Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde
driehoeksoverleg tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het beleidsterrein Brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing, over de periode vanaf 1945.

Den Haag, 23 januari 2004
Drs. G.A.G. Hermsen

Inleiding
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het
Archiefbesluit 1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument
(BSD). Een BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD
wordt op grond van een aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven, die
neerkomt op een selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van de
handeling vormen (B = te bewaren; V = te vernietigen).
Het BSD vervangt deels de Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein ‘brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing’ over de periode vanaf
1952, R&B/OSTA/99/846 d.d. 03-08-1999, gepubliceerd in Staatscourant 1999/216.
Van deze selectielijst worden bij de vaststelling van het nieuwe BSD handeling 1, 2, 3, 5, 6, 8,
13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 44, 46, 81, 83, 103, 106, 108, 113, 120, 147, 157, 158, 159, 160,
169, 188, 195, 197, 232, 249, 252, 254, 277, 327, 345, 365, 380, 393, 413, 415, 425, 453, 459,
469, 471, 482, 488, 490, 551, 558, 559, 560, 561, 602, 612 en 621 ingetrokken.
Tevens worden Hoofdstuk 2 (Brandweer) en Hoofdstuk 3 (Organisatie Bescherming
Bevolking) van de “Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal
Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken” (vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van
Binnenlandse Zaken, nr. MMA/Ar 9187 d.d. 26 juli 1984 (gepubliceerd in de Staatscourant
nr. 210 d.d. 26 oktober 1984)) ingetrokken voor wat betreft de archiefbescheiden uit de
periode 1945-1952.

Beleidsterrein
De taken binnen het deelbeleidsterrein van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing liggen met name op het terrein van de openbare veiligheid. De eerstverantwoordelijke minister op het deelbeleidsterrein brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing is de minister van Binnenlandse Zaken. Deze heeft de zorg voor de openbare
veiligheid en de fysieke veiligheid van de burgers.
Bij het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid geldt ten aanzien van het terrein van de
brandweerzorg rampenbestrijding en crisisbeheersing, dat het begrip crisis als overkoepelend
begrip wordt gehanteerd. In dit licht wordt rampenbestrijding beschouwd als een bijzondere
vorm van crisisbeheersing. Dit betekent derhalve dat andere (deel)beleidsterreinen eveneens
aspecten van crisisbeheersing zullen bevatten.
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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 evalueren van het proactie-, preventie-,
preparatie-, repressie en nazorgbeleid met betrekking tot branden, ongevallen, rampen en
overige crises. Dit wil zeggen dat het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken, in
samenwerking met de andere actoren, voortdurend is gericht op het aan de veranderende eisen
van de tijd aanpassen van de taakstelling, structuur, capaciteit en het technische niveau van de
organisaties op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Nader gespecificeerd betekent dit het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van
beleid ter realisering van:
1.
Het aanpassen aan de veranderende eisen van de samenleving op het gebied van
openbare veiligheid van de taakstelling van het brandweerwezen en de rampenbestrijding.
Deze is van oorsprong enkel gericht op het bestrijden van rampen die het gevolg zijn van
oorlogshandelingen of oorlogsdreiging en natuurrampen. Vanwege de toenemende industrialisatie en bevolkingsdichtheid van Nederland, wordt de taakstelling van de rampenbestrijding
aangepast aan de bestrijding van rampen en later ook van zware ongevallen, die het gevolg
zijn van calamiteiten in onder andere de chemische industrie en de vervoerssector.
2.
Het voldoende toerusten van het brandweerwezen, de rampenbestrijdings- en
crisisbeheersingsorganisatie -zowel op organisatorisch als technisch vlak, als in kwaliteit en
kwantiteit- voor de aan hen toegewezen taken.
De organisatorische en functionele scheiding tussen het brandweerwezen en de organisatie
voor de rampenbestrijding verdwijnt in 1985. Tevens vervalt het organisatorische onderscheid
bij de inzet in oorlogs- en vredesomstandigheden. Binnen deze structuur gaat de brandweer
een kernfunctie vervullen. Voorts worden regionale samenwerkingsverbanden bij de
organisatie van het brandweerwezen en de andere hulpverleningsorganisaties van de
rampenbestrijding gestimuleerd.
3.
Het vormgeven aan de taken en organisatie van de civiele verdediging door de
minister van Algemene Zaken en later de minister van Binnenlandse Zaken. Dit houdt de
voorbereiding op- en de beheersing van crises als gevolg van oorlog en oorlogsdreiging in. De
minister van Binnenlandse Zaken stuurt op de uitbreiding van de taken van de civiele
verdediging tot de beheersing van crises van uiteenlopende aard. Hierbij evolueert het begrip
civiele verdediging tot het begrip crisisbeheersing. Dit betekent momenteel eveneens dat de
minister van Binnenlandse Zaken aan zijn coördinerende en stimulerende taak op het gebied
van crisisbeheersing gestalte dient te geven.
Binnen het beleidsterrein zijn de volgende actoren actief (geweest):
Overheidsactoren op landelijk niveau:
HOGE COLLEGES VAN STAAT EN DEPARTEMENTEN
1.
DE RAAD VAN STATE
2.
ACTOREN BIJ HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
2.1 De minister van Algemene Zaken
2.2 De minister van Algemene Zaken/Regeringsvoorlichtingsdienst
2.3 De Minister-President

2

3.

2.4 De Ministerraad
ACTOREN BIJ HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Departementale organen
3.1 De Minister van Binnenlandse Zaken
3.2 De Minister van Binnenlandse Zaken/Landelijk Coördinatiecentrum.
3.3 Inspectie voor het brandweerwezen/Landelijke Adviesdienst
Ongevallenbestrijding Gevaarlijke stoffen (OGS)
3.3.1
De hoofdinspecteur
3.3.2
De districtsinspecteurs
3.3.3
Landelijke Adviesdienst Ongevallenbestrijding Gevaarlijke stoffen
(OGS)
3.4 Nationaal Commandant Bescherming Bevolking/Hoofd nationaal commando
Bescherming Bevolking, Hoofd Rijksnoodwacht
3.5 De gecommitteerde voor Militaire Colonne-zaken.
Overleg- en afstemmingsorganen.
3.6 De Centrale van Overheidspersoneel
3.7 De Commissie voor Georganiseerd Overleg voor Noodwachtpersoneel
3.8 De Commissie van Overleg Aspirant-beroepsbrandweerofficieren
3.9 Coördinatieoverleg Eenheid van Opvatting
3.10 De Dienstcommissie voor Noodwachtpersoneel
3.11 Het Overleg Brandweerpersoneel
3.12 het Over leg over de Voorschriften ter Uitvoering van de Wet rechtspositionele
voorzieningen rampenbestrijders 1993
3.13 Het Platform Coördinatie Voorlichtingsbeleid Brandpreventie.
3.14 Het Tripartite Overleg tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken, WVC en
het Nederlandse Rode Kruis
Projectgroepen, Raden en Commissies
3.15 De ad-hoc Commissie bezwaarschiften noodwachters
3.16 Adviescommissie Oefenen Rampenbestrijding
3.17 Adviescommissie Voorlichting Rampen
3.18 Adviesorgaan Bescherming Bevolking
3.19 Brandweerraad
3.20 De Commissie van Advies bij toekenning, weigering, intrekking of wijziging van
een invaliditeitsuitkering aan noodwachters
3.21 De Commissie die in hoogste ressort beslist op beroep tegen het door de minister
van Binnenlandse Zaken aanwijzen van een bijzondere verblijfplaats en daaraan
verbonden voorschriften voor daartoe in aanmerking komende personen
3.22 Commissie Organisatie Brandweeropleidingen
3.23 De Commissie ter Voorbereiding ener Wettelijke Regeling van de Rampenbestrijding en de Burgerlijke Verdediging
3.24 De Commissie van Advies inzake de bescherming van waterbedrijven tegen de
onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld.
3.25 De Commissie voor de Algemene Verdedigingsvoorbereiding/De Coördinatiecommissie Civiele Verdediging
3.26 Coördinatiecommissie Brandweeropleidingen
3.27 Coördinatiecommissie Burgerlijke Verdediging, na 1957 Coördinatie Commissie
Bescherming Bevolking
3.28 Coördinatiecommissie voor het Oefenbeleid
3.29 De Coördinatiecommissie Watersnood 1953
3.30 De Commissie Vonhoff ten aanzien van externe adviesraden
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4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

3.31 Commissie Voorlichting bij Grootschalige Rampen en Incidenten
3.32 Interdepartementale Commissie van Toezicht op de Schade-afwikkeling naar
aanleiding van de Watersnoodramp 1953
3.33 Interdepartementaal Overleg Veiligheidsbeleid
3.34 De Klankbordgroep Waarschuwings- en Verkenningsdienst en Repressie bij
Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen (WVD/ROGS)
3.35 Het project Crisisbeheersing/Stuurgroep
3.36 De projectgroep Van der Ploeg ten aanzien van externe adviesraden
3.37 De Projectgroep Bestrijdingsplan Overstroming en/of Dijkdoorbraak
3.38 Project Reorganisatie Rampenbestrijding/Stuurgroep
3.39 Project Reorganisatie Rampenbestrijding/Beraadgroep
3.40 Project Versterking Brandweer/Landelijke stuurgroep Project Versterking Brandweer
3.41 Projectgroep Versterking geneeskundige hulpverlening bij rampen / Begeleidingscommissie Versterking geneeskundige hulpverlening bij rampen
3.42 Raad voor de Gemeentefinanciën
3.43 Rijkscommissie Verplaatsing Bevolking
3.44 Staf voor de civiele verdediging
3.45 Stuurgroep Coördinatie Hulpverleningsdiensten
3.46 De Werkgroepen ter bestudering van de bestuurlijke samenwerking in grensgebieden met Duitsland en België.
DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
ACTOREN BIJ HET MINISTERIE VAN DEFENSIE
5.1 De minister van Defensie, voorheen van Oorlog en Marine
5.2 De Nederlandse Territoriaal Bevelhebber.
5.3 Chef Generale Staf
5.4 De Chefs van staven der drie krijgsmachtonderdelen.
5.5 De Chef van de Marinestaf.
5.6 Korps Mobiele Colonnes (KMC)/De Algemeen Inspecteur tevens Commandant
MC's/de Commandant van het Depot MC's.
5.7 De bevoegde militaire autoriteit tijdens militaire bijstand bij de rampenbestrijding
5.8 Het adviesorgaan Bescherming Bevolking
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
ACTOREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIËN
7.1 De minister van Financiën
7.2 Het Bureau Financiering Wederopbouw.
7.3 Het Centraal Verrekenkantoor van het Commissariaat voor Oorlogsschaden.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING
DE MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJK WERK
DE MINISTER VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE
ZAKEN
DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEU (VROM)
ACTOREN BIJ HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT (VWS)
14.1 De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, na 1971 de minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, na 1989 de minister van Welzijn, volksgezondheid en Cultuur, na 1994 de minister van VWS
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15.

14.2 Geneeskundige verdedigingsraad
14.3 De (hoofd)inspecteur geneeskundige hoofdinspectie van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid
14.4 De inspectie van de volksgezondheid van het Staatstoezicht op de volksgezondheid
14.5 De Nationale Raad voor de Volksgezondheid
14.6 De vertegenwoordiger voor KMC-zaken
DE MINISTER VAN WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING

Overheidsactoren met een landelijke werking:
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

AFSTEMMINGSORGAAN REGIONALE BRANDWEER
NEDERLANDS BUREAU BRANDWEEREXAMENS, BESTUUR
HET COLLEGE VOOR ARBEIDSZAKEN VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
COLLEGE VAN COMMANDANTEN VAN REGIONALE BRANDWEREN(CCRB)/COLLEGE VAN COMMANDANTEN VAN GROTE GEMEENTEN
(C2G2)
CURATORIUM RIJKSBRANDWEERACADEMIE
ACTOREN BIJ HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BRANDWEER EN
RAMPENBESTRIJDING (NIBRA), Bestuur en Raad
DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
VERENIGING VAN DIRECTEUREN VAN INTERGEMEENTELIJKE BASISGEZONDHEIDSDIENSTEN
ACTOREN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT
24.1
De Centrale Raad van Beroep
24.2
Het ambtenarengerecht
24.3
Een Kamer van een arrondissementsrechtbank, als bedoeld in art. 41 van de
Ambtenarenwet 1929)

Overheidsactoren op provinciaal niveau:
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

COMMISSARIS VAN DE KONINGIN
DE COMMISSARIS VERPLAATSING BEVOLKING
DE COMMISSIE VAN BEROEP TEGEN DE VORDERING VAN WOONRUIMTE
EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN DE INKWARTIERING DOOR DE
BURGEMEESTER EN TEGEN HET TEN LASTE KOMEN AAN DE INGEKWARTIERDEN VAN DE VERGOEDING AAN DE ONDERDAKVERSCHAFFERS
GEDEPUTEERDE STATEN
GEWESTELIJKE RAAD BESCHERMING BEVOLKING
PROVINCIALE COMMISSIES VAN BEROEP TEGEN VORDERINGEN EN DE
VASTGESTELDE VERGOEDINGEN
DE PROVINCIALE COORDINATIECOMMISSIE VOOR DE HULPVERLENING
TEN BEHOEVE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE NODEN VAN DE DOOR DE
WATERSNOOD GETROFFEN BEVOLKING (1953)
DE PROVINCIAAL MILITAIR COMMANDANT/DE REGIONAAL MILITAIR
COMMANDANT-NOORD/DE REGIONALE MILITAIRE COMMANDANT
PROVINCIALE STATEN
HET REGIONALE RAMPSCHADEBUREAU
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Reikwijdte van dit BSD
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren:
Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor:
-de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
-het Curatorium van de brandweeracademie
-de Directie Brandweer, 1960-1989
-de Directie Brandweer, 1990-1994
-de Brandweerraad
-Project Reorganisatie Rampenbestrijding / Stuurgroep
-de Organisatie Bescherming Bevolking
-de Stafschool Bescherming Bevolking
-de Coördinatiecommissie Burgerlijke Verdediging

Totstandkoming BSD
Het BSD is grotendeels gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door W.D. Küller werd verricht. Dit institutioneel
onderzoek resulteerde in het PIVOT-rapport nr. 49, Van pro-actie tot nazorg. Een
institutioneel onderzoek naar het deelbeleidsterrein brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing vanaf 1952 (Den Haag 1998).
Op 9-11-99 (Stct. 216) werd het BSD Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing
voor de handelingen van o.a. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vastgesteld door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Door de Centrale Archief Selectiedienst, het Nationaal Archief en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tijdens de bewerking van archiefmateriaal
geconstateerd dat het in 1999 vastgestelde BSD Brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing op enkele punten niet voldeed. Daarom werd besloten tot herziening van dit
BSD. De herziening is volledig gebaseerd op de gegevens verkregen uit de bewerking door de
CAS.
De actualisatie was vooral noodzakelijk omdat de in dit BSD genoemde termijnen niet de
volledige neerslag bleken te dekken. Het beginjaar van de selectielijst en een aantal
handelingen is daarom gewijzigd in 1945.
Daarnaast zijn enkele aanvullende handelingen toegevoegd. Omdat bij deze handelingen
slechts sprake is van een nadere uitwerking van al in het genoemde rapport beschreven taken
was een aanvulling op het bestaande institutioneel onderzoek niet nodig. Ter verantwoording
zijn, waar mogelijk, wel de nieuwe bronnen en grondslagen opgenomen.
Het (herziene) concept-BSD voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kwam tot stand in de periode 1999-2002.
De inhoud van het herziene BSD, alsmede de voorgestelde waarderingen zijn beoordeeld
door:
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-Dhr. S. Kavelaar, Beleidsondersteunend medewerker, Directie Rampenbeheersing en
Brandweer, Directiemanagement, Stafafdeling.

Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond schriftelijk plaats tussen juni en
december 2003.
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:
als beleidsdeskundige namens de Minister van BZK:
-S. Kavelaar, Beleidsondersteunend medewerker, Directie Rampenbeheersing en Brandweer,
Directiemanagement, Stafafdeling.
als deskundige archiefbeheer namens de Minister van BZK:
-drs. N. Gietema, adviseur informatievoorziening, Directie Informatievoorziening, Afdeling
Beleid, Advies en Control.
-mw. T.P. Reuderink-Kort, archiefspecialist Centrale Archief Selectiedienst.
als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris:
-drs. G.A.G. Hermsen, medewerker Selectie van het Nationaal Archief.
Voorts trad als adviseur van de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris op dr. T.
Kappelhof, op voordracht van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING).

Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:
Per brief van 20 februari 2003 heeft de Minister van BZK de Algemene Rijksarchivaris
verzocht om de procedure tot vaststelling van het concept-BSD op te starten.
In juni 2003 is het concept-BSD toegezonden aan de materiedeskundige, dhr. T. Kappelhof.
Deze heeft op 25 juni per brief zijn opmerkingen aan de vertegenwoordiger van de Algemene
Rijksarchivaris gezonden.
Gedurende de periode juni-december 2003 is door de vertegenwoordigers van de Algemene
Rijksarchivaris en het ministerie van BZK schriftelijke overleg gevoerd over het conceptBSD. Daarbij zijn ook de opmerkingen van dhr. Kappelhof besproken.
Belangen
Tijdens het opstellen van het BSD en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening
gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de
archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde
besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als
uitgangspunt van het overleg gold de in het kader van het PIVOT-project geformuleerde
selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving
en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet
het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de
rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.
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Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen,
worden zes selectiecriteria toegepast:
Selectiecriteria
Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)
Algemeen selectiecriterium

Toelichting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.
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Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende
burger
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn
vastgesteld met het oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en
voor de recht- en bewijs zoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de minimale
termijnen zijn geschied door de deskundigen van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris.
Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek
In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris primair
de belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige
deelnemers hun gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de
bescheiden voor later historisch onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden
gebracht. Door de deelnemers aan het driehoeksoverleg is ook de mening gevraagd van dr. T.
kappelhof, historicus en materiedeskundige inzake Brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te
vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Inhoudelijk verslag
Algemeen
Naar aanleiding van het gevoerde overleg is de selectielijst op enkele punten redactioneel
gewijzigd. Daarbij is de weergave van de periodisering van een aantal handelingen aangepast,
de handelingen zijn per actor geordend en de rubriek ‘actor’ is uit de handelingenblokken
verwijderd.
Handeling 559 (het instellen van examencommissies voor opleidingen en examens inzake het
brandweerwezen)
Dhr. Kappelhof merkt op dat bij deze handeling de waardering ontbreekt. Hij geeft aan dat dit
vermoedelijk V, 5 jaar moet zijn. Het ministerie van BZK stelt echter voor om de handeling
met B te waarderen, omdat de neerslag van belang is voor onderzoek naar
organisatiewijzigingen. De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris sluit zich bij
dit voorstel van. Ook dhr. Kappelhof heeft geen bezwaar tegen deze waardering. De
waardering wordt daarom vastgesteld op B (4).
Handeling 560(het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, cursussen en leerstof inzake
het brandweerwezen)
De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris vraagt wat ‘het verzorgen van
opleidingen’ precies inhoudt, en twijfelt of de neerslag hiervan bewaard moet worden.
Het ministerie van BZK antwoordt dat bewaring van deze neerslag noodzakelijk is omdat in
dit geval kennisbehoud belangrijk is, en deze neerslag tevens nodig is om, bijv. in het kader
van een parlementaire enquête, verantwoording te kunnen afleggen. Besloten wordt om de
waardering op B te handhaven.
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens.
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