
Brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing (BZK)

3 augustus 1999/R&B/OSTA/99/846

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen en de Minister
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties;
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van
22 februari 1999, nr. arc-98.2214/2);

Besluiten:

Artikel 1
Vast te stellen de selectielijst voor de
neerslag van de handelingen van de
Minister van Binnenlandse Zaaken en
de onder hem ressorterende actoren op
het beleidsterrein ’brandweerzorg, ram-
penbestrijding en crisisbeheersing’ over
de periode vanaf 1952, overeenkomstig
de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2
In te trekken Hoofdstuk 2 (Brandweer)
en Hoofdstuk 3 (Organisatie Bescher-
ming 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 Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur en de
Minister van Binnenlandse Zaken, nr.
MMA/Ar 9187 d.d. 26 juli 1984 (gepu-
bliceerd in de Staatscourant nr. 210
d.d. 26 oktober 1984)). Hoofdstukken 2
en 3 worden ingetrokken voor wat
betreft archiefbescheiden uit de periode
vanaf 1952.

Artikel 3
Dit Besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin het
is gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen,
namens deze,
De Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
namens deze,
De Directeur Informatievoorziening,
J.A. van den Bos.

De in dit Besluit bedoelde bijlage, de
selectielijst voor de neerslag van de
handelingen van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de onder hem ressorterende actoren
op het beleidsterrein ’brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing
over de periode vanaf 1952, ligt voor
de periode van 9 november 1999 tot
6 januari 2000 ter kennisneming bij de
bibliotheek van het Ministerie van
OCenW en het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties,
evenals bij de informatiebalie in de stu-
diezaal van het Algemeen Rijksarchief.
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