
 
 
 

verslag driehoeksoverleg Herverzekering van export- en importkredieten en 
investeringsgaranties over de periode 1922 – 2008 

 

1

 
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen de De Nederlandsche Bank N.V. en het Nationaal Archief met 
betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 
1995, van archiefbescheiden van De Nederlandsche Bank N.V. en de onder haar zorg 
vallende actoren -de Rijkscommissie Export-, import- en investeringsgaranties en de 
Dagelijkse Commissie - op het Beleidsterrein: Herverzekering van export- en 
importkredieten en investeringsgaranties over de periode 1922 – 2008 
 
Den Haag, oktober 2009 
Yvette Querelle 

 
Beleidsterrein 
In het concept-BSD Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties 
over de periode 1922 – 2008  voor de  genoemde zorgdragers en de onder hun zorg 
ressorterende actoren is een beschrijving van het beleidsterrein opgenomen en een overzicht 
van de actoren waarvan de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. 
 
  
Selectiedoelstelling en –criteria en 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 door de rijksarchiefdienst gehanteerde selectiedoelstelling, 
die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig 
worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om 
een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten 
opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit 
overheidsarchieven.  
 
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, 
worden zes selectiecriteria toegepast. Deze zijn terug te vinden in het BSD. 
 
Driehoeksoverleg 
Het driehoeksoverleg over het concept-BSD Herverzekering van export- en importkredieten en 
investeringsgaranties over de periode 1922 – 2008 vond schriftelijk plaats in de periode 
december 2008- september 2009. 
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) 
deelgenomen: 
 
Namens De Nederlandsche Bank N.V.:  
Mevrouw drs. C.J.D.M. van Dijk, beleidsmedewerker archief DNB 
Mevrouw A. Spaander, medewerker Documentaire Informatievoorziening DNB en van 1984 tot 
2004 werkzaam voor de afdeling EXIM. 
Mevrouw drs. A.P.P. Beex, medewerker Historisch Archief DNB. 
De heer drs. A.P.J. Glaudemans, medewerker Historisch Archief DNB. 
De heer J.J. van Buggenum, beleidsmedewerker bij de afdeling Risk management. 
Mevrouw dr. C. van Renselaar, historisch onderzoeker bij de afdeling Economisch beleid en 
onderzoek. 
 
Namens de algemene rijksarchivaris: 
Mevrouw drs. N. Pels, medewerker Overheidsarchieven, Nationaal Archief 
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Inhoudelijk verslag  
 
 
Voor handelingen die betrekking hebben op het afhandelen van aanvragen voor 
schadevergoedingen stelt de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris een gesplitste 
waardering voor.  In reactie hierop stelt de vertegenwoordiger van DNB Het volgende voor: 
 
“Bij handelingen die het voornemen tot het verstrekken van een garantie betreffen wordt de 
waardering als volgt: 
 
Handelingen 16, 17, 18 en 19: 
Waardering: V 7 jaar na afsluitdatum m.u.v. B6 voor aanvragen waar het verlenen van 
overheidsgaranties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van 
fregatten aan Taiwan. 
 
Bij de handelingen, die het afhandelen van schadeclaims betreffen wordt de waardering als 
volgt: 
Handelingen 21 en 22.  
Waardering: V 7 jaar  
 
Bij de handelingen betreffende consolidatieregelingen wordt de waardering: 
Handeling 25 en 26 
Waardering: V 7 jaar na afsluitdatum; V 50 jaar na afsluitdatum voor consolidaties schadezaken. 
 
Het merendeel van de aanvragen voor herverzekering en van de afhandelingen van 
schadeverzoeken is routinematig. Mocht blijken dat rond de handelingen 21, 22, 25 en 26 
bijzondere gevallen zijn ontstaan, dan kan de neerslag op grond van artikel 5e van het 
Archiefbesluit alsnog uitgezonderd worden van vernietiging en een blijvende waardering krijgen.” 
 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris gaat hiermee akkoord en de waardering 
van de handelingen worden aangepast zoals hierboven aangegeven. 
 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt wat de “landendossiers”zijn die als 
product genoemd worden bij handeling 11 “Het voorbereiden en afstemmen van (Nederlandse) 
standpunten en bijdragen inzake de herverzekering van export- en importkredieten en 
investeringsgaranties in het overleg met een intergouvernementele of supranationale 
organisatie” en waarom deze landendossiers als waardering V7 hebben gekregen. In reactie 
hierop stelt de vertegenwoordiger van DNB voor om handeling 11 aan te passen en een nieuwe 
handeling 11A te formuleren: 
 
Volgnummer: 11 (Herverzekerd nr. 20) 
Handeling: Het voorbereiden en afstemmen van (Nederlandse) standpunten en bijdragen 

inzake de herverzekering van export- en importkredieten en 
investeringsgaranties in het overleg met een intergouvernementele of 
supranationale organisatie. 

Periode: 1945 - 2008 
Grondslag: Interview 
Product: Standpunt, advies 
Opmerking: Hier ook de Werkgroep Transferachterstanden. 
Waardering: B1 voor standpunten en adviezen. 
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Volgnummer: 11a 
Handeling: Het vaststellen van beleid en standpunten van DNB ten aanzien van 

toekenning van verzekeringen geordend per land. 
Periode: 1945 - 2008 
Grondslag: Interview 
Product: Landendossiers 
Opmerking: Landendossiers bevatten documentair referentiemateriaal. Enkele 

landendossiers zijn bijzonder omdat ze betrekking hebben op de periode van 
WO-II en haar nasleep, op de voormalige koloniën (Indonesië en Suriname) of 
op landen waar het verlenen van overheidsgaranties aanleiding gaf tot 
maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van fregatten aan Taiwan. 

Waardering: B6 voor landendossiers die betrekking hebben op voor het Koninkrijk der 
Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten. Overige 
landendossiers V 7jaar. 

 
Met deze aanpassing kan de betekenis van de landendossiers beter worden toegelicht en is het 
mogelijk waarderingen te formuleren die aansluiten op het belang van de archiefbescheiden 
voor het cultureel erfgoed en bovendien rekening houden met de opbouw van het archief. 
 
De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris gaat hiermee akkoord en de handelingen 
worden aangepast zoals hierboven beschreven. 
 
De overige handelingen en waarderingen gaven geen aanleiding tot discussie. Het verslag is 
voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun goedkeuring aan dit 
verslag gegeven 
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