk product de handeling
oplevert, ontbreekt dit item.

Opmerkingen:
Hier worden eventuele bijzonderheden
over bovengenoemde items weergege-
ven.

Waardering:
Hier wordt aangegeven of de neerslag
van een handeling bewaard moet wor-
den of dat deze op termijn vernietigd
kan worden.

De ‘B’ staat voor bewaren, ofwel: het na
afloop van de overbrengingstermijn
krachtens de Archiefwet 1995 overdra-
gen aan het Nationaal Archief. De ‘V’
staat voor vernietigen na afloop van de
aangegeven termijn. Achter de ‘B’ of
‘V’ is aangegeven welk selectiecriteri-
um, zoals geformuleerd in de inleiding,
is toegepast.

Actorenoverzicht

Actoren onder de zorg van de minister
van Algemene Zaken

De minister van Algemene Zaken
Tot 1971 had de minister van Algemene
Zaken de taak het beleid voor te berei-
den van de civiele verdediging en van
de wettelijke grondslag voor de inrich-
ting van de organisatie rond de bescher-
ming van de bevolking. Daarnaast
konden, indien de omstandigheden dat
vereisten, noodwachtplichtigen opgeroe-
pen worden voor dienstvervulling.11

De Ministerraad
De ministerraad heeft commissies inge-
steld die onderzoek moesten doen naar
de bescherming van de bevolking.

Actoren onder de zorg van de minister
van Binnenlandse Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken is
de eerste aangewezene op het gebied
van Brandweerzorg, Rampenbestrijding
en Crisisbeheersing. De meeste hande-
lingen van deze actor zijn terug te vin-
den in het BSD Brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing,
Stcrt. 1999/216. Voor deze actor worden

in dit BSD de handelingen met betrek-
king tot het ruimen van explosieven
vastgesteld. De minister van Binnen-
landse Zaken was samen met de minis-
ter van Financiën verantwoordelijk voor
de goede afwikkeling van zaken. Daar-
naast is een handeling me betrekking tot
het uitkeren na schade opnieuw vastge-
stel, omdat de vernietigingstermijn
moest worden aangepast in verband met
Europese regelgeving.

Raad voor de Gemeentefinanciën (1960–)
De Raad voor de gemeentefinanciën,
ingesteld bij de Financiële-
Verhoudingswet 1960 en voortgezet
onder de Financiële-Verhoudingswet
1984, adviseerde de ministers over aan-
gelegenheden van algemene aard waar-
aan belangrijke financiële consequenties
voor de gemeenten zijn verbonden.
De voorlopers van de Raad, de Rijks-
commissie van advies voor de gemeente-
financiën (1929–1955) en de Raad van
advies voor de gemeentefinanciën
(1955–1960), hadden in feite dezelfde
taak.

Actoren onder de zorg van de minister
van Buitenlandse Zaken

De minister van Buitenlandse Zaken
De minister van Buitenlandse Zaken
houdt zich in internationaal verband
bezig met civiele verdediging en crisis-
beheersing.

De minister voor Ontwikkelingssamen-
werking
De minister voor Ontwikkelingssamen-
werking coördineert de Nederlandse
bijdrage aan internationale hulpverle-
ning bij een ramp en beslist in het geval
van Suriname over de toekenning van
hulp voor projecten op gebied van
brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing.

Actoren onder de zorg van de minister
van Defensie

De minister van Defensie en zijn voor-
gangers
Tot 1959 was het ministerie van Defen-
sie gesplitst in twee ministeries: het
ministerie van Oorlog en het ministerie
van Marine.
Op het gebied van rampenbestrijding
draagt de minister van Defensie de zorg
voor de bescherming en de opvang van
de burgerbevolking. De minister van
Defensie kan de militaire capaciteiten
inzetten ten behoeve van civiele autori-
teiten, als deze daarom vragen.12

Verder konden de minister van Defensie
en de minister van Binnenlandse Zaken
gelasten de bevolking te verplaatsen in
het geval van (oorlogs)dreiging of een
ramp. Daarnaast had de minister van
Defensie de mogelijkheid om het Rode
Kruis in te schakelen om slachtoffers op
te vangen. De minister van Binnenland-

se Zaken kon ook na 1993 de hulp van
de minister van Defensie inroepen om
militaire eenheden voor reddingswerk-
zaamheden, geneeskundige hulp en
vervoer van slachtoffers in te zetten.
Tenslotte benoemde de minister van
Defensie mede leden van commissies en
raden, die te maken hadden met het
beschermen van burgers, o.a. coördina-
tiecommissie Burgerlijke Verdediging,
de Brandweerraad.

Het Korps Mobiele Colonnes (KMC) /
De Algemeen Inspecteur tevens Com-
mandant MC's / de Commandant van
het Depot MC's
Deze actor vroeg hulpverlening aan van
het Nederlandse Rode Kruis voor de
verzorging van militairen. De minister
van Defensie was verantwoordelijk voor
het Korps Mobiele Colonnes (KMC).
Dit krijgsmachtonderdeel was opgericht
in 1955. Het KMC had als taak de
bevolking te beschermen. De comman-
dant KMC was verantwoording ver-
schuldigd aan de minister van Oorlog
(later Defensie), maar kreeg de midde-
len van het ministerie van Binnenlandse
Zaken. In 1974 werd het KMC uitge-
breid met een eenheid voor de nood-
drinkwatervoorziening. In 1989 werden
de taken van het KMC aangepast, naar
aanleiding van de reorganisatie van de
rampenbestrijding. De nadruk kwam te
liggen op het redden, (geneeskundig)
verzorgen en transporteren van burger-
slachtoffers van een grote ramp. In 1993
werd het KMC opgeheven.13

De bevoegde militaire autoriteit tijdens
militaire bijstand bij de rampenbestrij-
ding
Deze actor vroeg hulpverlening aan van
het Nederlandse Rode Kruis voor de
verzorging van militairen.

Actor onder de zorg van de minister van
Financiën

De minister van Financiën
De minister van Financiën is verant-
woordelijk voor de afwikkeling van
oorlogs- en rampschaden. Bovendien
zorgt de minister van Financiën voor de
vergoeding van kosten die ontstaan uit
de noodzaak de bevolking te bescher-
men na een ramp.

Actor onder de zorg van de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
De minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit kan verantwoordelijk
zijn voor de afwikkeling van rampscha-
den.
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Actor onder de zorg van de minister van
Verkeer en Waterstaat

De minister van Verkeer en Waterstaat
De minister van Verkeer en Waterstaat
heeft leden in diverse commissies op
gebied van brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing benoemd
en kan, indien de minister van Binnen-
landse Zaken daarom vraagt, bijstand
verlenen in het geval van een ramp.

Actoren onder de zorg van de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport en voorgangers
Taakvoorgangers van deze minister zijn
voor de in dit BSD behandelde periode:
taakgebied Volksgezondheid:

minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid (SoZaVo) (1951–1971)

minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (VoMil) (1971–1982)

minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC) (1982–1994)

minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) (1994–)

taakgebied Welzijn:
minister van Maatschappelijk Werk

(MaWe) (1952–1965)
minister van Cultuur, Recreatie en

Maatschappelijk Werk (CRM) (1965–
1982)

minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC) (1982–1994)

minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) (1994–)

Voor wat betreft het taakgebied Volks-
gezondheid:
De minister van VWS en taakvoorgan-
gers is nauw betrokken bij crisisbeheer-
sing en rampenbestrijding. VWS is
namelijk verantwoordelijk voor de kwa-
liteit van de (medische en psychosocia-
le) gezondheidszorg en hulpverlening en
voor de organisatie daarvan, voor zover
van belang voor de kwaliteit van de zorg.
Het ministerie speelt op dit moment bij
drie vormen van bijzondere omstandig-
heden een rol, namelijk:

als de ramp of crisis een gemeente-,
regio-, of provincie-overstijgend karak-
ter heeft (bijv. de wateroverlast in 1995);

wanneer deze niet territoriaal en / of
politiek-bestuurlijk begrensd zijn (bijv.
besmetting of vergiftiging van voe-
dingsmiddelen);

wanneer deze zich niet op het Neder-
landse grondgebied voordoen, maar
waarbij Nederlandse burgers betrokken
zijn (bijv. ongevallen in het buitenland).14

Bij Volksgezondheid gaat het in de
jaren ’50 en ’60 vooral om aangelegen-
heden die dan worden aangeduid met de
term ‘volksgezondheidszorg in buiten-
gewone omstandigheden’. Rond 1965
ontstaat tevens een organisatie-
onderdeel met die naam: de afdeling

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

a. 

b. 

c. 

Volksgezondheidszorg in Buitengewone
Omstandigheden (VIBO). Deze afdeling
trof voorbereidingen met als doel
gewonde burgers op te kunnen vangen
in ziekenhuizen of daarbuiten bij een
crisis. De Materieelvoorziening in Bij-
zondere Omstandigheden (MIBO) viel
jarenlang onder de afdeling Algemene
Zaken van het ministerie van Volksge-
zondheid.
Het ministerie van Maatschappelijk
Werk heeft zich in de 1953 bezig gehou-
den met de hulpverlening op gebied van
maatschappelijk werk na de Watersnood-
ramp. In de jaren 70 en 80 had de centra-
le afdeling Civiele Verdediging en
Bedrijfszelfbescherming bij het ministe-
rie van CRM als taak het geven van
advies inzake de civiele verdediging en
bedrijfszelfbescherming en het coördine-
ren van de voorbereiding van maat-
schappelijke zorg in buitengewone
omstandigheden. In de jaren 80 kwamen
er onder deze centrale afdeling de afde-
lingen ‘Civiele Verdedigings Voorberei-
ding’ en ‘Bescherming tegen Ongeval-
len en Rampen’ bij.
Maatschappelijk Werk werd in 1982
ondergebracht bij het ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Hiermee waren Welzijn en Volksge-
zondheid in één ministerie verenigd.
Met de komst van het ministerie van
WVC werd onder het directoraat-
generaal Volksgezondheid de directie
Civiele Verdediging en Vredescalamitei-
ten ingesteld. De directie CVVC had
een aantal afdelingen onder zich die
ieder specifieke taken hadden. Naast de
MIBO waren onder de hoofdafdeling
Algemene, Beleids- en Gezondheidsbe-
schermingsaangelegenheden in Bijzon-
dere Omstandigheden (ABGB) de
volgende afdelingen geplaatst: de Afde-
ling Gezondheidsbeschermingsaangele-
genheden in Bijzondere Omstandighe-
den, de Afdeling Algemene Civiele
Verdediging en Vredescalamiteiten en
het Crisiscentrum. Onder de hoofdafde-
ling Volksgezondheidszorg, Maatschap-
pelijke Zorg, Media en Kunstbescher-
ming in Bijzondere Omstandigheden
(VMMK) de volgende organisatie-
onderdelen geplaatst: de afdeling Maat-
schappelijke Zorg, Media en Kunstbe-
scherming in Bijzondere Omstandighe-
den (MMK), de VIBO en de
Rijksadviseur Ziekenhuiswezen voor
Buitengewone Omstandigheden.15

De CVVC heeft verschillende taken
gehad betreffende de crisisbeheersing.
Maar voor een grote ramp heeft de
CVVC nooit gestaan. Alleen met de
gevolgen van de ramp in Tsjernobyl
(1986) heeft het ministerie van VWS
zijdelings te maken gehad, maar de
grootste zorgen waren toen voor het
ministerie van VROM. De directie
CVVC is in 1992 opgeheven.
Vanaf de jaren 90 valt de afdeling crisis-
beheersing onder de directie Beheer en
Managementondersteuning. Nu is crisis-

beheersing ondergebracht bij de directie
Publieke Gezondheidszorg. De taak van
de minister van VWS is nu om de struc-
tuur te bewaken om taken op het gebied
van rampenbestrijding uit te kunnen
voeren. Daarnaast adviseert de minister
van VWS of er een gezondheidsonder-
zoek na een ramp moet komen en stelt
de middelen beschikbaar. Voor de jaren
negentig regelde de minister van Volks-
gezondheid zelf de rampenbestrijding,
onder andere in de vorm van opslag van
geneesmiddelen en dekens in magazij-
nen. Een uitgebreidere beschrijving van
de omslag bij de overheid staat in de
paragraaf ‘doelstellingen van de over-
heid op het beleidsterrein’.
De structuur van het ministerie van
VWS met betrekking tot crises, bestaat
uit verschillende onderdelen. Het depar-
tementaal crisiscentrum (DCC) bestaat
uit het beleidsteam VWS crisisbeheer-
sing (BT/VWS) en het operationeel
team VWS crisisbeheersing en onder-
steuning (OT/VWS). Zowel het beleids-
team als het operationeel team worden
ondersteund.16

De Geneeskundige Verdedigingsraad
(1951–1996)
De Geneeskundige Verdedigingsraad
gaf advies met betrekking tot rampenbe-
strijding. Zij is ingesteld door de minis-
terraad in 1951. De taak van de raad is
het geven van advies over en het voorbe-
reiden van maatregelen en voorzienin-
gen in verband met gezondheidsrisico’s
bij van buitenaf komende dreigingen.
Bovendien gaf zij advies om de samen-
werking tussen burgerlijke en militaire
diensten op gebied van de gezondheids-
zorg te bevorderen.
De verdedigingsraad raad staat onder
voorzitterschap van de directeur-
generaal van de Volksgezondheid en
bestaat verder uit de Inspecteur van de
Geneeskundige Dienst der Koninklijke
Landmacht en der Koninklijke Lucht-
macht, de Chef van de Geneeskundige
Dienst der Zeemacht en de directeur-
generaal voor Openbare Orde en Veilig-
heid.17

De vertegenwoordiger voor KMC-zaken
(1955–1993)
Het Korps Mobiele Colonnes wordt
beschreven onder de minister van Defen-
sie en taakvoorgangers. De hier bedoel-
de vertegenwoordiger hield de minister
op de hoogte van gang van zaken bij het
KMC. Het KMC houdt zich, zeker na de
reorganisatie van de rampenbestrijding
in 1990, onder meer bezig met het red-
den van slachtoffers van rampen, de
geneeskundige verzorging op of in de
nabijheid van het rampterrein, alsmede
het transport van gewonden naar zieken-
inrichtingen.
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De Commissie noodinrichtingen (1954–
ca. 1970)
De Commissie noodinrichting werd
ingesteld bij de beschikking van de
minister van Maatschappelijk Werk van
15 maart 1954, nr. U4909/VII, afd.
BMZ/4. De commissie heeft tot taak de
minister van advies te dienen bij de
voorbereiding van de nodige regelingen
betreffende noodinrichtingen in buiten-
gewone omstandigheden.

Selectielijsten

A. Actoren onder de zorg van de
minister van Algemene Zaken

Actor: de minister van Algemene Zaken

44
Handeling: Het voorbereiden van beleid
inzake de civiele verdediging.
Grondslag: Besluit wijziging regeling
coördinatie van de civiele verdediging
1971 en de taakverdeling van departe-
menten, art. I.2.
Periode: 1950–1971.
Product: Algemene Maatregelen van
Bestuur, nota’s, plannen.
Voorbeelden hiervan zijn:
Besluit Instelling Staf Civiele Verdedi-
ging uit 1960, Herziene Besluit Instel-
ling Staf Civiele Verdediging uit 1971.
Waardering: B1.

45
Handeling: Het geven van leiding en
coördineren van te nemen maatregelen
in geval van daadwerkelijke civiele ver-
dediging.
Bron: Rijksbegroting 1984.
Periode: 1950–1971.
Waardering: B5.

240
Handeling: Het instellen van de Com-
missie Voorlichting bij Grootschalige
Rampen en Incidenten.
Bron: Rijksbegroting 1987/1988, hoofd-
stuk VII.
Periode: 1987–1989.
Product: Beschikking van de ministers
van AZ, van Binnenlandse Zaken en van
VROM van 6 mei 1987, nr. Eproj.87/
U823).
Waardering: B4.

517
Handeling: Het voorbereiden van een
besluit tot het oproepen van noodwacht-
plichtigen voor dienstverrichting bij een
noodwacht of noodwachtstaf.
Grondslag: Wet op de noodwachten, art.
79.1.
Periode: 1952–1992.
Product: Koninklijk Besluit.
Besluit inschrijving en oproeping nood-
wachtplichtigen van 1957 (Stb. 345), ll
gewijzigd in 1973 (Stb. 465).
Waardering: B1.

518
Handeling: Het voorbereiden van een
besluit tot het intrekken van de oproep
van noodwachtplichtigen voor dienstver-
richting bij een noodwacht of nood-
wachtstaf.
Grondslag: Wet op de noodwachten, art.
79.1, 79.4. (na 1970 art. 79.3)
Periode: 1952–1992.
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: B1.

519
Handeling: Het voorbereiden van een
wetsontwerp inzake het voortduren van
de toestand waarin de noodwachtplichti-
gen zijn opgeroepen voor dienstverrich-
ting bij een noodwacht of noodwachtstaf.
Grondslag: Wet op de noodwachten, art.
79.2.
Periode: 1952–1992.
Product: Wetsontwerp.
Waardering: B1.

298
Handeling: Het instellen van een berich-
tendienst ten behoeve van de voorlich-
ting over de watersnoodramp.
Bron: Nota betreffende watersnood van
10-02-1953 (Handelingen der Tweede
Kamer, I 2916).
Periode: 1953.
Product: Instellingsbesluit.
Waardering: B4, B6.

200
Handeling: Het voorbereiden van het
per KB gelasten van het geheel of ten
dele in staat van paraatheid brengen van
de organisatie van de bescherming van
de bevolking.
Grondslag: Wet Bescherming Bevolking
art. 8.1, 8.6 en 8.7.
Periode: 1952–1986.
Product: Koninklijk Besluit.
Besluit bedrijfszelfbescherming 1954,
vanaf 1958 Besluit bedrijfszelfbescher-
ming 1958.
Waardering: B1, B6.

201
Handeling: Het voorbereiden van een
wetsvoorstel tot het doen voortduren
van de gehele of gedeeltelijke staat van
paraatheid van de organisatie van de
Bescherming Bevolking.
Grondslag: Wet Bescherming Bevolking
art. 8.2.
Periode: 1952–1986.
Waardering: B1, B6.

202
Handeling: Het voorbereiden van het
per KB beëindigen van de gehele of
gedeeltelijke staat van paraatheid van de
organisatie van de Bescherming Bevol-
king.
Grondslag: Wet Bescherming Bevolking
art. 8.5, 8.6 en 8.7.
Periode: 1952–1986.
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: B1, B6.

233
Handeling: Het voorbereiden van een
koninklijk besluit inzake het in werking
stellen, dan wel het intrekken van de
artikelen 22 t/m 24 van de Rampenwet
1985 in geval van oorlog, oorlogsgevaar
of andere buitengewone omstandighe-
den voor Nederland of voor een gedeel-
te daarvan, alsmede het koninklijk
besluit omtrent de wijze van algemene
bekendmaking hiervan.
Grondslag: Rampenwet 1985, art. 21.1.,
21.2.
Periode: 1986–
Product: Koninklijk besluit.
Waardering: B1, B6.

317
Handeling: Het voorbereiden van het
tevens van overeenkomstige toepassing
verklaren van de wet Verplaatsing
Bevolking, ingeval van watersnood, of
andere rampen, alsmede van dreigend
gevaar voor het ontstaan daarvan.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 25.2.
Periode: 1955–
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: B1, B6.

Actor: de Ministerraad

42
Handeling: Het instellen van een Com-
missie ter Voorbereiding ener Wettelij-
ke Regeling van de Rampenbestrijding
en de Burgerlijke Verdediging.
Bron: Memorie van toelichting op het
ontwerp van de wet op de Bescherming
Bevolking. Koppens, p. 76.
Periode: 1947.
Product: Instellingsbeschikking.
Waardering: B4.

49
Handeling: Het instellen van een Com-
missie voor de Algemene Verdedigings-
voorbereiding.
Bron: Staatsalmanak 1955.
Periode: 1952.
Waardering: B4.

B. Actoren onder de zorg van de
minister van Binnenlandse Zaken

Actor: de minister van Binnenlandse
Zaken

452
Handeling: Het verstrekken van een
tegemoetkoming in de gemaakte kosten
ten behoeve van het treffen van maatre-
gelen bij rampen en zware ongevallen
ter voorkoming van schade aan de
inboedel, onroerende zaak, woonwagen
of woonschip
Bron: Regeling bereddingskosten
evacués 1995. Wet tegemoetkoming
schade bij rampen en zware ongevallen
1996, art. 5.
Periode: 1945–
Product: Regelingen.
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Waardering: V 12 jaar

Ruimen van explosieven

633
Handeling: Het stellen van regels inzake
de kosten voor het opsporen en ruimen
van explosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog.
Bron: Gemeentewet art. 182, lid 1
Periode: 1994–1999
Product: Amvb; Bijdragebesluit kosten
ruiming explosieven Tweede Wereldoor-
log 1994.
Waardering: B

634
Handeling: Het beoordelen en toeken-
nen van een bijdrage aan een bestuursor-
gaan voor de gemaakte kosten voor het
opsporen en ruimen van explosieven
afkomstig uit
WO II.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 3, lid 1
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

635
Handeling: Het beoordelen van de wijze
waarop aan de opsporingswerkzaamhe-
den uitvoering wordt gegeven i.v.m. het
toekomstige gebruik van de grond.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 3, lid 1
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

636
Handeling: Het beoordelen voor het toe-
kennen van een bijdrage voor andere
dan in het voornoemde besluit kosten-
soorten ingeval van calamiteit.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 7
Periode: 1945–
Opmerking: In het bijdragebesluit is een
opsomming gegeven van de kosten die
voor declaratie in aanmerking komen. In
het geval van een calamiteit kan er een
uitzondering gemaakt worden op het
bijdragebesluit.
Waardering: V 10 jaar

Actor: Raad voor de Gemeentefinanciën

637
Handeling: Het geven van advies aan de
Minister van Financiën inzake het ver-
zoek van het bestuursorgaan tot verla-
ging van het gemeentelijk deel in de
voor een bijdrage in aanmerking komen-
de kosten van het ruimen van explosie-
ven.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 12
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

C. Actoren onder de zorg van de
minister van Buitenlandse Zaken

Actor: de minister van Buitenlandse
Zaken

71
Handeling: Het ter voorbereiding van de
deelname aan de permanente vergade-
ringen van het Senior Civil emergency
Planning Committee (SCEPC) instrue-
ren van de Permanente Vertegenwoordi-
ger van de Staat der Nederlanden bij de
NAVO.
Bron: Noord-Atlantisch Verdrag van
04-04-1949.
Periode: 1955–
Product: Nederlands standpunt.
Waardering: B1.

75
Handeling: Het voorbereiden van, deel-
nemen aan en rapporteren over de
bijeenkomsten van de Raad van Minis-
ters van de Europese Unie met betrek-
king tot het aspect rampenbestrijding.
Bron: Strategisch plan 1995-1998.
Periode: 1995–
Product: Nederlandse bijdrage.
Waardering: B1.

380
Handeling: Het voorbereiden van de
totstandkoming van overeenkomsten
tussen Nederland enerzijds en België en
de Bondsrepubliek Duitsland anderzijds
inzake wederzijdse bijstandsverlening
bij het bestrijden van rampen en ongeval-
len.
Grondslag: Grondwet, art 91.1.
Periode: 1977–
Waardering: B1

385
Handeling: Het treffen van een
financiële regeling bij bijstand met de
Belgische minister van Binnenlandse
Zaken en de minister van Binnenlandse
Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland.
Grondslag: Overeenkomst tussen Neder-
land en Belgie inzake wederzijdse
bijstandsverlening bij het bestrijden van
rampen en ongevallen, art. 9.3, 11.
Overeenkomst met de Bondsrepubliek
Duitsland inzake wederzijdse bijstands-
verlening bij rampen, zware ongevallen
daaronder begrepen, 1988, art. 9.1, 9.3,
11.
Periode: 1988–
Product:
Waardering: V 10 jaar

Actor: de minister voor Ontwikkelings-
samenwerking

68
Handeling: Het formuleren van het
beleid ten aanzien van het ter beschik-
king stellen van hulpgoederen en speci-
fieke expertise in noodsituaties in het
kader van de internationale hulpverle-
ning.

Bron: Strategisch plan 1995-1998.
Periode: 1952–
Product:
Waardering: B1.

76
Handeling: Het sluiten van overeenkom-
sten met Suriname inzake projecten op
het gebied van brandweerzorg en ram-
penbestrijding in het kader van ontwik-
kelingssamenwerking.
Bron: Overeenkomsten uit 1994, tussen
Nederland en Suriname inzake de projec-
ten Acute voorzieningen en - Brand-
weerzorg Suriname 1994-2000.
Interview.
Periode: 1994–
Product: Overeenkomsten uit 1994, tus-
sen Nederland en Suriname inzake de
projecten Acute voorzieningen en -
Brandweerzorg Suriname 1994-2000.
Waardering: B1.

D. Actoren onder de zorg van de
minister van Defensie en zijn voor-
gangers

Actor: de minister van Defensie en zijn
voorgangers

Benoemingen

48
Handeling: Het benoemen van de depar-
tementale vertegenwoordiger in de
Coördinatie Commissie Burgerlijke Ver-
dediging.
Bron: Staatsalmanak 1952.
Archief van het Bureau Organisatie
Bescherming Bevolking, 1950–1959.
Periode: 1950–1960.
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: V 5 jaar na einde benoe-
ming.

84
Handeling: Het benoemen van verte-
genwoordigers in de Brandweerraad, die
als adviserende leden deelnemen aan de
beraadslagingen.
Grondslag: Wet op de Brandweerraad
1986, art. 6.4.
Periode: 1986–1993.
Waardering: V 5 jaar na einde benoe-
ming.

De organisatie en de taken van het KMC

248
Handeling: Het voorbereiden van
Koninklijke Besluiten inzake het KMC.
Grondslag: Grondwet, art. 68 en 195.
Periode: 1952–1993.
Product: KB oprichting KMC 1955, KB
inzake opneming KMC in de koninklij-
ke Landmacht 1963 (Sc. nr. 30),
Waardering: B1.

249
Handeling: Het vaststellen van nadere
regels voor de instelling van de KMC.
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Grondslag: Beslissing van de Minister-
raad van 14 maart 1955, waarin gesteld
dat de Rijks Mobiele Colonnes voortaan
onder de naam Mobiele Colonnes mili-
taire colonnes zullen zijn.
Periode: 1955–1993.
Product: Beschikking van de ministers
van Binnenlandse Zaken en van Oorlog
en Marine van 24 juni 1955 houdende
de instelling van mobiele brandweer,
geneeskundige en opruimings- en red-
dingscolonnes onder een algemeen
inspecteur, tevens commandant Mobiele
Colonnes (nr. OOenV/U 24112 en
nr. LaO 55210 van 06 augustus 1955).
Deze gemeenschappelijke beschikking
wordt in 1963 ingetrokken.
Beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en Defensie van
08 maart 1963 (Sc. nr. 50) betreffende
nadere uitvoering organisatie Korps
Mobiele Colonnes.
Beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken, Defensie en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van 1974,
inzake uitbreiding van het Korps Mobie-
le Colonnes ten behoeve van de nood-
drinkwatervoorziening (Sc. nr. 187).
Besluit Korps Mobiele Colonnes van de
ministers van Binnenlandse Zaken,
Defensie, in overeenstemming met de
ministers van WVC en VROM van
1987 (Sc. 225).
Waardering: B4.

250
Handeling: Het vaststellen van de orga-
nisatie van het KMC.
Grondslag: KB oprichting KMC 1955,
art.1.
Gemeenschappelijke beschikking uit
1963 nr. 50 van de ministers van Defen-
sie en Binnenlandse Zaken, art. 3.1.
Gemeenschappelijke beschikking van de
ministers van Defensie, Binnenlandse
Zaken en Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne van 26 september 1974 (Sc. 187),
art. 3.
Besluit KMC 1989, art. 7.
Periode: 1955–1993.
Product: Ministeriële beschikking
(onder meer Beschikking nr. 55209 van
06 augustus 1955 houdende oprichting
van de Staf van de Algemeen Inspecteur
Mobiele Colonnes en het Depot Mobiele
Colonnes.
Waardering: B4.

251
Handeling: Het aanwijzen van militair
personeel, bestemd voor het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Oorlog en
Marine van 24 juni 1955 houdende de
instelling van Mobiele Colonnes, punt
A.1.
Gemeenschappelijke beschikking uit
1963 nr. 50 van de ministers van Defen-
sie en Binnenlandse Zaken, art. 3.1.b.
Besluit KMC 1989, art. 7.
Periode: 1955–1993.

Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar.

254
Handeling: Het vaststellen van de taken
van het KMC, alsmede de aan het KMC
te stellen eisen ten aanzien van organisa-
tie en dislocatie, personele geoefend-
heid, materiële uitrusting en opslag,
onderhoud en beheer hiervan.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking uit 1963 nr. 50 van de
ministers van Defensie en Binnenlandse
Zaken, art. 2.
Periode: 1963–1989.
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B5.

256
Handeling: Het vaststellen van de sterk-
te van de eenheid voor de nooddrinkwa-
tervoorziening van het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 1.
Periode: 1974–1989.
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar.

257
Handeling: Het vaststellen van de taken,
alsmede van de te stellen eisen ten aan-
zien van organisatie en dislocatie,
personele geoefendheid, materiële uitrus-
ting van de eenheid voor de nooddrink-
watervoorziening van het KMC, en aan
opslag, onderhoud en beheer hiervan.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 2.
Periode: 1974–1989.
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B5.

Opleiding KMC

262
Handeling: Het treffen van maatregelen
voor de opleiding van KMC-personeel.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Oorlog en
Marine van 24 juni 1955 houdende de
instelling van Mobiele Colonnes, punt
A.3.
Gemeenschappelijke beschikking uit
1963 nr. 50 van de ministers van Defen-
sie en Binnenlandse Zaken, art. 3.1.c.
Besluit KMC 1989, art. 8.
Periode: 1955–1993.
Product: Ministeriele regeling.
Waardering: B1.

KMC-functionarissen en -
vertegenwoordigers

264
Handeling: Het vaststellen van de
instructie voor de Algemeen Inspecteur,
tevens Commandant KMC en voor de
Commandant van het Depot KMC.
Grondslag: Ministeriële beschikking van
6 augustus 1955 houdende oprichting
van de Staf van de Algemeen Inspecteur
Mobiele Colonnes en het Depot Mobiele
Colonnes, punt 1.2 en 2.3.
Gemeenschappelijke beschikking van de
ministers van Binnenlandse Zaken en
van Oorlog en Marine van 24 juni 1995
houdende de instelling van Mobiele
Colonnes, punt G.1.
Periode: 1955–1963.
Product: Ministeriële regeling.
Waardering: B5.

267
Handeling: Het instellen van een advies-
orgaan Bescherming Bevolking, aan de
staf van de Algemeen Inspecteur KMC
toe te voegen.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Oorlog en
Marine van 24 juni 1955 houdende de
instelling van Mobiele Colonnes, punt
D.13.
Periode: 1955–1963.
Waardering: B4.

Oefenbeleid 1952 tot heden

276
Handeling: Het treffen van maatregelen
voor de oefening van KMC-personeel
en de deelname van het KMC aan oefe-
ningen van rampenbestrijdingsdiensten.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Oorlog en
Marine van 24 juni 1955 houdende de
instelling van Mobiele Colonnes, punt
A.3.
Gemeenschappelijke beschikking uit
1963 nr. 50 van de ministers van Defen-
sie en Binnenlandse Zaken, art. 3.1.c.
Besluit KMC 1989, art. 8.
Periode: 1955–1993.
Product: Ministeriële regeling.
Waardering: B1.

Het gelasten van de verplaatsing bevol-
king

312.
Handeling: Het gelasten van verplaat-
sing van de bevolking in het geval van
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante
of daarmee verband houdende buitenge-
wone omstandigheden, in het belang
van haar veiligheid, van de instandhou-
ding van het maatschappelijk leven of
van de uitoefening van de taak van de
krijgsmacht.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 2.1.
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Periode: 1952–1988.
Product: Ministeriëel besluit.
Waardering: V 10 jaar.

313
Handeling: Het voorbereiden van het
Koninklijk Besluit waarin de ministers
van Binnenlandse Zaken en Defensie de
verplaatsing van de bevolking kunnen
gelasten ingeval van oorlog, oorlogsge-
vaar, daaraan verwante of daarmee
verband houdende buitengewone
omstandigheden, in het belang van haar
veiligheid, van de instandhouding van
het maatschappelijk leven of van de uit-
oefening van de taak van de krijgsmacht.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 2.1.
Periode: 1988–
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: B5.

315
Handeling: Het, bij bijzondere nood-
zaak, voorbereiden van een Koninklijk
Besluit waarin aan de ministers van Bin-
nenlandse Zaken, Defensie, de Commis-
sarissen der Koningin en de burgemees-
ters een algemene of bijzondere
machtiging wordt gegeven tot het gelas-
ten van verplaatsing van de bevolking in
het geval van oorlog, oorlogsgevaar,
daaraan verwante of daarmee verband
houdende buitengewone omstandighe-
den, in verband met de veiligheid van de
bevolking, of de instandhouding van het
maatschappelijk leven.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 2.2.
Periode: 1988–
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: B5.

316
Handeling: Het voorbereiden van voor-
lopige voorzieningen die in verband met
de verplaatsing van de bevolking in het
Rijk of in een gedeelte daarvan noodza-
kelijk zijn.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 25.1.
Periode: 1955–
Product: Algemene Maatregel van
Bestuur.
Waardering: B5.

319
Handeling: Het geven van richtlijnen of
aanwijzingen aan burgemeesters inzake
de ontruiming en afvoer van de te evacu-
eren bevolking.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 4.2.
Periode: 1952–
Product: Ministeriële richtlijnen.
Waardering: B5.

321
Handeling: Het voorbereiden van het
schorsen dan wel vernietigen van
gemeentelijke verordeningen met
betrekking tot de verplaatsing van de
bevolking.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 5.3.
Periode: 1952–
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: V 10 jaar.

323
Handeling: Het aanwijzen van autoritei-
ten die voor de verplaatsing van de
bevolking transportleiders aanstellen bij
overschrijding van de gemeentegrenzen
bij de ontruiming.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 6.1.
Periode: 1952–
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: V 10 jaar.

327
Handeling: Het voorbereiden van regels
voor de registratie van verplaatste perso-
nen en de terugkeer van verplaatste
personen.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 9.
Periode: 1952–
Product: Algemene maatregel van
bestuur.
Waardering: V 10 jaar.

333
Handeling: Het verlenen van ontheffing
voor de maximum leeftijd van 65 jaar
voor voorzitter en leden van de Rijks-
commissie Verplaatsing Bevolking en
voor de Commissarissen Verplaatsing
Bevolking.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 13.2.
Periode: 1952–
Waardering: V 5 jaar.

334
Handeling: Het stellen van nadere regels
voor de inrichting en werkwijze van de
Rijkscommissie Verplaatsing Bevolking.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 14.3.
Periode: 1952–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar.

335
Handeling: Het vaststellen van de
instructie voor de Commissarissen Ver-
plaatsing Bevolking.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 14.3 en 15.2.
Periode: 1952–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar na vervallen
instructie.

341
Handeling: Het voorbereiden van de
instelling per KB van een commissie die
in hoogste ressort beslist op beroep
tegen het door de minister van Binnen-
landse Zaken aanwijzen van een bijzon-
dere verblijfplaats en daaraan verbonden
voorschriften voor daartoe in aanmer-
king komende personen.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 17.1.
Periode: 1952–
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: V 10 jaar.

342
Handeling: Het voordragen van benoe-
ming, schorsing en ontslag per KB van
de leden van de commissie die in hoog-
ste ressort beslist op beroep tegen het
door de minister van Binnenlandse
Zaken aanwijzen van een bijzondere
verblijfplaats en daaraan verbonden
voorschriften voor daartoe in aanmer-
king komende personen.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 17.2.
Periode: 1952–
Product: Koninklijk Besluit.
Waardering: V 10 jaar.

Bijstand

353
Handeling: Het beschikken op verzoe-
ken om bijstand van rijksdiensten, in
geval van een ramp of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, waarbij
het verzoek, gedaan door de burgemees-
ter, via de Commissaris van de Konin-
gin en de minister van Binnenlandse
Zaken, aan de betrokken minister is
overhandigd.
Grondslag: Rampenwet 1985, art. 17.2.
Periode: 1985–
Product: Bijstand op rijksniveau.
Waardering: B5.

356
Handeling: Het geven van adviezen aan
de Nationaal Commandant Bescherming
Bevolking bij de inzet van de eenheid
voor de nooddrinkwatervoorziening van
het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 6.2.
Periode: 1974–1989.
Waardering: V 10 jaar.

358
Handeling: Het gereedstellen van het
KMC.
Grondslag: Besluit KMC 1989, art. 12.1.
Periode: 1989–1993.
Waardering: B5.
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363
Handeling: Het beschikken op verzoe-
ken om bijstand van militairen, door
toedoen van de minister van Binnenland-
se Zaken, gedaan door de CdK in bij-
zondere gevallen.
Grondslag: Rampenwet 1985, art. 18.1.
Periode: 1985–
Product: Militaire bijstand.
Waardering: B5.

365
Handeling: Het vervaardigen van
bestuursafspraken op het terrein van
militaire bijstand bij rampenbestrijding.
Grondslag: Brief van de ministers van
Binnenlandse Zaken en Defensie aan de
Tweede Kamer (Kamerstukken II
1992/1993 21 516 nr. 4);
Brief van 17-07-1989 nr. C84/604 89
017 285 van de minister van Defensie
en van 09-08-1989 Eproj 88/82/3 van de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
aan de Tweede Kamer.
Periode: 1993–
Product: Ministerieel besluit/
bestuursafspraken van 14-01-1993 op
het terrein van militaire bijstand bij ram-
penbestrijding;
Ministerieel besluit/bestuursafspraken
van 17-07-1989 inzake kostenvergoe-
ding van militaire bijstand bij rampenbe-
strijding.
Waardering: B5.

366
Handeling: Het besluiten tot de oprich-
ting van mobilisabele militaire eenheden
ten behoeve van de inzet bij rampenbe-
strijding in buitengewone omstandighe-
den.
Grondslag: Bestuursafspraken op het
terrein van militaire bijstand bij rampen-
bestrijding 1993, punt 9.
Periode: 1993–
Product: Ministerieel Besluit.
Waardering: B1.

369
Handeling: Het, op verzoek van de
minister van Binnenlandse Zaken, in
buitengewone omstandigheden oproe-
pen van militairen van één of meer
mobilisabele militaire eenheden, om in
werkelijke dienst te komen.
Grondslag: Bestuursafspraken op het
terrein van militaire bijstand bij rampen-
bestrijding 1993, punt 12.
Periode: 1993–
Product: Oproep.
Waardering: B5, B6.

374
Handeling: Het voorbereiden van een
Algemene Maatregel van Bestuur tot
regeling van de vrijwillige hulpverle-
ning aan gewonden, zieken, krijgsgevan-
genen, geïnterneerden en anderszins
hulpbehoevenden door erkende en toege-
laten verenigingen.
Grondslag: De verdragen van Genève
van 12-08-1949:

Voor verbetering van het lot der gewon-
den en zieken, zich bevindende bij de
strijdkrachten te velde (Sb 1954, 246),
Voor de verbetering van het lot der
gewonden, zieken en schipbreukelingen
van de -strijdkrachten ter zee (Sb 1954,
247),
Betreffende de behandeling van krijgs-
gevangenen (Sb 1954, 248),
Bescherming van burgers in oorlogstijd
(Sb 1954, 249),
Het verdrag van Bern van 12-12-1977:
Inzake het Aanvullende protocol bij
voornoemde verdragen betreffende de
bescherming van slachtoffers van inter-
nationale gewapende conflicten,
Inzake het Aanvullende protocol bij
voornoemde verdragen betreffende de
bescherming van slachtoffers van niet-
internationale gewapende conflicten.
Periode: 1980–
Product: Algemene Maatregel van
Bestuur.
Waardering: B5.

377
Handeling: Het beslissen over het inzet-
ten van eenheden van het Rode Kruis in
Nederland in het kader van de rampen-
bestrijding.
Grondslag: Besluit Rode Kruis, art. 4.3.
Periode: 1988–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B5.

378
Handeling: Het vaststellen van de aard
en de omvang van de voorbereidingen
van het Rode Kruis ter voldoening van
zijn taken.
Grondslag: Besluit Rode Kruis, art. 5.2.
Periode: 1988–
Product: Ministerieel Besluit.
Waardering: V 10 jaar.

Rijksbijdragen

457
Handeling: Het verstrekken van een jaar-
lijkse bijdrage uit ’s Rijks kas aan het
Nederlandse Rode Kruis, tot vergoeding
van de door het Rode Kruis gemaakte
kosten voor het in werking hebben van
het Informatiebureau en de voorberei-
dingen daartoe.
Grondslag: Besluit Rode Kruis, art. 8.3.
Periode: 1988–
Product: Jaarlijkse bijdrage.
Waardering: V 7 jaar.

Actor: Het Korps Mobiele Colonnes
(KMC) / De Algemeen Inspecteur tevens
Commandant MC’s / de Commandant
van het Depot MC’s.

375
Handeling: Het bevoegd civiel gezag
verzoeken om inzet van eenheden van
het Nederlandse Rode Kruis, voor hulp-
verlening aan militairen.
Grondslag: Besluit Rode Kruis 1988,
art. 4.1.

Periode: 1988–1993.
Waardering: B5.

376
Handeling: Het aan de minister van
Defensie verzoeken om inzet van eenhe-
den van het Nederlandse Rode Kruis,
voor hulpverlening aan militairen.
Grondslag: Besluit Rode Kruis 1988,
art. 4.1.
Periode: 1988–1993.
Waardering: B5.

Actor: de bevoegde militaire autoriteit
tijdens militaire bijstand bij de rampen-
bestrijding

375
Handeling: Het bevoegd civiel gezag
verzoeken om inzet van eenheden van
het Nederlandse Rode Kruis, voor hulp-
verlening aan militairen.
Grondslag: Besluit Rode Kruis 1988,
art. 4.1.
Periode: 1988–
Waardering: B5.

376
Handeling: Het aan de minister van
Defensie verzoeken om inzet van eenhe-
den van het Nederlandse Rode Kruis,
voor hulpverlening aan militairen.
Grondslag: Besluit Rode Kruis 1988,
art. 4.1.
Periode: 1988–
Waardering: B5.

Actor: het adviesorgaan Bescherming
Bevolking

268
Handeling: Het adviseren over en het
geven van voorlichting aan het militaire
instructiekader van de KMC met betrek-
king tot de specifieke BB-opleiding bij
de KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Bin-
nenlandse Zaken en van Oorlog en
Marine van 24 juni 1955 houdende de
instelling van Mobiele Colonnes, punt
D.13.
Periode: 1955–1963.
Waardering: B 5 voorlichtingsmateriaal
V 5 jaar overige neerslag

E. Actor onder de zorg van de minis-
ter van Financiën

Actor: de minister van Financiën

61
Handeling: Het vaststellen van regels
inzake de permanente bereikbaarheid
van het LCC.
Grondslag: Besluit Landelijk Coördina-
tie Centrum 1991, art. 2.
Periode: 1991–
Product: Ministeriële Regeling.
Waardering: V 10 jaar na wijziging of
na vervallen
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121
Handeling: Het overleggen met de minis-
ter van Binnenlandse Zaken inzake
diens aanwijzen van de ‘eerste kantoren’
waarlangs de invoering van blustoestel-
len en van vullingen geschiedt.
Grondslag: Besluit draagbare blustoestel-
len 1958, art. 3.2.
Periode: 1958–1986.
Product: Ministeriële beschikking.
Bijvoorbeeld: Beschikking van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken van 2 april
1953, nr. 17436 (Stcrt. 13-04-1953,
nr. 70).
Waardering: V10 jaar na wijziging of na
vervallen

406
Handeling: Het stellen van regels inzake
het in rekening brengen van de kosten
van de provincies wat betreft de
bescherming van de bevolking.
Grondslag: Wet Bescherming Bevolking
art. 27.
Periode: 1952–1986.
Product: Ministerieel Besluit.
Waardering: V 10 jaar na wijziging of
na vervallen

411
Handeling: Het overeenstemmen met de
minister van Binnenlandse Zaken inzake
diens vaststelling van regels voor het
geheel of gedeeltelijk vergoeden van de
kosten van vervoer bij evacuatie, van
kosten voor bijzondere verblijfplaatsen
en voor de vergoeding en het verhaal
van inkwartieringskosten.
Grondslag: Wet verplaatsing bevolking,
art. 10.6.
Periode: 1952–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar na wijzigen of na
vervallen

413
Handeling: Het overeenstemmen met de
minister van Binnenlandse Zaken inzake
diens vaststellen, verhogen, verlagen,
dan wel herzien van de rijksbijdragen
aan de gemeenten, danwel de kringen in
hun kosten voor bescherming bevolking
en verplaatsing bevolking.
Grondslag: Besluit Bijdragen Bescher-
ming Bevolking en Verplaatsing Bevol-
king 1962, art. 1.2, 9.2, 11.1 en 13.
Wet Bijdragen Bescherming Bevolking
en Verplaatsing Bevolking 1964, art.
1.2, 9.2, 11.1 en 13.
Periode: 1962–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar wijziging of na
vervallen

415
Handeling: Het overeenstemmen met de
minister van Binnenlandse Zaken inzake
diens vaststellen van de hoogte van een
rijksbijdrage, die in bijzondere gevallen
als buitengewone uitkering wordt toege-

kend aan de gemeenten, danwel de
kringen in hun kosten voor bescherming
bevolking en verplaatsing bevolking.
Grondslag: Besluit bijdragen bescher-
ming bevolking en verplaatsing bevol-
king 1962, art. 9.1.
Wet bijdragen bescherming bevolking
en verplaatsing bevolking 1964, art. 9.1.
Periode: 1962–
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: V 10 jaar na wijzigen of na
vervallen

430
Handeling: Het vaststellen van aantal
inwoners in een gemeente, indien de
gemeente in het voorgaande jaar of op
1 januari van het lopende kalenderjaar,
betrokken was bij een wijziging van de
gemeentelijke indeling, ten behoeve van
de bepaling van het ten laste van de
gemeente komend aandeel in de kosten
bij een ramp.
Grondslag: Besluit rijksbijdragen
gemeenten bij rampen 1989, art. 4.5.
Financiële Verhoudingenwet 1984, art.
28.
Periode: 1989–
Product: Ministeriële Beschikking.
Waardering: V 10 jaar na wijziging of
na vervallen

Ruimen van explosieven

633
Handeling: Het stellen van regels inzake
de kosten voor het opsporen en ruimen
van explosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog.
Bron: Gemeentewet art. 182, lid 1
Periode: 1994–1999
Product: Amvb; Bijdragebesluit kosten
ruiming explosieven Tweede Wereldoor-
log 1994.
Waardering: B6

634
Handeling: Het beoordelen en toeken-
nen van een bijdrage aan een bestuursor-
gaan voor de gemaakte kosten voor het
opsporen en ruimen van explosieven
afkomstig uit WO II.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 3, lid 1
Periode: 1945–
Waardering: B6

635
Handeling: Het beoordelen van de wijze
waarop aan de opsporingswerkzaamhe-
den uitvoering wordt gegeven i.v.m. het
toekomstige gebruik van de grond.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 3, lid 1
Periode: 1945–
Waardering: B6

636
Handeling: Het beoordelen voor het toe-
kennen van een bijdrage voor andere
dan in het voornoemde besluit kosten-
soorten ingeval van calamiteit.
Grondslag: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1994, art. 7
Periode: 1945–
Opmerking: In het bijdragebesluit is een
opsomming gegeven van de kosten die
voor declaratie in aanmerking komen. In
het geval van een calamiteit kan er een
uitzondering gemaakt worden op het
bijdragebesluit.
Waardering: B6

F. Actor onder de zorg van de minis-
ter van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit en zijn voorgangers

Actor: de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en voorgan-
gers

452
Handeling: Het verstrekken van een
tegemoetkoming in de gemaakte kosten
ten behoeve van het treffen van maatre-
gelen bij rampen en zware ongevallen
ter voorkoming van schade aan de
inboedel, onroerende zaak, woonwagen
of woonschip
Bron: Regeling bereddingskosten
evacués 1995. Wet tegemoetkoming
schade bij rampen en zware ongevallen
1996, art. 5.
Periode: 1945–
Product: Regelingen.
Waardering: V 12 jaar

G. Actor onder de zorg van de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat

Actor: de minister van Verkeer en
Waterstaat

48
Handeling: Het benoemen van de depar-
tementale vertegenwoordiger in de
Coördinatie Commissie Burgerlijke Ver-
dediging.
Bron: Staatsalmanak 1952.
Archief van het Bureau Organisatie
Bescherming Bevolking, 1950–1959.
Periode: 1950–1960.
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: V 5 jaar.

84
Handeling: Het benoemen van verte-
genwoordigers in de Brandweerraad, die
als adviserende leden deelnemen aan de
beraadslagingen.
Grondslag: Wet op de Brandweerraad
1986, art. 6.4.
Periode: 1986–1993.
Waardering: V 5 jaar.
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353
Handeling: Het beschikken op verzoe-
ken om bijstand van rijksdiensten, in
geval van een ramp of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, waarbij
het verzoek, gedaan door de burgemees-
ter, via de Commissaris van de Konin-
gin en de minister van Binnenlandse
Zaken, aan de betrokken minister is
overhandigd.
Grondslag: Rampenwet 1985, art. 17.2.
Periode: 1985–
Product: Bijstand op rijksniveau.
Waardering: B5.

447
Handeling: Het instellen van een Inter-
departementale Commissie van Toezicht
op de Schade-afwikkeling naar aanlei-
ding van de Watersnoodramp 1953.
Grondslag: Nota betreffende watersnood
van 10 februari 1953 (Handelingen der
Tweede Kamer, I 2916).
Periode: 1953.
Waardering: B4, B6.

H. Actoren onder de zorg van de
minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport en zijn voorgangers

Actor: de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en zijn voorgangers

Algemene handelingen

638
Handeling: Het mede-voorbereiden,
mede-vaststellen en mede-evalueren van
het beleid inzake brandweerzorg, ram-
penbestrijding en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities,
rapporten, adviezen, evaluaties,
Opmerking: De eigenlijke vaststelling
van het beleid vindt plaats in de minis-
terraad.
Onder deze handeling valt ook:
– het voeren van overleg met andere
betrokken actoren op het gebied van de
brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
– het voorbereiden van een standpunt ter
inbrenging in de Ministerraadsvergade-
ringen voor beraad en besluitvorming
betreffende de brandweerzorg, rampen-
bestrijding en crisisbeheersing;
– het voeren van overleg met en het leve-
ren van bijdragen aan het overleg met
het Staatshoofd betreffende de brand-
weerzorg, rampenbestrijding en crisisbe-
heersing;
– het aan externe adviescommissies ver-
zoeken om advies over de brandweer-
zorg, rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing;
– het informeren (voorlichten) van het
Kabinet van de Koningin over ontwikke-
lingen op het gebied van de brandweer-
zorg, rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing;

– het voorbereiden en vaststellen van
het voorlichtingsbeleid (voorlichting als
beleidsinstrument);
– het evalueren van de uitvoering van de
aanpak van een crisis.
Waardering: B 1,2

639
Handeling: Het mede-voorbereiden van
de totstandkoming, wijziging en intrek-
king van wet- en regelgeving op het
gebied van brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: Concept-wetsontwerpen en -
besluiten
Waardering: B 1,2

640
Handeling: Het instellen, instrueren en
opheffen van commissies en werkgroe-
pen ter voorbereiding van het beleid
inzake het brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: Instellingsbesluiten
Waardering: B 4

641
Handeling: Het deelnemen aan commis-
sies en werkgroepen inzake de voorbe-
reiding en evaluatie van beleid op het
gebied van brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing, waarbij het
voorzitterschap en/of secretariaat bij de
minister van Volksgezondheid berust.
Periode: 1945–
Product: Verslagen, nota’s, rapporten,
agenda’s, notulen
Waardering: B 1

642
Handeling: Het deelnemen aan commis-
sies en werkgroepen inzake de voorbe-
reiding en evaluatie van beleid op het
gebied van brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing, waarbij het
voorzitterschap en/of secretariaat niet
bij de minister van Volksgezondheid
berust.
Periode: 1945–
Product: Verslagen, nota’s, rapporten,
agenda’s, notulen
Waardering: V 10 jaar

643
Handeling: Het opstellen van periodieke
verslagen inzake het beleid betreffende
brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: Series; jaarverslagen; kwartaal-
verslagen; maandverslagen
Opmerking: Het betreft hier ook de ver-
slaglegging waarvoor geen grondslag
kan worden aangewezen in de specifie-
ke wet- en regelgeving voor het beleid
betreffende brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing.
Waardering: B 3: jaarverslagen, of bij
ontbreken daarvan kwartaalverslagen
dan wel maandverslagen;

V 10 jaar: alle verslagen met een kortere
verslagperiode dan de te bewaren versla-
gen

644
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen inzake het beleid betref-
fende brandweerzorg, rampenbestrijding
en crisisbeheersing en het anderszins
informeren van leden van of commissies
uit het parlement.
Periode: 1945–
Product: Brieven; notities, …
Waardering: B 3

645
Handeling: Het mede-voorbereiden van
het vaststellen, wijzigen en intrekken
van internationale regelingen op het
gebied van brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing, inzake het
presenteren van Nederlandse standpun-
ten in intergouvernementele. organisaties
Periode: 1945–
Product: Internationale regelingen;
nota’s; notities; rapporten
Waardering: B 5

646
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen inzake het beleid betref-
fende brandweerzorg, rampenbestrijding
en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: Brieven; notities
Waardering: V 3 jaar

647
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van het
beleid betreffende brandweerzorg, ram-
penbestrijding en crisisbeheersing
Periode: 1945–
Opmerking: Voor de neerslag betreffen-
de voorlichting als beleidsinstrument,
zie het BSD Voorlichting van de Rijks-
overheid
Waardering: B5 eindproducten, V 5 jaar
overige neerslag

648
Handeling: Het voorbereiden van inter-
departementaal overleg ten aanzien van
het beleid betreffende brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing
en het opstellen van verslagen van de
geleverde inbreng
Periode: 1945–
Opmerking: Het secretariaat berust niet
bij VWS.
Waardering: V10 jaar

649
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van een
(wetenschappelijk) onderzoek op het
beleidsterrein betreffende brandweer-
zorg, rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing
Periode: 1945–
Product: offertes, brieven, rapporten
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Waardering: B 1

650
Handeling: Het begeleiden van (weten-
schappelijk) onderzoek op het beleidster-
rein betreffende brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing
Periode: 1945–
Product: notities, notulen, brieven
Waardering: B5

651
Handeling: Het verzamelen en bewer-
ken van gegevens ten behoeve van
(wetenschappelijk) onderzoek op het
beleidsterrein betreffende brandweer-
zorg, rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing.
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

652
Handeling: Het financieren van (weten-
schappelijk) onderzoek op het beleidster-
rein betreffende brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: rekeningen, declaraties
Waardering: V 7 jaar

653
Handeling: Het ontwikkelen en onder-
houden van handboeken, draaiboeken,
protocollen en checklists op het gebied
van brandweerzorg, rampenbestrijding
en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

654
Handeling: Het organiseren van oefenin-
gen of simulaties en trainingen op het
gebied van brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

655
Handeling: Het treffen van voorberei-
dingen voor en het inrichten van een
departementaal crisiscentrum en/ of
regionale crisiscentra.
Periode: 1945–
Waardering: V 10 jaar

660
Handeling: Het adviseren van gezond-
heidsinstellingen betreffende de coördi-
natie van de hulpverlening bij rampen
en/ of crises
Periode: 1945–
Waardering: B 5

661
Handeling: Het coördineren van de
voorbereiding van de hulpverlening op
gebied van geestelijke en/ of lichamelij-
ke gezondheidszorg bij rampen en/of
crises.
Periode: 1945–
Waardering: B 5

664
Handeling: Het vaststellen, wijzigen en
intrekken van beoordelingsnormen,
beleidsregels en wetsinterpreterende
regels inzake brandweerzorg, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing.
Periode: 1945–
Product: circulaires, richtlijnen, medede-
lingen
Waardering: B 5

Benoemingen

48
Handeling: Het benoemen van de depar-
tementale vertegenwoordiger in de
Coördinatie Commissie Burgerlijke Ver-
dediging.
Bron: Staatsalmanak 1952.
Archief van het Bureau Organisatie
Bescherming Bevolking, 1950–1959.
Periode: 1950–1960.
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: V 10 jaar na ontslag.
N.B. Indien er sprake is van rechtspositi-
onele verhoudingen, dan moet gebruik
worden gemaakt van de selectielijst
voor personeelsdossiers van de rijks-
overheid

84
Handeling: Het benoemen van verte-
genwoordigers in de Brandweerraad, die
als adviserende leden deelnemen aan de
beraadslagingen.
Grondslag: Wet op de Brandweerraad
1986, art. 6.4.
Periode: 1986–1993.
Waardering: V 10 jaar na ontslag.
N.B. Indien er sprake is van rechtspositi-
onele verhoudingen, dan moet gebruik
worden gemaakt van de selectielijst
voor personeelsdossiers van de rijks-
overheid

Plannen voor de bescherming bevolking

169
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan daartoe aangewezen ondernemingen
en openbare nutsbedrijven in het kader
van hun bedrijfszelfbescherming.
Grondslag: Wet Bescherming Bevolking
art. 4 en art. 7.1.
Periode: 1952–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: V 10 jaar.

176
Handeling: Het al dan niet afgeven van
een verklaring van geen bezwaar voor
beschermingsplannen, ingediend door
de eigenaren van waterleidingbedrijven.
Grondslag: Besluit bescherming water-
leidingbedrijven 1963, 3 t/m 8.
Periode: 1963–1988.
Product: V 10 jaar.

179
Handeling: Het verlenen van vrijstelling
voor het opstellen van een bescher-
mingsplan ten aanzien van waterleiding-
bedrijven en het ten uitvoer brengen
daarvan.
Grondslag: Besluit bescherming water-
leidingbedrijven 1963, art. 10.
Periode: 1963–
Waardering: V 10 jaar.

Project Versterking Geneeskundige
Hulpverlening bij Rampen

32
Handeling: Het (mede) instellen van het
Project Versterking Geneeskundige
Hulpverlening bij Rampen.
Bron: Wet op de Rijksbegroting 1995,
hoofdstuk VII, Binnenlandse Zaken.
Periode: 1996–
Product: Instellingsbeschikking
Waardering: V 10 jaar

33
Handeling: Het formuleren en effectue-
ren van het beleid inzake de versterking
van de geneeskundige hulpverlening bij
rampen.
Grondslag: Wet op de Rijksbegroting
1995, hoofdstuk VII, Binnenlandse
Zaken.
Periode: 1996–
Product: Eindrapport.
Beleidsvisiedocument ‘Geneeskundige
hulpverlening: bij ongeval en ramp’.
Plan van Aanpak Versterking Genees-
kundige Hulpverlening bij Rampen.
Waardering: B (5)

34
Handeling: Het instellen van de Begelei-
dingscommissie Versterking Genees-
kundige Hulpverlening bij Rampen.
Bron: Wet op de Rijksbegroting 1995,
hoofdstuk VII, Binnenlandse Zaken.
Periode: 1996–1997.
Product: Ministeriële beschikking van
28 oktober 1996 inzake de instelling van
de Begeleidingscommissie Project Ver-
sterking Geneeskundige Hulpverlening
bij Rampen.
Waardering: V 10 jaar.

De organisatie en de taken van het KMC

256
Handeling: Het vaststellen van de sterk-
te van de eenheid voor de nooddrinkwa-
tervoorziening van het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 1.
Periode: 1974–1989.
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B 5
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Handeling: Het vaststellen van de taken,
alsmede van de te stellen eisen ten aan-
zien van organisatie en dislocatie,
personele geoefendheid, materiële uitrus-
ting van de eenheid voor de nooddrink-
watervoorziening van het KMC, en aan
opslag, onderhoud en beheer hiervan.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 2.
Periode: 1974–1989.
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B 5

De aanschaf en het beheer van het mate-
rieel van het KMC

260
Handeling: Het aanschaffen, opslaan,
beheren, onderhouden en herstellen van
materiële uitrusting en magazijnruimte,
voor zover bestemd voor nooddrinkwa-
terleidingvoorziening en waterzuivering
alsmede het ter beschikking stellen hier-
van aan het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van 26 juni
1974 (Sc. 187), art. 4.2.
Besluit KMC 1989, art. 10.2 t/m 10.3.
Periode: 1974–1993.
Product: Ministeriële regeling.
Waardering: V 10 jaar

KMC-functionarissen en -
vertegenwoordigers

270
Handeling: Het benoemen van een ver-
tegenwoordiger voor KMC-zaken.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26 september 1974, art. 5.
Periode: 1974–1989.
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: V 10 jaar na ontslag
N.B. Indien er sprake is van rechtspositi-
onele verhoudingen, dan moet gebruik
worden gemaakt van de selectielijst
voor personeelsdossiers van de rijks-
overheid

Oefenbeleid

278
Handeling: Het treffen van maatregelen
ter bevordering van het houden van een
gezamenlijke oefening door noodwach-
ten, noodwachtstaven en de eenheid
voor de nooddrinkwatervoorziening van
het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 4.12.

Periode: 1974–1989.
Waardering: V 10 jaar

Geneeskundige hulpverlening bij ram-
pen vanaf 1991

281
Handeling: Het voorbereiden van het
per KB belasten van de minister van
Binnenlandse Zaken met de organisatie
van het geneeskundig deel van de ram-
penbestrijding.
Grondslag: Grondwet, art. 44.1.
Periode: 1992–
Product: Koninklijk Besluit waarmede
de minister van Binnenlandse Zaken
wordt belast met de organisatie van het
geneeskundig deel van de rampenbestrij-
ding 1993.
Waardering: V 10 jaar.

286
Handeling: Het voorbereiden van de
eisen waaraan gemeentelijke gezond-
heidsdiensten, ziekenhuizen en centrale
posten voor ambulancevervoer bij de
voorbereiding en de uitvoering van de
geneeskundige hulpverlening moeten
voldoen.
Grondslag: Wet geneeskundige hulpver-
lening bij rampen 1991, art. 9.
Periode: 1992–
Product: Algemene Maatregel van
Bestuur.
Waardering: B1.

De erkenning van een instelling

288
Handeling: Het voorbereiden van eisen,
waaraan een instelling moet voldoen om
in aanmerking te komen voor erkenning.
Grondslag: Wet geneeskundige hulpver-
lening bij rampen 1991, art. 12.
Periode: 1992–
Product: Algemene maatregel van
bestuur.
Waardering: B 1

291
Handeling: Het aanwijzen van getuig-
schriften voor artsen en verpleegkundi-
gen op het gebied van van rampenge-
neeskunde.
Grondslag: Erkenningenbesluit genees-
kundige hulpverlening bij rampen 1991,
art 12 en 13.c.
Periode: 1993–
Waardering: V 10 jaar na einde aanwij-
zing

Bijstand

353
Handeling: Het beschikken op verzoe-
ken om bijstand van rijksdiensten, in
geval van een ramp of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, waarbij
het verzoek, gedaan door de burgemees-
ter, via de Commissaris van de Konin-

gin en de minister van Binnenlandse
Zaken, aan de betrokken minister is
overhandigd.
Grondslag: Rampenwet 1985, art. 17.2.
Periode: 1985–
Product: Bijstand op rijksniveau.
Waardering: B 5, 6

356
Handeling: Het geven van adviezen aan
de Nationaal Commandant Bescherming
Bevolking bij de inzet van de eenheid
voor de nooddrinkwatervoorziening van
het KMC.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26-09-1974 (Sc. 187), art. 6.2.
Periode: 1974–1989.
Waardering: B 5

374
Handeling: Het voorbereiden van een
Algemene Maatregel van Bestuur tot
regeling van de vrijwillige hulpverle-
ning aan gewonden, zieken, krijgsgevan-
genen, geïnterneerden en anderszins
hulpbehoevenden door erkende en toege-
laten verenigingen.
Grondslag: De verdragen van Genève
van 12-08-1949:
Voor verbetering van het lot der gewon-
den en zieken, zich bevindende bij de
strijdkrachten te velde (Sb 1954, 246),
Voor de verbetering van het lot der
gewonden, zieken en schipbreukelingen
van de -strijdkrachten ter zee (Sb 1954,
247),
Betreffende de behandeling van krijgs-
gevangenen (Sb 1954, 248),
Bescherming van burgers in oorlogstijd
(Sb 1954, 249),
Het verdrag van Bern van 12-12-1977:
Inzake het Aanvullende protocol bij
voornoemde verdragen betreffende de
bescherming van slachtoffers van inter-
nationale gewapende conflicten,
Inzake het Aanvullende protocol bij
voornoemde verdragen betreffende de
bescherming van slachtoffers van niet-
internationale gewapende conflicten.
Periode: 1980–
Product: Algemene Maatregel van
Bestuur.
Waardering: B 1

377
Handeling: Het beslissen over het inzet-
ten van eenheden van het Rode Kruis in
Nederland in het kader van de rampen-
bestrijding.
Grondslag: Besluit Rode Kruis, art. 4.3.
Periode: 1988–
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B 5

378
Handeling: Het vaststellen van de aard
en de omvang van de voorbereidingen
van het Rode Kruis ter voldoening van
zijn taken.
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Grondslag: Besluit Rode Kruis, art. 5.2.
Periode: 1988–
Product: Ministerieel Besluit.
Waardering: B 5

Doeluitkeringen rampenbestrijding

423
Handeling: Het voorbereiden van regels
inzake het verstrekken van een rijksbij-
drage aan de besturen van de gemeen-
schappelijke regelingen, tot vergoeding
van de kosten die voor gemeentelijke
gezondheidsdiensten en erkende instel-
lingen voortvloeien uit de organisatie en
uitvoering van de geneeskundige hulp-
verlening ingeval van oorlog, oorlogsge-
vaar, of andere buitengewone omstan-
digheden, alsmede ter voorbereiding
daarop.
Grondslag: Wet geneeskundige hulpver-
lening bij rampen 1991, art. 19.2.
Periode: 1992–
Product: Algemene maatregel van
bestuur.
Besluit doeluitkering rampenbestrijding
1993.
Waardering: B 1

424
Handeling: Het stellen van voorwaarden
voor de opslag en het onderhoud van de
aan het bestuur in beheer overgedragen
eigendommen:
Grondslag: Besluit doeluitkering ram-
penbestrijding 1993, art. 19.1.c.
Periode: 1994.
Product: Ministerieel besluit.
Waardering: B 5

Rijksbijdrage voor geneeskundige hulp-
verlening bij rampen

453
Grondslag: Wet geneeskundige hulpver-
lening bij rampen 1991, art. 19.2.
Periode: 1992–
Product: Algemene Maatregel van
Bestuur,
Besluit Doeluitkering rampenbestrijding
1993.
Waardering: B 1

454
Handeling: Het stellen van voorwaarden
aan de opslag en het onderhoud van de
aan het bestuur van een gemeenschappe-
lijke regeling, bedoeld in art. 5 van de
Wet geneeskundige hulpverlening bij
rampen, in beheer overgedragen rijksei-
gendommen, bedoeld voor geneeskundi-
ge hulpverlening bij rampen.
Grondslag: Besluit doeluitkeringen ram-
penbestrijding 1993, art. 19.1c.
Periode: 1994.
Product: Ministeriële beschikking.
Waardering: B5.

457
Handeling: Het verstrekken van een jaar-
lijkse bijdrage uit 's Rijks kas aan het
Nederlandse Rode Kruis, tot vergoeding

van de door het Rode Kruis gemaakte
kosten voor het in werking hebben van
het Informatiebureau en de voorberei-
dingen daartoe.
Grondslag: Besluit Rode Kruis, art. 8.3.
Periode: 1988–
Product: Jaarlijkse bijdrage.
Waardering: V 7 jaar na afsluiten dos-
sier (d.w.z. na vaststelling dan wel na
afhandeling van evt. juridische procedu-
res)

Noodwachtpersoneel

483
Handeling: Het voorbereiden van regels
inzake het afwijken van de bij of krach-
tens de Ongevallenwet 1921, de Ziekte-
wet, de Werkloosheidswet en de
Kinderbijslagwet vastgestelde adminis-
tratieve voorschriften.
Grondslag: Wet op de noodwachten, art.
31.
KB overgangsregeling rechtspositionele
voorzieningen vrijwillige rampenbestrij-
ders 1987, art. 2.1
Periode: 1952–1992.
Product: Algemene Maatregel van
Bestuur.
Besluit Geneeskundige Verzorging
Noodwachters van 1952 (Stb. 573), ll
gewijzigd in 1964 (Stb. 153).
Waardering: B 1

Civiele Verdediging en Vredescalamitei-
ten

656
Handeling: Het beheren van de opslag-
ruimtes
Periode: 1945–1992
Opmerking: - Dit kunnen zowel opslag-
ruimtes voor cultuurgoederen zijn als
voor middelen ter bescherming van de
bevolking
- Onder deze handeling valt ook het
bestellen van goederen, zoals medicij-
nen, dekens en tenten
Waardering: V 10 jaar

657
Handeling: Het aanwijzen en ontmante-
len van opslagplaatsen voor goederen
ter bescherming van de bevolking en
cultuurgoederen ten tijde van een crisis
Periode: 1945–1992
Waardering: V 10 jaar

658
Handeling: Het vernietigen of verkopen
van goederen uit de opslagplaatsen
Periode: 1945–1992
Waardering: V 10 jaar

Maatschappelijk Werk

303
Handeling: Het treffen van voorzienin-
gen voor de coördinatie van de hulpver-
lening door de organisaties van het
maatschappelijk werk op provinciaal
niveau.

Grondslag: Nota betreffende watersnood
van 10 februari 1953 (Handelingen der
Tweede Kamer, I 2916)
Periode: 1953
Product: Provinciale Coördinatiecentra-
les
Waardering: B 1, 6

435
Handeling: Het verlenen van een mach-
tiging aan de burgemeesters om aan de
slachtoffers van de watersnood een uit-
kering te verlenen ter voorziening in de
kosten van het noodzakelijke levenson-
derhoud overeenkomstig de Regeling
hulpverlening oorlogsslachtoffers 1940-
1945.
Grondslag: Nota betreffende watersnood
van 10 februari 1953 (Handelingen der
Tweede Kamer, I 2916)
Periode: 1953
Product: Circulaire
Waardering: B 5, 6

436
Handeling: Het vaststellen van uitvoe-
ringsvoorschriften inzake een uitkering
aan de slachtoffers van de watersnood-
ramp.
Grondslag: Nota betreffende watersnood
van 10 februari 1953 (Handelingen der
Tweede Kamer, I 2916)
Periode: 1953
Product: Uitvoeringsvoorschrift van
7 februari 1953
Waardering: B 5, 6

437
Handeling: Het treffen van regelingen
voor de voorziening in extra kosten voor
de tewerkstelling van extra maatschappe-
lijk werksters en gezinsverzorgsters
voor het bijstaan van de getroffen bevol-
king en voor de financiering van de
eventuele bijkomende kosten van een
vakantie voor kinderen van de getroffen
bevolking.
Grondslag: Nota betreffende watersnood
van 10 februari 1953 (Handelingen der
Tweede Kamer, I 2916)
Periode: 1953
Product: Ministeriële regeling
Waardering: B 5, 6

Actor: de Geneeskundige verdedigings-
raad

11
Handeling: Het geven van advies inzake
de reorganisatie van de rampenbestrij-
dingsorganisatie.
Bron: 4e voortgangsrapport 1987,
‘Hulpverlening in kaart gebracht’.
Periode: 1951–1996
Product: Adviezen.
Waardering: B 1

662
Handeling: Het bevorderen van coördi-
natiemaatregelen op het gebied van de
gezondheidszorg en de samenwerking
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tussen burgerlijke en militaire diensten
op het gebied van de nationale verdedi-
ging, zowel in vredes- als in oorlogstijd.
Bron: Overzicht interne adviesorganen
van de centrale overheid (door: Weten-
schappelijke raad voor het regeringsbe-
leid, 1977),
Periode: 1951–1996
Product: O.a. notulen overleg
Waardering: B 1

663
Handeling: Het adviseren van de minis-
ters van Binnenlandse Zaken, van
Defensie en van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne omtrent voorbereidingen
van maatregelen op het gebied van de
gezondheidszorg en de samenwerking
tussen burgerlijke en militaire diensten
op het gebied van de nationale verdedi-
ging, zowel in vredes- als in oorlogstijd.
Grondslag: Overzicht interne adviesor-
ganen van de centrale overheid (door:
Wetenschappelijke raad voor het rege-
ringsbeleid, 1977),
Periode: 1951–1996
Product: Adviezen
Waardering: B 1

Actor: de vertegenwoordiger voor KMC-
zaken

271
Handeling: Het informeren van de minis-
ter van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne over de gang van zaken

bij het KMC in het algemeen en omtrent
opleiding en mate van geoefendheid
taken op het gebied van de nooddrinkwa-
tervoorziening in het bijzonder.
Grondslag: Gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Defen-
sie, Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne van
26 september 1974, art. 5.
Periode: 1974–1989.
Product: Voortgangsrapport.
Waardering: B 5 eindrapport
V 10 jaar overige neerslag

Actor: de Commissie noodinrichtingen

659
Handeling: Het adviseren van de minis-
ter van Maatschappelijk Werk (later:
CRM) bij de voorbereiding van de nodi-
ge regelingen betreffende noodinrichtin-
gen in buitengewone omstandigheden.
Bron: Staatsalmanak 1961
Periode: 1954–ca. 1970
Product: adviezen
Waardering: B 1.
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