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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Economische Zaken: Commissariaat voor de Militaire Productie

Periodisering:
archiefvorming: 1951-1994
oudste stuk - jongste stuk: 1948-2001

Archiefbloknummer:
E24094

Omvang:
470 inventarisnummer(s); 8,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Economische Zaken / Commissariaat voor de Militaire Productie

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van het Commissariaat voor de Militaire Productie bevat stukken betreffende 
verwerving, afzet, bevoorrading, levering en vervaardiging van militaire producten als schepen, 
vliegtuigen, geschut, munitie en electronisch materieel. Daarnaast zijn er stukken betreffende 
organisaties als de Algemene Verdedigingsraad, de NAVO, de Europese Defensie Gemeenschap en 
de West Europese Unie. Een latere aanvullig bevat dossiers betreffende beantwoording van 
kamervragen
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken: Commissariaat voor de Militaire 
Productie, nummer toegang 2.06.096, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Comm. Militaire Productie, 2.06.096, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Op 1 januari 1951 werd door de Minister van Economische Zaken, in overleg met de Raad Militaire 
Aangelegenheden van het Koninkrijk, het Commissariaat voor de Militaire Productie (CMP) 
ingesteld.

De taak was de behandeling, in overleg met de betrokken afdelingen van het ministerie, met 
andere ministeries en met het Regeringscommissariaat voor het Militaire Hulpprogramma, van 
defensieaangelegenheden in NAVO/EDG-verband. Tevens het overleg met buitenlandse militaire 
instanties en het Nederlandse bedrijfsleven over de productie van militaire goederen ten behoeve 
van andere (NAVO)-landen.

Teneinde een zo doelmatig mogelijke militaire inspanning van Nederland te bevorderen werden 
door de minister organisatorische voorzieningen getroffen in verband met de militaire productie. 
Deze waren er op gericht om, mede met behulp van de van Amerikaanse zijde beschikbaar 
gestelde grondstoffen en productiemiddelen, de Nederlandse industrie zoveel mogelijk in te 
schakelen bij de voorziening in de materiële behoeften van het militaire apparaat. Hiertoe werd 
een Commissaris voor de Militaire Productie benoemd. Deze werd belast met de leiding van het 
tot stand brengen van die militaire opdrachten welke in het kader van het Atlantisch overleg door 
Nederland werden verzorgd, waarbij hij zorg diende te dragen voor de coördinatie van de hierbij 
betrokken organen. Hij onderhield hiertoe van overheidszijde het centrale contact met de 
industrie.

In overleg met het georganiseerde bedrijfsleven werd door de minister een Adviesraad voor de 
Militaire Productie in het leven geroepen, waarin de werkgevers- en werknemers-organisaties 
vertegenwoordigd waren.

De Commissaris was lid van en verzorgde het secretariaat van deze Adviesraad. Hij werd in 1951 
door de ministers van Economische Zaken, Oorlog en Marine ingesteld. In de raad waren de 
aanschaffende instanties, de Ministeries van Oorlog, Marine, Economische Zaken, alsmede 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers vertegenwoordigd. Behalve dat de Raad aan 
bovengenoemde ministers advies gaf inzake de militaire productie, werden ook moeilijkheden 
tussen industrie en aanschaffende militaire instanties besproken.

De officiële taakomschrijving van het CMP is door de minister goedgekeurd voor dat het CMP werd
ingesteld. Op dat tijdstip was echter niet precies bekend hoe de militaire productie en de 
internationale samenwerking zich zouden ontwikkelen. De taak van de Commissaris werd in de 
loop van de tijd aan deze ontwikkelingen aangepast.

Het Commissariaat was vanaf 1951 een zelfstandig organisatieonderdeel tot het op 16 januari 1965,
na een reorganisatie, als hoofdafdeling Militaire Productie werd ingedeeld bij een nieuw 
dienstonderdeel Militaire Productie en Economische Verdedigingsvoorbereiding.

Uitbreiding van de taak bestond uit behandeling van aangelegenheden op het gebied van de 
economische verdedigingsvoorbereiding en industriële NATO-aangelegenheden en behandeling 
van economische aspecten met betrekking tot de internationale ruimtevaartaangelegenheden.
In 1967 werd dit het dienstonderdeel Militaire Productie, Ruimtevaart en Economische 
Verdedigingsvoorbereiding en geplaatst onder het nieuw opgerichte Directoraat-Generaal 
Industrie. In 1976 werd het CMP direct onder het Directoraat-Generaal Industrie geplaatst. Verder 
werd in de loop van de jaren de naam van het commissariaat veranderd in:1985: Commissariaat 
Militaire Productie en Economische Verdedigingsvoorbereiding 1986: Commissariaat Militaire 
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Productie en Economische Verdedigingsvoorbereiding en Overheidsopdrachten (CMPO); 1992: 
Commissariaat Militaire Productie en Crisisbeheersing (CMPC)1995: Commissariaat Militaire 
Productie (CMP) 

De taken en verantwoordelijkheden van CMP zijn gedurende deze periode op hoofdlijnen 
hetzelfde gebleven.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van het Commissariaat voor de Militaire Productie werd bijna geheel gevormd door het
onderdeel zelf. Een klein gedeelte van het archief werd gevormd door de Onderafdeling Post- en 
Archiefzaken, het zogenaamde PAZ-archief. Zie verder bij 'Ordening van het archief'.

Het werd niet eenduidig gevormd: het bestond uit een werkarchief en een Algemeen 
Secretariearchief. Het werkarchief is ontstaan door een jarenlange versnippering en versplintering 
van het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor hield vrijwel elke afdeling een eigen archief 
bij.

Het archiefblok werd tot en met 2001 aangeleverd voor overbrenging en/of vernietiging. De reden 
daarvoor lag niet in een organisatorische verandering van het Commissariaat, maar dit archiefblok 
werd niet meer geraadpleegd voor bedrijfsvoeringstaken.

Er heeft al een eerdere bewerking plaatsgevonden: het gedeelte over de periode 1949-1965 was 
reeds bij het Nationaal Archief aanwezig. In 2012 is een aanvulling in deze toegang ingevoegd

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is in 2007 en in 2012 door Ministerie van Economische Zaken overgebracht naar het 
Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief van het Commissariaat voor de Militaire Productie bestaat voornamelijk uit stukken 
betreffende de instelling van het Commissariaat, het jaarlijks benoemen van de leden, de notulen 
van het Commissariaat en het Presidium, Kamervragen en adviezen aan de minister(s) en de 
Directeur-generaal voor de Industrie en Regionaal Beleid inzake o.a. internationale samenwerking 
en het functioneren van de Nederlandse industrie bij de voorziening in de materiële behoefte van 
het militaire apparaat.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Het archief van het Commissariaat Militaire Productie is geselecteerd op grond van BSD 20 Militair 
materieel, vanaf 1945, (gepubliceerd in de Staatscourant van 24 april 2007, nr. 79). De volgende 
handelingen zijn gebruikt: 10, 128 en 129.
BSD 92 Overheidsinformatievoorziening 1945-1999, (gepubliceerd in de Staatscourant van 20 
oktober 2003, nr. 202). Gebruikt is handeling 126.
BSD 143 Organisatie Rijksoverheid 1945-1999, (gepubliceerd in de Staatscourant van 16 december 
2005, nr. 245). Gebruikt is handeling 283.
BSD 145 Buitenlandse economische betrekkingen, vanaf 1945, (gepubliceerd in de Staatscourant 
van 10 oktober 2006, nr. 197). Gebruikt is handeling 3.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Voor dit archief worden te zijner tijd aanvullingen over de periode na 2001 verwacht.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief werd als één geheel aangetroffen. Er was bij de plaatsing geen onderscheid gemaakt 
tussen het PAZ en het andere gedeelte.

De ordening van de eerdere bewerking van het archief over de periode 1949 - 1966 is 
overgenomen. Daarbij is primair geordend op stukken van algemene aard en stukken van 
bijzondere aard. Secundair op chronologie. De rubriek stukken van bijzondere aard is 
onderverdeeld in twee rubrieken, te weten organisatie en taak. Bij de bewerking van het 
voorafgaande archief was het aantal sub-rubrieken groter, maar hiervoor was in dit archief geen 
reden.

De stukken van de Adviesraad voor de Militaire Productie werden afgescheiden en teruggeplaatst. 
Het ministerie had van deze raad het secretariaat en de raad wordt beschouwd als aparte 
archiefvormer. Dit archiefgedeelte zal in een later stadium beschreven worden.

De totale omvang bedroeg 44 strekkende meter. Na vernietiging volgens de lijst van voor 
vernietiging in aanmerking komende stukken behorende tot het archief van het Ministerie van 
Economische Zaken vastgesteld bij beschikking nr. 465/878 M & H d.d.14 juni 1965 en nr. 117173 
OKN d.d. 7 september 1965 en via een incidentele machtiging, waarvan de datering niet meer te 
achterhalen is, bedraagt de omvang van het geïnventariseerde archief 4,25 strekkende meter.

Bewerking van de aanvulling

BEWERKING VAN DE AANVULLING
De totale omvang bedroeg 226 strekkende meter en bestond uit diverse onderdelen van Algemene
Secretarie- en werkarchieven. Na vernietiging bedraagt de omvang van het geïnventariseerde 
archief 4,875 strekkende meter.
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Hiervoor zijn de volgende handelingen uit de geldende Basisselectiedocumenten gebruikt:

 Handeling nr. 20. Militair materieel, vanaf 1945 (Stscrt. 24 apr. 2007, nr.79) Handeling 
129:Het uitvoeren van beleid om de industriële activiteiten op het gebied van de militaire 
productie vorm te geven.

 N.b. hieronder vallen contracten, compensatieorders, financieringsregelingen e.d..
 Periode 1951 -
 Waardering V 20 jaar
 Handeling nr. 143 Organisatie van de Rijksoverheid, vanaf 1945-1999 (Stscrt. 16 dec. 2005, 

nr. 245)
 Handeling 283:
 Het ontvangen van stukken ter kennisname
 Periode 1945-
 Waardering V 2 jaar

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije 
omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De 
omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn 
vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie overgedragen.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Ordening van het archief van het Commissariaat.

ORDENING VAN HET ARCHIEF VAN HET COMMISSARIAAT.
Bij het ministerie werd de methode van ordening naar organisatiestructuur toegepast. Alle 
ontvangen en opgemaakte stukken werden per zelfstandig organisatieonderdeel bijeengebracht. 
Dit was ook van toepassing op het Commissariaat. Het archief was niet geordend volgens de 
ordeningsbeginselen en methoden vastgelegd in een ordeningsplan. De stukken werden naar 
onderwerp bijeengebracht en geordend. Voor de indeling van het archief werd een eigen code 
ontwikkeld. Deze code is vanaf 1951 tot en met 1965 gebruikt.

Hij diende ook als toegang op het archief. Agenda's werden bijgehouden van ingekomen en 
uitgaande stukken.

Ordening PAZ-archief.

ORDENING PAZ-ARCHIEF.
Dit onderdeel werd vanaf 1962 betrokken bij de archiefvorming van het CMP. Dezelfde 
ordeningsmethode werd toegepast als bij het archief van het Commissariaat. Eveneens werd 
gebruik gemaakt van de voor dit archief ontwikkelde code. Van elk dossier werd een 
inventariskaartje gemaakt met daarop vermeld, het codenummer van het dossier, het 
organisatieonderdeel, het onderwerp en de periode.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1. Stukken van algemene aard

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

300-347 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Adviesraad voor de Militaire 
Productie, met bijlagen
1951-1994 11 omslagen en 37 pakken
300 1951
301 1952
302 1953
303 1954
304 1955
305 1956
306 1957
307 1958
308 1959
309 1960
310 1961
311 1962
312 1963
313 1964
314 1965, omslag
315 1966
316 1967
317 1968, omslag
318 1969-1970, omslag
319 1971-1973, omslag
320 1974-1975, omslag
321 1976, omslag
322 1977, omslag
323 1978
324 1979
325 1980
326 1981, omslag
327 1982, omslag
328 1983
329 1984 jan.-juni
330 1984 juli.-dec
331 1985, omslag
332 1986 jan.-juni
333 1986 sep.-dec
334 1987 jan.-juni
335 1987 juli.-dec
336 1988
337 1989 jan.-juni
338 1989 juli.-dec
339 1990 jan.-juni
340 1990 juli.-dec
341 1991 jan.-juni
342 1991 juli.-dec
343 1992 jan.-juni
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344 1992 juli.-dec
345 1993 jan.-juni
346 1993 juli.-dec
347 1994 jan, omslag

348-355 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Presidium van de Adviesraad 
voor de Militaire Produktie, met bijlagen
1987-1994 8 omslagen
348 1987, nrs. 2383-2445
349 1988, nrs. 2495-2608
350 1989, nrs. 2624-2756
351 1990, nrs. 3-27
352 1991, nrs. 28-37
353 1992, nrs. 38-53
354 1993, nrs. 54-60
355 1994, nrs. 61-69

356 Agenda's en notulen van de interdepartementale exportvergadering met de 
Rotterdamsche Droogdokmaatschappij B.V.
1994-1995 pak

7-10 Minuten van uitgaande brieven.
1951-1964 4 omslagen
7 1951-1952
8 1953-1955
9 1956-1958
10 1959-1964

11-21 Afschriften van nota's.
1951-1964 11 omslagen
11 1951-1952
12 1953
13 1954 jan. - juni
14 1954 juli - dec.
15 1955 jan. - juni
16 1955 juli - dec.
17 1956
18 1957
19 1958-1959
20 1960-1961
21 1962-1964

1 Verslagen van de stafbesprekingen.
1952, 1957 - 1961, 1963 - 1964 1 omslag
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2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie

2.1 ORGANISATIE

357 Adviezen aan de minister van Economische Zaken inzake samenwerking tussen het 
ministerie van Oorlog, het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse 
industrie bij de voorziening van de militaire behoeften van het Nederlandse leger
1948-1952 omslag

358-372 Het instellen van de Adviesraad voor de Militaire Productie en het jaarlijks 
benoemen van de leden
1950-1993 11 omslagen en 4 pakken
358 1950-1955
359 1956-1962, pak
360 1963-1965
361 1966-1968
362 1969-1970
363 1971-1972
364 1973-1974
365 1975-1977

Nota bene: Bevat tevens overleg herziening taakstelling van de adviesraad
366 1978-1979
367 1980-1981
368 1982-1983
369 1984-1986, pak

Nota bene: 1985 ontbreekt
370 1987-1988, pak
371 1989-1990
372 1991-1993, pak

2 Nota betreffende de coördinatie tussen de verschillende organen werkzaam op 
militair-economisch terrein.
1952 1 stuk

3 Stukken betreffende de coördinatie van de werkzaamheden met het Ministerie van 
Defensie.
1952, 1956 1 omslag

4 Stukken betreffende de coördinatie van de werkzaamheden met het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.
1954-1955 1 omslag

373-374 Het op verzoek van de staatssecretaris van het ministerie van Defensie gezamenlijk 
instellen van een Raad van Overleg omtrent research en ontwikkeling ten behoeve 
van de Koninklijke Landmacht, alsmede notulen van de vergaderingen en 
correspondentie inzake opheffing van de Raad
1968-1973 2 omslagen
373 1967-1968
374 1969-1973

375-379 Jaarverslagen van de Adviesraad Militaire Productie
1987-1992 5 omslagen
375 1987
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376 1988
377 1989-1990
378 1991
379 1992

380-410 Processen-verbaal van vernietiging: vernietigde NATO-stukken
1963-1980 1 omslag en 30 pakken
380 1963, nrs. 551-636
381 1964-1965. nrs. 637-700
382 1965-1967, nrs. 701-800
383 1967-1968, nrs. 801-900
384 1968, nrs. 901-1100
385 1968-1969, nrs. 1101-1300
386 1969, nrs. 1301-1500
387 1969, nrs. 1501-1654
388 1970, nrs. 1-200
389 1970, nrs. 201-400
390 1970, nrs. 401-595
391 1971, nrs. 1-200
392 1971-1972, nrs. 201-400
393 1972, nrs. 401-600
394 1972, nrs. 601-800
395 1972, nrs. 801-1000
396 1972, nrs. 1001-1246
397 1973, nrs. 1-200
398 1973, nrs. 201-449
399 1974, nrs. 450-650
400 1974, nrs. 651-870
401 1974-1975, nrs. 871-1100
402 1975-1976, nrs. 1101-1300
403 1976, nrs. 1301-1520
404 1976, nrs. 1521-1670, omslag
405 1977, nrs. 1920-2099
406 1978, nrs. 1671-1919
407 1978-1979, nrs. 2100-2299
408 1979, nrs. 2300-2479
409 1980, nrs. 1-195
410 1980, nrs. 196-364

2.2 Taak

2.2 TAAK
2.2.1 Algemeen

2.2.1 ALGEMEEN

23-24 Verslagen van de verrichte werkzaamheden.
1952-1953, 1955, 1958 - 1963 2 omslagen
23 1952 - 1953, 1955, 1958
24 1959 - 1963

26 Conceptverslagen van de verrichte werkzaamheden als bijdrage aan de 
kwartaalverslagen van het departement.
1955-1962 1 omslag
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2.2.2 Beleidsvorming

2.2.2 BELEIDSVORMING

5 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van de nota inzake de 
vorming van een Europees leger.
1950-1951 1 omslag

6 Nota betreffende het opbouwplan van de Nederlandse strijdkrachten over de jaren 
1951-1954.
1951 1 stuk

83 Stukken betreffende de taakverdeling met het DG voor Handel en Nijverheid inzake
de economische verdedigingsvoorbereiding.
1952-1953 1 omslag

22 Stukken betreffende de advisering van de minister over behandelde zaken in de 
Ministerraad.
1952-1962 1 omslag

25 Stukken betreffende de economische mobilisatiepolitiek in de VS.
1953, 1956, 1961 1 omslag

411 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake het 
instellen van een fonds voor de stimulering van research, ontwikkeling en productie
van militaire goederen
1953-1961 pak

27 Stukken betreffende de standpuntbepaling over het Philips Memorandum inzake 
militair-industriële samenwerking op defensiegebied in West-Europa.
1957-1958 1 omslag

412 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake het 
verlenen van faciliteiten voor invoerrechten op goederen die in Duitsland zijn 
verwerkt
1959 omslag

28-29 Stukken betreffende de werkzaamheden van de interdepartementale werkgroep 
"economische en sociale gevolgen van ontwapening".
1964-1966 2 omslagen
28 1964
29 1965-1966

30 Stukken betreffende de medewerking aan een enquête naar de sociale en 
economische gevolgen van ontwapening.
1965 1 omslag

413 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake het 
aanschaffen van een nieuw gevechtsvliegtuig ten behoeve van de Koninklijke 
Luchtmacht
1959-1964 omslag

414 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake de 
overbruggingsverschillen voor defensie-orders tussen de aanbiedingen van de 
Nederlandse en de buitenlandse industrie
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1966-1973 omslag

415 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake de vraag
van prins Bernhard over de mogelijkheid om de attachés van de Nederlandse 
strijdkrachten bij de buitenlandse ambassades in te schakelen bij internationale 
leveranties van Nederlands militair materieel
1966-1968 omslag

416-417 Het adviseren van de minister van Economische Zaken inzake de wenselijkheid tot 
het instellen van de Commissie Exportmogelijkheden Defensie-industrie
1967-1969 pak en omslag
416 1967-1968
417 1969, omslag

418 Het (mede)opstellen van het rapport van de Commissie Exportmogelijkheden 
Defensie-industrie betreffende de positie van de Nederlandse defensie-industrie 
tegenover het buitenland
1968 omslag
Nota bene: dit rapport is op verzoek verstuurd naar prins Bernhard

419 Het adviseren van de ministers van Economische zaken, van Defensie en 
Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijke wapenproductie in Europa
1971-1974 omslag

420 Het adviseren van de minister van Economische Zaken inzake de Europese 
samenwerking op het gebied van de keuze van een opvolger voor de Starfighter
1975 omslag

421 Het adviseren van de minister en de Directeur-generaal voor Industrie van 
Economische Zaken inzake de vervanging van de Dolfijnklasse onderzeeboten
1975-1978 omslag

422 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake 
vervroegde aanbesteding voor de bouw van de 3e serie standaardfregatten voor de 
Koninklijke Marine bij het Rijn-Schelde-Verolme (RSV) concern
1976 pak

423 Het adviseren van de minister inzake de vervanging van de gevechtstanks Centurion
en AMX 13 door de Landmacht, met in de bijlage het rapport 'Co-productie 
gevechtstank 1980'
1976-1977 pak

424 Rapport van het in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken in 
interdepartementaal verband uitgevoerde onderzoek "Militair-Industrieel 
Complex"
1977 omslag

425-426 Het adviseren van de minister van Economische Zaken inzake Europese 
defensiematerieel-samenwerking
1977-1981 2 omslagen
Nota bene: 1979 ontbreekt
425 1977-1978
426 1980-1981

427 Het adviseren van de minister van Economische Zaken inzake de tankvervanging 
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van de Koninklijke Landmacht
1978-1979 omslag

428 Het adviseren van de Directeur-generaal voor Industrie en Regionaal Beleid inzake 
Europese militaire luchtvaartsamenwerking
1984-1986 omslag

429 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken, Defensie en Buitenlandse 
Zaken inzake het bijstellen van een aantal hoofdpunten in de nota 'De Nederlandse 
Defensie-industrie'
1990 omslag

430 Het adviseren van de Directeur-generaal voor Industrie en Regionaal Beleid inzake 
het communautariseringsbeleid ten aanzien van de nationale defensie-industrie
1990-1992 omslag

431 Het afhandelen door de Landsadvocaat van een kort geding aangespannen door de 
Spaanse vliegtuigfabrikant Construcciones Aeronauticas S.A. (CASA) tegen de Staat 
der Nederlanden inzake de gunning door het Commissariaat van een order voor 
middelgrote transportvliegtuigen ten behoeve van de Koninklijke Landmacht
1993 pak

432 Het adviseren van de ministers van Economische Zaken en Defensie inzake de 
mogelijkheid van het instellen van een productieverbod op de productiemiddelen 
voor anti-personeelsmijnen
1996 omslag

433 Het adviseren van de minister van Economische Zaken inzake het algemeen overleg
met de Vaste Kamercommissies voor Defensie en Economische Zaken inzake het 
'Beleidsdocument Vervanging F-16'
1999-2000 pak

2.2.3. Kamervragen

2.2.3. KAMERVRAGEN

434 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden G.H. 
Slotemaker De Bruïne (PSP) en A.J. Bruggeman jr. (PSP) inzake munitieleveranties 
aan Amerika
1966 omslag

435 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid J.J. Voogd 
(PvdA) inzake de plaats van vestiging van springstoffenfabrieken naar aanleiding 
van de ontploffing in de kruitfabriek De Krijgsman te Muiden
1966 omslag

436 Het beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid J.H.J. Maenen (KVP)
inzake de verstrekking van een overzicht van de bedragen waarvoor door de 
Nederlandse strijdkrachten orders in het buitenland zijn geplaatst en orders van 
buitenlandse strijdkrachten zijn terugontvangen
1968 omslag

437 Het beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid M.J.J.A. Imkamp 
(D66) inzake commissies en raden op militair gebied waarbij het ministerie van 
Economische Zaken is betrokken
1968 omslag
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438 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.G. van der 
Spek (PSP) inzake de productie en verkoop van napalmvlammenwerpers voor 
Nigeria
1968 omslag

439 Het beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.G. van der Spek 
(PSP) inzake de instellingsbeschikkingen van de Adviesraad voor de Militaire 
Productie en van de Commissie inzake inschakeling van Nederland bij de 
geallieerde samenwerking op het gebied van research, ontwikkeling en productie 
van nieuwe wapens
1970 omslag

440 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.J. Lems 
(PvdA) inzake omvang en aard van compensatie-orders voor de Leopardtanks
1970 omslag

441 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden H. 
Wieringa (PvdA) en A.L. ter Beek (PvdA) inzake de levering van electronische 
vliegtuiguitrusting via West-Duitsland aan Portugal
1971 omslag

442 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid J.A.M. 
Reijnden (KVP) inzake plaatsing van orders tot vervaardiging van textielproducten 
ten behoeve van het ministerie van Defensie in het buitenland
1972 omslag

443 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden H. 
Wieringa (PvdA) en A.G. van der Spek (PSP) inzake de moeilijkheden waarin 
munitiefabriek De Kruithoorn zou verkeren als gevolg van het terugtrekken van 
Amerikaanse grondtroepen uit Vietnam
1972 omslag

444 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.G. van der 
Spek (PSP) inzake de raden en commissies voor research van militair materieel
1975 omslag

445 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden G.M.V. van
Ardenne (VVD) en mevrouw N. Smit-Kroes (VVD) inzake de voorgenomen bouw van
een marinedok in Den Helder, met inbegrip van financiële en 
werkgelegenheidsaspecten, één en ander in vergelijking met alternatieve 
mogelijkheden bij bestaande werven
1976 omslag

446-448 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden J.D. 
Blaauw, A. Ploeg, G.W. Keja en L.M. de Beer (allen VVD) inzake vervanging van de 
Neptunes van de Koninklijke Marine
1978 3 pakken
446 1978 apr.-mei
447 1978 juni.-okt
448 1978 nov.-dec

449 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden W.G. 
Bremen (CDA) en P.H.R.M van der Linden (CDA) inzake de Industriële stuurgroep bij 
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de tankvervanging, compensatie-opdrachten en de inschakeling van de zwakke 
regio`s
1979 omslag

450 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.B.M. 
Frinkink (CDA) inzake de militaire productie in Nederland
1980 omslag

451 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.G. van der 
Spek (PSP) inzake de uitvoer van F-16 onderdelen via de Verenigde Staten naar 
Pakistan
1980 omslag

452 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid H.Ch. 
Couprie (CDA) inzake nakoming van compensatieverplichtingen in het kader van 
enkele grote materieel-projecten
1980 omslag

453 Het (mede)beantwoorden van vragen van de Vaste Kamercommissie voor Defensie 
inzake de gecontracteerde en gerealiseerde coproductie en compensatie voor 
militaire opdrachten
1981 omslag

454 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden A.L. ter 
Beek (PvdA) en B. de Vries (CDA) inzake de betrokkenheid van Fokker bij F-16 
leveringen door de Verenigde Staten aan Israël
1982 omslag

455 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid H.J. van den 
Bergh (PvdA) inzake de militaire handelsbalans met Canada
1982 omslag

456 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid J. Wallage 
(PvdA) inzake eventuele steun aan de ontwikkeling van een "Superkanon"
1982 omslag

457 Het (mede)beantwoorden van vragen van de Vaste Kamercommissie van Defensie 
inzake de stand van zaken van de 56 compensatie-transacties die sinds 1974 tot 
stand gekomen zijn tussen het ministerie van Economische Zaken en buitenlandse 
leveranciers van de door de drie krijgsmachtdelen van Defensie aangeschaft 
materieel, alsmede vragen inzake een overzicht van de cijfers van de militaire 
productie in Nederland in de jaren na 1975
1982 omslag

458 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de PPR-fractie inzake de Defensie-
begroting: stand van zaken met betrekking tot compensatieorders, alsmede stand 
van zaken met betrekking tot de compensatieorders voor de vervanging van de 
Neptune voor Nederland
1982 omslag

459 Het (mede)beantwoorden van vragen van de Vaste Kamercommissie voor Defensie 
en Economische Zaken inzake de door de industriële leden van de Adviesraad voor 
de Militaire Productie ingediende notitie
1983 omslag
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460 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden J.G.C. 
Wiebenga (VVD), H.Th.M. Lauxterman (VVD) en J.J.C. Voorhoeve (VVD) inzake een 
voorgenomen boycot door het gemeentebestuur van Zaanstad van een 
aannemersbedrijf wegens betrokkenheid bij werken in verband met mogelijke 
plaatsing van kruisvluchtwapens
1984 omslag

461 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.G. van der 
Spek (PSP) inzake bewapende versie van de Fokker F.27 Maritime
1984 omslag

462 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden H.J. van 
den Bergh (PvdA) en A. van der Hek (PvdA) inzake de bestelling van fregatten voor 
Portugal
1984 omslag

463 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.G. van der 
Spek (PSP) inzake verkoop van de Centurion-tanks
1984 omslag

464 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van de Tweede Kamerleden H.J. van 
den Bergh (PvdA) en A. van der Hek (PvdA) inzake compensatieorders voor de 
aankoop van Orion-vliegtuigen
1984 omslag

465 Het (mede)beantwoorden van vragen van de Vaste Kamercommissie voor Defensie 
inzake het Walrus-project
1984 omslag

466 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid A.Ch. van Es 
(GroenLinks) inzake deelname aan het Amerikaanse onderzoek naar strategische 
defensie, het Strategic defense initiative (SDI) en op welke gebieden zij de 
beschikking hebben over kennis en expertise die van belang zijn voor het SDI-
onderzoek
1986 omslag

467 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid J.H. van Wijk
(PSP) inzake de vervaardiging van napalm door Dow Chemical N.V. in Terneuzen
1986 omslag

468 Het (mede)formuleren van een antwoord aangaande een motie ingediend door het 
Tweede Kamerlid M.B.C. Beckers-de Bruyn (GroenLinks) inzake het voorstel tot 
instelling van een nationale conversie-commissie
1987 omslag

469 Het (mede)beantwoorden van vragen van de Vaste Kamercommissie voor Defensie 
inzake het compensatiebeleid
1995 omslag

470 Het (mede)beantwoorden van Kamervragen van het Tweede Kamerlid F.C.G.M. 
Timmermans (PvdA) inzake het beleidsadvies van het Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) met betrekking tot de opvolging van 
de F-16
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2001 omslag
2.2.4 Aanbesteding en procedures

2.2.4 AANBESTEDING EN PROCEDURES

31 Stukken betreffende de behandeling van een klacht van de Belgische Handelsraad 
over het niet betrekken van Belgische leveranciers bij de uitvoering van militaire 
opdrachten.
1951-1952 1 omslag

32 Stukken betreffende klachten over discriminatie van Nederlandse 
textielfabrikanten bij aanbestedingen door de Belgische overheid.
1951-1952 1 omslag

33 Rapport van de Economische Controle Dienst over opgedane ervaringen met de 
aanmeldingsplicht van buitenlandse militaire orders.
1952 1 stuk

34 Stukken betreffende de procedure bij de deelname van Nederlandse bedrijven aan 
de aanbesteding van NAVO-infrastructuurwerken.
1953-1954 1 omslag

35 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van de procedure voor 
International Competitive Biddings bij NAVO-infrastructuurwerken.
1953-1954 1 omslag

36 Stukken betreffende onderzoeken naar aanleiding van klachten van Nederlandse 
bedrijven over aanbesteding van goederen aan de Belgische industrie.
1953-1959 1 omslag

37 Stukken betreffende de afgifte van een verklaring van toelaatbaarheid aan de NV 
Machinefabriek v/h E.H. Begemann te Helmond voor de uitvoering van NAVO-
infrastructuurwerken.
1953-1962 1 omslag

38 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van een procedure voor 
internationale mededinging bij gezamenlijk gefinancierde infrastructuurprojecten.
1954-1959, 1961 1 omslag

39 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van een arbitrageregeling 
voor aanbestedingsgeschillen bij NAVO-infrastructuurwerken.
1956-1959 1 omslag

40 Stukken betreffende klachten van Nederlandse bedrijven over diskwalificatie bij 
aanbestedingen in België.
1958-1959 1 omslag

41 Stukken betreffende de procedureregels voor samenwerking in NAVO-verband bij 
de productie van militair materieel.
1958-1960 1 omslag

42 Stukken betreffende de bezwaren tegen de contractsbepalingen in het 
aanschaffingsreglement NAMSSA.
1959-1960 1 omslag
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43 Stukken betreffende de afgifte van "declarations of eligibility" aan Nederlandse 
bedrijven voor de aanbesteding van NAVO-infrastructuurwerken in Noorwegen.
1959-1962 1 omslag

44 Stukken betreffende de bemiddeling bij klachten van bedrijven over het uitblijven 
van orders bij Nederlandse militaire aankopen in het binnenland.
1960-1961 1 omslag

45 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Defensie over de procedure
voor de inschakeling van Nederlandse bedrijven bij aanschaffingen door het 
NAMSSA.
1961-1962 1 omslag

46 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Defensie over de afgifte 
van verklaringen van non-ineligibility aan Nederlandse firma's.
1963-1964 1 omslag

2.2.5 Beveiliging

2.2.5 BEVEILIGING

47 Stukken betreffende het overleg over de geheimhouding van gegevens over 
militaire invoer en uitvoer in statische overzichten van het CBS.
1949-1951, 1954 - 1955, 1958 1 omslag

48 Stukken betreffende de beveiliging van geheime gegevens bij het plaatsen van 
NAVO-orders in Nederland.
1951-1952 1 omslag

49 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over 
de beveiliging van gerubriceerde WEU-documenten.
1953, 1956 1 omslag

50 Stukken betreffende de bijdrage aan de regeling voor de bescherming van 
industriële gegevens in de WEU.
1956-1957 1 omslag

51-52 Stukken betreffende de afgifte van "security clearences" aan bedrijven voor 
bezoeken aan buitenlandse industrieën.
1956-1960 2 omslagen
51 1956-1957
52 1958-1960

53 Stukken betreffende de totstandkoming en de uitvoering van "de regeling 
betreffende het verstrekken en beveiligen van geclassificeerde informatie welke het
CMP van belang acht voor de Nederlandse industrie".
1958-1959, 1961 1 omslag

54 Stukken betreffende de bemiddeling bij de afgifte van een "security clearance" aan 
Hispano Suiza Nederland voor de bestudering en eventuele productie van de "Red 
Eye".
1959-1960 1 omslag

55 Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassing door Italië van de security 
voorschriften voor NAVO-gegevens.
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1959-1960 1 omslag

56 Stukken betreffende het overleg over de vernietiging van geclassificeerde NAVO-
infrastructuur documenten in het bezit van Nederlandse bedrijven.
1960-1961 1 omslag

57 Stukken betreffende de advisering aan Hispano Suiza Nederland over te treffen 
maatregelen nodig voor verlening van een US-clearance.
1960-1962 1 omslag

58 Dossier inzake het beveiligingsonderzoek naar NV "het Oude Delft" naar aanleiding 
van opdrachten uit een overeenkomst met Aerojet-General Corporation.
1961-1963 1 omslag

59 Stukken betreffende het overleg met de BVD over het gebruik van vragenlijsten bij 
onderzoek naar mogelijke buitenlandse invloed in Nederlandse ondernemingen.
1961, 1963 1 omslag

60 Nota betreffende de inhoud van de cursus industriële beveiliging gegeven door het 
NAVO Security Bureau.
1962 1 stuk

2.2.6 Financiering

2.2.6 FINANCIERING

61 Stukken betreffende de totstandkoming van "projectstatements" voor het 
verkrijgen van dollarsteun ten behoeve van de grondstoffenvoorziening.
1950-1951 1 omslag

62 Stukken betreffende de totstandkoming van het ontwikkelingsfonds van ƒ 20 mln. 
voor stimulering van de militaire productie.
1951-1953 1 omslag

63 Nota's betreffende de begrotingen van de geallieerde hoofdkwartieren.
1952 1 omslag

64 Stukken betreffende de advisering van het Ministerie van Oorlog over 
aanschaffingen door middel van dollaraanvragen.
1952-1953 1 omslag

65 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Oorlog over de besteding 
van de f. 600 mln. uit de tegenwaardefondsen voor militaire productie.
1952-1953 1 omslag

66 Stukken betreffende de regeling met het Ministerie van Oorlog over de afhandeling 
van invoer en uitvoervergunningen voor aanschaffingen in vreemde valuta.
1952-1954 1 omslag

67 Stukken betreffende de samenstelling van de deviezenbegrotingen 1953-1955 voor 
aanschaffingen in het buitenland.
1952-1955 1 omslag

68 Stukken betreffende het overleg over de procedure voor de praktische uitvoering 
van de op 7 maart 1952 tussen de Amerikaanse en Nederlandse Regeringen 
gesloten overeenkomst inzake belastingvrijdom.
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1952-1955 1 omslag

69 Verslagen over de realisatie van de materieelplanning van de defensiebegrotingen.
1952-1953, 1955 - 1963 1 omslag

70 Stukken betreffende de voorbereiding en behandeling van de rijksbegrotingen 
1953-1965.
1952-1964 1 omslag

71 Stukken betreffende de advisering aan de minister over de defensiebegrotingen.
1952-1964 1 omslag

72 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 
betaling van de administratiekosten van de Amerikaanse Offshore Procurement 
bureaux in Nederland.
1953-1955 1 omslag

73 Stukken betreffende de vooruitzichten op de Amerikaanse financiële hulpverlening.
1953-1955, 1957 - 1958 1 omslag

74 Stukken betreffende het overleg over de richtlijnen voor de administratie van 
NAVO-fondsen en de aansluiting op de betalingsvoorwaarden in Turkse bestekken.
1954-1957 1 omslag

75 Stukken betreffende de samenstelling van overzichten van aangevraagde deviezen 
voor materieelaanschaffingen in het buitenland.
1955-1957 1 omslag

76 Overzichten van de totaalbedragen, per industriegroep, van de door de 
aanschaffingsdiensten afgesloten contracten.
1960-1963 1 omslag

77 Stukken betreffende de bepaling van het Nederlandse standpunt in de EEG over het
verzoek van de NAMSSA om vrijdom van invoerrechten voor de door haar in NAVO-
landen aangekochte goederen.
1961-1962 1 omslag

78 Stukken betreffende het overleg in de Commissie Nieuwe Wapens over de 
financiering van een ontwikkelingsproject voor de moderne voortstuwing van 
schepen.
1962-1964 1 omslag

79 Staat houdende de totaalbedragen van de door buitenlandse instanties bij 
Nederlandse bedrijven geplaatste orders over de jaren 1951 tot en met 1963.
1963 1 stuk

80 Stukken betreffende de overheidssteun voor de Commissie Nieuwe Wapens.
1964-1965 1 omslag

2.6 Grondstoffen

2.6 GRONDSTOFFEN

81 Stukken betreffende de bijdrage aan een prioriteitenregeling voor grondstoffen 
voor de uitvoering van NAVO-orders.
1951 1 omslag
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82 Dossier inzake een memorandum van NV Philips over het verkrijgen van 
grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten voor inbouw.
1951 1 omslag

84 Stukken betreffende de veiligstelling van de grondstoffenvoorziening in de NAVO 
landen.
1953-1955 1 omslag

85 Stukken betreffende de planning van de grondstoffenbehoefte in oorlogstijd.
1953-1957 1 omslag

86 Stukken betreffende de voorraadvorming in NAVO landen.
1956-1957, 1959 1 omslag

87 Stukken betreffende de bemoeienis met de oefening Civiele Verdediging 
"Zebralim", waarbij de activiteiten van een aantal militaire productiebedrijven in 
Noord-Brabant worden gecontroleerd.
1961-1962 1 omslag

2.2.8 Missies van aanschaffingsdiensten

2.2.8 MISSIES VAN AANSCHAFFINGSDIENSTEN

88 Stukken betreffende een missie naar Amerika ter bevordering van de afzet van 
militair materieel uit Nederlandse productie.
1951-1952 1 omslag

89 Verslagen van bezoeken aan militaire aanschaffingsdiensten in Engeland, West 
Duitsland en Frankrijk.
1951-1964 1 omslag

90 Stukken betreffende een bezoek aan Turkije en Griekenland over mogelijke 
inschakeling van de Nederlandse industrie bij de uitvoering van 
infrastructuurwerken.
1952-1953 1 omslag

91 Stukken betreffende het bezoek van een Turkse militaire missie aan Nederlandse 
bedrijven.
1953-1954 1 omslag

92 Stukken betreffende het bezoek van een Indiase militaire missie aan de 
Nederlandse industrie.
1957 1 omslag

93 Stukken betreffende een bezoek van het Amerikaanse "industrial Capability team" 
van diverse Nederlandse bedrijven.
1957 1 omslag

94 Stukken betreffende de bezoeken aan het NAVO Supply Center en aan de USAFE 
aanschaffingsdiensten te Cháteauroux.
1961-1962, 1964 1 omslag

2.2.9 Normalisatie

2.2.9 NORMALISATIE

95 Stukken betreffende de standaardisatie van militair materieel.
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1955-1956, 1960 1 omslag

96 Stukken betreffende het bedrijfseconomisch belang van de codificatie van militair 
materieel.
1957, 1958, 1960 1 omslag

2.2.10 Octrooien

2.2.10 OCTROOIEN

97 Stukken betreffende de octrooiaspecten van de overeenkomst tussen de 
Amerikaanse en Nederlandse Regering over de oprichting van een Technisch 
Studiecentrum voor de Luchtverdediging.
1954-1956 1 omslag

98 Stukken betreffende de bepaling van standpunten ingenomen in de NAVO-
werkgroep voor Industrieel Eigendom.
1955-1963 1 omslag

99 Stukken betreffende de totstandkoming van de bij Euratom te treffen regelingen 
omtrent geheime octrooien en andere industriële gegevens.
1956 1 omslag

2.2.11 Orderverwerving

2.2.11 ORDERVERWERVING

100 Stukken betreffende het onderzoek naar de productiemogelijkheden in Nederland 
van goederen die als hulp uit het MDAP worden gevraagd.
1951 1 omslag

101 Stukken betreffende de totstandkoming van een aide-mémoire over de 
samenwerking met de Ministeries van Oorlog en Marine bij de productie van 
goederen voor buitenlandse mogendheden.
1951 1 omslag

102 Stukken betreffende het verwerven van Amerikaanse militaire orders onder de "Buy
American Act".
1951-1952 1 omslag

103 Stukken betreffende de onderhandelingen over het Nederlandse aandeel in orders 
van de Amerikaanse regering en de NAVO.
1951-1956 1 omslag

104 Stukken betreffende de samenstelling van overzichten van de invloed van de 
militaire productie op de Nederlandse industrie.
1951-1955, 1957 - 1958 1 omslag

105-111 Staten houdende aanmeldingen van geplaatste Nederlandse en buitenlandse 
militaire orders, met bijlagen.
1951-1963 7 omslagen
105 1951-1952
106 1953
107 1954
108 1955
109 1956-1957
110 1958-1959
111 1960-1963
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112 Dossier inzake het onderzoek naar de capaciteit bij de Nederlandse industrie voor 
het omzetten van Amerikaanse tekeningen voor gebruik in Europese NAVO landen.
1952-1953 1 omslag

113 Stukken betreffende de totstandkoming van een lijst met bedrijven die in 
aanmerking komen voor de uitvoering van NAVO-infrastructuurwerken.
1953-1956, 1958 - 1959 1 omslag

114 Stukken betreffende het overleg over de belangstelling van het Nederlandse 
bedrijfsleven voor de aanschaf van Amerikaans surplus materieel.
1953-1957, 1964 1 omslag

115 Stukken betreffende een onderzoek naar de afzetmogelijkheden voor de 
Nederlandse industrie bij de uitvoering van militaire werken in Spanje.
1953-1955, 1963 - 1964 1 omslag

116 Nota houdende een overzicht van behandelde aanvragen voor levering van 
oorlogsmaterieel naar het buitenland.
1954 1 stuk

117 Stukken betreffende de Nederlandse participatie in de bevoorrading van de Irakese 
Strijdkrachten.
1954-1955 1 omslag

118 Stukken betreffende een onderzoek naar de leveringsmogelijkheden aan de West-
Duitse strijdkrachten.
1954-1956 1 omslag

119 Nota inzake de invloed van de NAVO op productievraagstukken.
1955 1 stuk

120 Stukken betreffende de levering van militair materieel aan Israël door het 
Directoraat Materieel van de Landmacht.
1955-1956 1 omslag

121 Stukken betreffende het overleg over de door Nederlandse bedrijven te leveren 
goederen aan Joegoslavië.
1955, 1957 - 1958, 1961 1 omslag

122-124 Stukken betreffende de productiemogelijkheden bij Nederlandse bedrijven van 
goederen bestemd voor de West-Duitse strijdkrachten.
1957-1960 3 omslagen
122 1957
123 1958
124 1959-1960

125 Memorandum betreffende de samenwerking tussen de militaire 
aanschaffingsdiensten en het Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot
militaire aankopen.
1958 1 stuk

126 Stukken betreffende het interdepartementaal overleg inzake militaire 
aanschaffingen.
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1958-1960 1 omslag

127 Stukken betreffende de reacties op het rapport van het Commissie onderzoek 
militair aankoopbeleid ("Commissie Koersen").
1958-1960 1 omslag

128 Stukken betreffende de verstrekking van inlichtingen aan bedrijven omtrent NMSSS
en de wijze van plaatsing op de "source-list".
1959 1 omslag

129 Stukken betreffende de bemiddeling bij het verkrijgen van urgentieverklaringen 
voor de uitbreiding van bedrijfsgebouwen voor Nederlandse bedrijven.
1960-1964 1 omslag

130 Staten van Nederlandse ondernemingen welke in aanmerking komen voor 
plaatsing op de "source-list" van het NAVO Supply Center te Châteauroux.
1962-1964 1 omslag

2.2.12 Organisaties

2.2.12 ORGANISATIES
2.11.1 Nationaal

2.11.1 NATIONAAL
2.11.1.1 Adviesraad Militaire Productie

2.11.1.1 Adviesraad Militaire Productie

131 Dossier inzake de instelling door de Adviesraad van een Steering Comittee Spare 
Parts.
1952 1 omslag

2.11.1.2 Algemene Verdedigings Raad

2.11.1.2 Algemene Verdedigings Raad

132 Stukken betreffende de advisering van de minister bij in te nemen standpunten in 
de raad.
1951-1955 1 omslag

133 Nota betreffende de coördinatie van raadsaangelegenheden.
1958 1 stuk

2.11.1.3 Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding

2.11.1.3 Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding

134 Stukken betreffende de instelling, benoeming van leden, taakomschrijving en 
reorganisatie.
1952, 1955 1 omslag

2.11.2 Internationaal

2.11.2 INTERNATIONAAL
2.11.2.1 Europese Defensie Gemeenschap (EDG)

2.11.2.1 Europese Defensie Gemeenschap (EDG)

135 Overzicht van de totstandkoming van het EDG-plan.
1952 1 stuk

136 Nota's betreffende EDG-aangelegenheden.
1952-1953 1 omslag
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137 Stukken betreffende de coördinatie in de behandeling van de aangelegenheden.
1952-1955 1 omslag

138 Dossier inzake de gevaren voor Nederland van het verdrag op industrieel gebied.
1953 1 omslag

139 Stukken betreffende de reacties op de nota van het Ministerie van Financiën 
betreffende de gemeenschappelijke infrastructuur.
1953 1 omslag

140 Stukken betreffende het overleg over de uitvoering van de economische aspecten 
van het verdrag.
1953-1954 1 omslag

141 Nota's betreffende de werkzaamheden van EDG-werkgroepen.
1953-1954 1 omslag

142-143 Notulen, met agenda's en bijlagen, van de vergaderingen van de werkcommissie 
voor EDG-aangelegenheden uit de Adviesraad voor de Militaire Productie.
1953-1954 2 omslagen
142 1953
143 1954

144 Stukken betreffende de totstandkoming van het Commissariaat voor de 
Bewapening en Uitrusting.
1953-1954 1 omslag

145 Stukken betreffende het Nederlandse standpunt over het beheer gedurende de 
aanloopperiode.
1953-1954 1 omslag

146 Nota betreffende het protocol voor de uitvoering van het verdrag tot oprichting.
1954 1 stuk

147 Stukken betreffende de totstandkoming van het reglement ter uitvoering van art. 
107 par. 3 van het verdrag.
1954 1 omslag

2.11.2.2 Noord Atlantische Verdrags Organisatie

2.11.2.2 Noord Atlantische Verdrags Organisatie

148 Stukken betreffende de reorganisatie van de Nederlandse delegatie.
1952 1 omslag

149 Nota's betreffende NAVO-aangelegenheden.
1952-1953 1 omslag

150 Nota's betreffende de kwartaalrapporten van de Director of Defense Mobilization.
1952-1953 1 omslag

151 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie "Spare Parts".
1952-1953 1 omslag

152 Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden aan geallieerde 
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commandanten.
1952-1954 1 omslag

153 Stukken betreffende de vertegenwoordiging in de Groups of Experts.
1952-1956 1 omslag

154 Stukken betreffende het interdepartementaal overleg inzake de studie van de 
"Working Group on the Preparation of Correlated Production Programmes in 
Europe".
1953-1954 1 omslag

155 Stukken betreffende de oprichting van en de vertegenwoordiging in het Defence 
Production Committee.
1954-1955 1 omslag

156 Nota betreffende de vergadering van de National High Authorities responsible for 
military supplies.
1955 1 stuk

157 Stukken betreffende de reorganisatie van de "Civil Planning Committees" en de 
gevolgen hiervan voor de lopende werkzaamheden.
1955 1 omslag

158 Nota betreffende de vaststelling van richtlijnen voor de werkwijze van de Groups of 
Experts.
1956 1 stuk

159 Stukken betreffende de gehouden vergaderingen van het Senior Civil Emergency 
Planning Committee.
1956-1957 1 omslag

2.11.2.3 West Europese Unie (WEU)

2.11.2.3 West Europese Unie (WEU)
2.11.2.3.1 Algemeen

2.11.2.3.1 Algemeen

160 Stukken betreffende de taakverdeling tussen het Commissariaat en het 
Directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen bij WEU-
aangelegenheden.
1954-1958 1 omslag

161 Stukken betreffende de verwachte ontwikkelingen binnen de WEU.
1955, 1959, 1961 - 1962 1 omslag

2.11.2.3.2 Controle-agentschap van de WEU

2.11.2.3.2 Controle-agentschap van de WEU

162 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van het agentschap.
1954-1955 1 omslag

163 Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet inzake het Agentschap van de 
WEU.
1956-1958, 1960 - 1961 1 omslag

164 Stukken betreffende de organisatie van bezoeken van WEU-leden aan de 
Nederlandse industrie.
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1956-1957, 1959, 1961 1 omslag

165 Stukken betreffende het aantrekken van deskundigen voor deelname aan de ad hoc
WEU-werkgroep voor chemische en biologische wapens.
1957, 1959 - 1962 1 omslag

166 Stukken betreffende de advisering over de plaatsing van chemische en biologische 
wapens op de lijst van strijdgassen.
1961-1965 1 omslag

2.2.13 Research

2.2.13 RESEARCH

167 Stukken betreffende de onderhandelingen met de ministers van Buitenlandse 
Zaken, Oorlog en Marine over de door de Verenigde Staten voorgestelde regeling 
inzake ondersteuning van research en ontwikkeling op militair gebied, het Mutual 
Weapons Development Program.
1954-1957 1 omslag

168 Stukken betreffende het overleg met de ministers van Defensie en Buitenlandse 
Zaken over internationale samenwerking op het gebied van research, ontwikkeling 
en productie van militair materieel.
1957-1958 1 omslag

169 Stukken betreffende de instelling, de benoeming van leden en de werkzaamheden 
van de Commissie voor interdepartementaal overleg op het gebied van research, 
ontwikkeling en productie van nieuwe wapens.
1958-1959, 1961 1 omslag

170 Stukken betreffende de bijdrage aan de werkzaamheden en de financiering van de 
Commissie nieuwe wapens.
1960-1961, 1963 - 1965 1 omslag

171 Memorandum betreffende de samenwerking in NAVO-verband bij research, 
ontwikkeling en productie van militair materieel, met bijlage.
1963 1 stuk

172 Dossier inzake de inventarisatie van industriële activiteiten bij Nederlandse 
bedrijven op het gebied van research- en ontwikkelingswerk voor de luchtmacht.
1964 1 omslag

2.13 Voorlichting

2.13 VOORLICHTING

173 Stukken betreffende een gehouden persconferentie over militaire productie.
1951 1 omslag

174 Stukken betreffende het organiseren van een tentoonstelling van militaire 
goederen tijdens de voorjaarsbeurs 1952 te Utrecht.
1951-1952 1 omslag

175 Stukken betreffende de samenwerking met de Economische Voorlichtingsdienst bij 
leveringsmogelijkheden van militair materieel aan derde mogendheden.
1951, 1954 - 1956 1 omslag

176 Stukken betreffende de advisering van de secretaris-generaal als lid van het 
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Curatorium van het Defensiestudiecentrum.
1951-1962 1 omslag

177 Stukken betreffende de vertegenwoordiging van het ministerie in de staf van het 
Defensiestudiecentrum.
1951-1952, 1963 - 1964 1 omslag

178-180 Stukken betreffende de publicatie in het blad "Economische Voorlichting" van 
geplaatste orders door de aanschaffingsdiensten van de Ministeries van Oorlog en 
Marine.
1952-1959 3 omslagen
178 1952-1954
179 1955-1956
180 1957-1959

181 Stukken betreffende de totstandkoming van het Nederlandse standpunt over de 
presentatie van Nederlandse militaire producten aan het SAC.
1956 1 omslag

182 Teksten van lezingen voor het Defensie Studiecentrum gehouden door 
medewerkers van het CMP.
1956, 1958 - 1959 1 omslag

183 Teksten van lezingen gegeven aan de Marine Stafschool.
1957-1958, 1959, 1962, 1964 1 omslag

184 Stukken betreffende de onderhandelingen met de Materieelraad en Nederlandse 
bedrijven over toestemming voor het bekend maken van ontwikkelingen en het 
verstrekken van inlichtingen op het Optisch Symposium in West-Duitsland.
1959-1960 1 omslag

2.2.15 Wetgeving, verdragen

2.2.15 WETGEVING, VERDRAGEN

185 Stukken betreffende de totstandkoming van de beschikking Aanmelding 
Buitenlandse Militaire Orders van 23 oktober 1951.
1951 1 omslag

186 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van een overeenkomst 
met de VS over offshore-procurement.
1952-1954 1 omslag

187 Stukken betreffende de behandeling van de wettelijke voorzieningen ten aanzien 
van prestatieplichten bij de Economische Verdedigingsvoorbereiding.
1954-1955 1 omslag

188 Stukken betreffende de totstandkoming van de beschikking Aanmelding 
Buitenlandse Militaire Orders van 12 maart 1958.
1954-1955, 1957 - 1958 1 omslag

189 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van een overeenkomst 
met West-Duitsland over militaire leveranties.
1956-1958 1 omslag

190 Stukken betreffende de totstandkoming van een ontwerpovereenkomst voor het 
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uitwisselen van technische gegevens in het kader van het Mutual Weapons 
Development Program.
1958 1 omslag

191 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van de 
conceptovereenkomst "Weapons Production Program" tussen Nederland en de 
Verenigde Staten.
1959-1960 1 omslag

2.2.16 Vervaardiging Militaire Producten

2.2.16 VERVAARDIGING MILITAIRE PRODUCTEN
2.15.1 Elektrotechnisch materieel

2.15.1 ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL

192 Stukken betreffende de instelling en de benoeming van leden van de 
Werkcommissie voor Elektronische Apparatuur uit de Adviesraad voor de Militaire 
Productie.
1951 1 omslag

193 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Oorlog over de inschakeling
van de Nederlandse elektrotechnische industrie bij de productie van radar en 
vuurleidingapparatuur.
1952 1 omslag

194 Stukken betreffende het verzoek van de Nederlands gedelegeerde bij het Defence 
Production Board van de NAVO om inlichtingen over productiemogelijkheden voor 
radar en vuurleidingapparatuur.
1952-1953 1 omslag

195 Stukken betreffende de besprekingen van het Radar Panel.
1952-1953 1 omslag

196 Stukken betreffende de bemiddeling bij de poging tot orderverwerving door de NV 
Hollandse Signaalapparaten voor radar /vuurleidingapparatuur van 90mm 
luchtdoelgeschut.
1952-1953 1 omslag

197 Stukken betreffende het voorstel tot benoeming van de heer A. van Oosten als lid 
van de Commissie Elektronisch Materieel.
1953 1 omslag

198 Stukken betreffende de positie van de NV Hollandse Signaalapparaten op het 
gebied van vuurleidingapparatuur.
1953-1954 1 omslag

199 Stukken betreffende het overleg over de aanbesteding en uitvoering van een 
project voor radioverbindingsystemen in Turkije.
1953-1955 1 omslag

200 Stukken betreffende het overleg over de deelname van NV Philips aan de Deense 
aanbesteding voor Kustradarinstallaties.
1954-1955 1 omslag

201 Dossier inzake het onderzoek naar de mogelijkheid financiële steun te verlenen aan 
NV Philips voor de ontwikkeling van geminiaturiseerde elektronische apparatuur.
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1954-1955 1 omslag

202 Stukken betreffende het overleg over de specificaties van kustradar voor NAVO-
infrastructuurprojecten.
1954-1956 1 omslag

203 Stukken betreffende het onderzoek naar de productiecapaciteit van elektronisch 
materieel in Nederland.
1955 1 omslag

204 Verslag van een bijeenkomst van de "Group of Experts on Electronic components" 
te Parijs.
1956 1 stuk

205 Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen voor het opstellen van 
technische beschrijvingen van projecten voor een lange afstand 
radarwaarschuwingssysteem.
1956-1958 1 omslag

206 Stukken betreffende de behandeling van aanvragen van de NV Hollandse 
Signaalapparaten voor de levering van radar en vuurleidingapparatuur aan het 
buitenland.
1957-1964 1 omslag

207 Stukken betreffende het overleg over de levering van elektronische 
ontstekingsbuizen door de NV Philips Usfa aan India.
1958-1960 1 omslag

208 Verslag van het overleg met Philips Usfa over de levering aan Egypte van 
radarmaterieel afkomstig van de Luchtmacht.
1959 1 stuk

209 Stukken betreffende de bemiddeling bij de poging tot orderverwerving door NV 
Hollandse Signaalapparaten voor vuurleidingapparatuur van luchtdoelgeschut.
1959-1960, 1962 1 omslag

210 Stukken betreffende het overleg over de levering van vuurleidingapparatuur aan 
India.
1959, 1961 - 1963 1 omslag

211 Stukken betreffende de samenwerking met Noorwegen bij de aanschaf van radar 
en vuurleidingapparatuur.
1960-1961 1 omslag

212 Stukken betreffende de goedkeuring van de levering van radarvuurleiding type L4/5
en plottafels aan Zweden.
1961-1962 1 omslag

2.15.2 Geleide projectielen

2.15.2 GELEIDE PROJECTIELEN

213 Stukken betreffende de inschakeling van de Nederlandse industrie bij het 
Amerikaanse sampleprogram voor geleide projectielen.
1957 1 omslag
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214 Stukken betreffende de gezamenlijke ontwikkeling en productie van het Hawk 
wapensysteem in West-Europa.
1957-1958 1 omslag

215 Stukken betreffende het Interdepartementaal overleg over vroegtijdige 
inschakeling van de Nederlandse industrie bij de besprekingen over de ontwikkeling
en productie van geleide projectielen.
1957-1958 1 omslag

216 Verslag van een bespreking over de aanwijzing van een vertegenwoordiger uit de 
Nederlandse industrie voor overleg over het Hawk-project.
1958 1 stuk

217 Stukken betreffende de totstandkoming van een gecoördineerd 
productieprogramma voor Sidewinderraketten.
1958-1959 1 omslag

218 Stukken betreffende de internationale samenwerking bij research, ontwikkeling en 
productie van de Hawk luchtdoelraket.
1958-1959, 1961, 1964 1 omslag

219 Dossier inzake de bemiddeling bij de mislukte poging tot orderverwerving door 
Dynaf voor de levering van Hawk-aggregaten aan het Belgische Ministerie van 
Landsverdediging.
1961-1963 1 omslag

2.15.3 Geschut

2.15.3 GESCHUT

220 Stukken betreffende een onderzoek naar de productiemogelijkheden bij Wilton 
Feijenoord en NV Artillerie Inrichtingen van onderdelen voor geschut en kleine 
wapens.
1952-1953 1 omslag

221 Stukken betreffende de standaardisatie en de productie in Nederland van 40 mm 
luchtdoelgeschut L/70 AA type Bofors.
1953-1954, 1956 1 omslag

222 Stukken betreffende de productie in Nederland van het 40 mm Bofors 
luchtafweergeschut.
1953-1955, 1957, 1959 1 omslag

223 Nota inzake een dienstreis naar Zweden, Noorwegen en Denemarken voor het 
bijwonen van demonstraties met Bofors-luchtafweergeschut en besprekingen met 
Nederlandse gezanten over moeilijkheden bij het verwerven van 
infrastructuuropdrachten.
1955 1 stuk

224 Stukken betreffende de voorbesprekingen van de agenda's van de "Working Group 
on Spare Parts for Artillery and Small Arms".
1955-1956 1 omslag

225 Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassing van het verchroomprocédé 
bij de fabricage van lopen voor het Bofors 40/70 luchtdoelgeschut.
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1959-1961 1 omslag
2.15.4 Munitie en springstoffen

2.15.4 MUNITIE EN SPRINGSTOFFEN

226 Stukken betreffende het overleg over een Amerikaanse aanvraag voor levering van 
munitie door de Nederlandse industrie.
1951 1 omslag

227 Stukken betreffende het conceptrapport van de Ammunition and Explosives 
Division van de Defence Production Staff.
1951-1952 1 omslag

228 Stukken betreffende de instelling en de benoeming van leden van de 
Werkcommissie voor Munitie uit de Adviesraad voor de Militaire Productie.
1951-1952 1 omslag

229 Notulen, met agenda's en bijlagen, van de vergaderingen van de Werkcommissie 
voor Munitie uit de Adviesraad voor de Militaire Productie.
1951-1953 1 omslag

230 Stukken betreffende de pogingen tot orderverwerving door Hispano Suiza 
Nederland NV te Breda.
1951-1954 1 omslag

231 Stukken betreffende de fabricage van Dixi tijdbuizen in Nederland.
1951-1955 1 omslag

232 Stukken betreffende een onderzoek naar de instandhouding van bestaande 
productiecapaciteit voor munitie in Nederland.
1951-1953, 1955 - 1956 1 omslag

233 Stukken betreffende de besprekingen over het op gang brengen van de productie 
van oefenbommen voor vliegtuigen door NV Schokbeton te Kampen.
1952 1 omslag

234 Stukken betreffende het onderzoek naar de productiemogelijkheden van RDX 
(penthriet) in Nederland.
1952-1954 1 omslag

235 Stukken betreffende de realisatie van trotylfabricage in Nederland door de NV 
Organisch Chemische Industrie "Ossendrecht".
1952-1954 1 omslag

236 Stukken betreffende het overleg over de oprichting van een productiefaciliteit voor 
munitie cal. 50.
1952-1955 1 omslag

237 Stukken betreffende een onderzoek bij de Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek 
"De Kruithoorn NV" naar de geschiktheid als leverancier van goederen onder 
offshore procurement opdrachten.
1952-1955 1 omslag

238 Stukken betreffende de bijdrage van de Commissaris verbonden aan het 
lidmaatschap van het NAVO-Munitiepanel.
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1952-1956, 1958 - 1959 1 omslag

239 Stukken betreffende de oprichting en ontwikkeling van de NV Nederlandse 
Machinefabriek "Artillerie Inrichtingen" te Hembrug-Zaandam.
1952-1961, 1963 - 1964 1 omslag

240 Stukken betreffende de behandeling van een aanvraag om toestemming voor de 
levering van munitie door NV J.B. van Heijst en Zn aan Egypte.
1953-1954 1 omslag

241 Stukken betreffende de bijdrage aan de totstandkoming van de conceptnota voor 
de Interdepartementale Raad inzake de positie van Nederland in het correlated 
productieprogramma munitie.
1953-1954 1 omslag

242 Stukken betreffende een overeenkomst met de Amerikaanse regering over 
capaciteitsuitbreiding van de explosievenindustrie.
1953-1955 1 omslag

243 Stukken betreffende het Interdepartementaal overleg over de moeilijkheden bij het
afsluiten van OSP-contracten op munitie.
1953-1956, 1959 - 1960 1 omslag

244 Stukken betreffende de bemiddeling bij het verkrijgen van nieuwe orders voor de 
NV Hollandsche Elektra Chemische Industrie.
1953-1955, 1960, 1964 1 omslag

245 Stukken betreffende de aanwijzing van een deskundige uit de industrie in de 
"Group of experts for the application of new manufacturing techniques to 
ammunition production".
1954-1955 1 omslag

246 Stukken betreffende een onderzoek naar de uitbreiding van de productiecapaciteit 
voor explosieven van de NV Organisch Chemische Industrie "Ossendrecht".
1954-1958 1 omslag

247 Stukken betreffende het overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over 
Amerikaanse munitie-OSP-orders voor de Nederlandse industrie.
1955-1956 1 omslag

248 Verslagen van besprekingen gevoerd door dr. P. Schoenmaker over de levering van 
munitie aan West-Duitsland.
1956 1 omslag

249 Stukken betreffende het overleg over de instandhouding van de 
munitieproductiecapaciteit.
1956-1958 1 omslag

250 Stukken betreffende het verzoek aan de minister van Defensie om de inschakeling 
van de in Nederland aanwezige productielijn bij de aanschaf van munitie 40 mm 
L/70.
1956, 1959 - 1960 1 omslag

251 Stukken betreffende de bemiddeling bij de deelname van Nederlandse bedrijven in 
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de NAVO-Group of Experts "Small Arms Ammunition".
1957, 1959 - 1960 1 omslag

252 Stukken betreffende het Interdepartementaal overleg over de overname van 
aandelen van de NV Nederlandse Wapen en Munitiefabriek "De Kruithoorn" door 
Industriewerke Karlsruhe.
1957-1961 1 omslag

253 Stukken betreffende de handhaving van de productiecapaciteit voor munitie bij de 
Fijnmechanische Industrie Becker's Sons NV te Brummen.
1959-1960 1 omslag

254 Stukken betreffende het overleg over de tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachten bij Hispano Suiza Nederland te Breda.
1960 1 omslag

255 Stukken betreffende de inschakeling van Nederlandse bedrijven bij de productie 
van 20 mm munitie voor het Vulcankanon van de Starfighter F 104 G.
1960 1 omslag

256 Dossier inzake het overleg over de introductie in de VS van het buskruitprocédé van
de Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken NV
1960 1 omslag

257 Overzicht van buitenlandse munitiefabrieken, het type munitie en adviezen van de 
Ambassades voor het maken van offertes ten behoeve van de productie van 
munitiekisten door de Nederlandse industrie.
1960 1 stuk

258 Stukken betreffende het voorstel tot samenvoeging van de werkgroepen "Steel and
other Materials for weapons" en "Ammunition Manufacturing Techniques" van de 
NAVO.
1960-1961 1 omslag

259 Stukken betreffende de deelname door de Koninklijke Nederlandse 
Springstoffenfabrieken aan de ad hoc "Mixed Working Group on Solid Rocket 
Propellants".
1961 1 omslag

2.15.5 Schepen

2.15.5 SCHEPEN

260 Stukken betreffende onderzoek naar de productiemogelijkheden van mijnenvegers 
op Nederlandse werven.
1951-1957 1 omslag

261 Stukken betreffende de bemiddeling bij orderverwerving door Lips 
Scheepsschroevengieterij NV
1952 1 omslag

262 Stukken betreffende de bemiddeling bij orderverwerving door Nederlandse werven 
bij de verbouwing en modernisering van vliegdekschepen voor India en Brazilië.
1956-1957 1 omslag

263 Stukken betreffende de oprichting van een multilaterale NAVO vloot.
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1964 1 stuk

264 Stukken betreffende het overleg over de bouw van een onderzeeboot voor de 
West-Duitse marine.
1964 1 omslag

2.15.6 Vliegtuigen

2.15.6 VLIEGTUIGEN

265 Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst tussen de 
Nederlandse- en Amerikaanse Regering inzake de inrichting van een werkplaats 
voor revisie van straalmotoren.
1950-1953 1 omslag

266 Stukken betreffende de vliegtuigproductie in Nederland.
1951-1952 1 omslag

267 Stukken betreffende een CIVI rapport over de Nederlandse vliegtuigindustrie.
1952-1953 1 omslag

268 Stukken betreffende een reparatie- en revisieproject voor NAVO-Thunderjets.
1953 1 omslag

269 Stukken betreffende het overleg over de vestiging van de NV Curtiss Wright Europe 
te Amsterdam.
1953-1955 1 omslag

270 Stukken betreffende de advisering aan de Minister over de overeenkomst tussen 
Amerika, Nederland en België inzake de aanschaf van Hawker Hunter dag- en 
nachtjagers.
1953-1956 1 omslag

271 Stukken betreffende licenties van Amerikaanse bedrijven voor de 
vliegtuigproductie in Nederland.
1954-1955 1 omslag

272 Stukken betreffende het verzoek van de NV Fokker om een productie in NAVO-
verband van de S14 Jet Trainer.
1954-1955 1 omslag

273 Verslagen van de besprekingen over de "Working Group on Aircraft Spare Parts".
1954-1957 1 omslag

274 Stukken betreffende de productiemogelijkheden in Nederland voor 
vliegtuigonderdelen van Noord-Amerikaanse oorsprong.
1955-1956 1 omslag

275 Stukken betreffende de NAVO-studie naar de gecoördineerde productie van een 
maritiem patrouille vliegtuig.
1957-1958 1 omslag

276 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking 
tussen de Nederlandse en Zwitserse vliegtuigindustrie.
1957-1959 1 omslag
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277 Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van Defensie over de positie 
van NV Fokker bij de bouw van de Starfighter F 104 G.
1959 1 omslag

278 Stukken betreffende de besprekingen met de industrie inzake de 
productiemogelijkheden in Nederland van de Starfighter F 104 G.
1960 1 omslag

279 Stukken betreffende de bijdrage aan de NAVO-ontwerpcompetitie voor een V/STOL 
strike reconnaissance aircraft.
1960-1962 1 omslag

280 Stukken betreffende de bijdrage aan de uitvoering van de overeenkomst inzake 
geïntegreerde productie van de Starfighter F 104 G door Duitsland, België en 
Nederland.
1960-1961, 1963 - 1964 1 omslag

2.15.7 Voertuigen

2.15.7 VOERTUIGEN

281 Nota betreffende een rapport over de voorziening in de behoefte aan 
bedrijfsautomobielen in Nederland.
1951 1 stuk

282 Stukken betreffende de pogingen tot inschakeling van DAF NV bij de productie van 
militaire voertuigen.
1951-1952 1 omslag

283 Stukken betreffende de productiemogelijkheden in Nederland van reserve 
onderdelen voor automobielen.
1952-1953 1 omslag

284 Stukken betreffende de werkzaamheden verbonden aan het lidmaatschap van de 
Commissie Aanmaak Auto-onderdelen.
1953-1963 1 omslag

285 Stukken betreffende de fabricage in West-Europa van reserve onderdelen voor 
Willy's Overland jeeps.
1954-1955 1 omslag

286 Stukken betreffende de besprekingen over de productiecorrelatie in NAVO-landen 
bij de uitvoering van offshore orders for spare parts voor wapens en voertuigen.
1954-1955 1 omslag

287 Stukken betreffende de te volgen procedure door de "Group of Experts on Vehicle 
Spare Parts" bij de productie in Europa van Amerikaanse militaire 
voertuigenonderdelen.
1955-1957 1 omslag

2.15.8 Overige producten

2.15.8 OVERIGE PRODUCTEN

288 Stukken betreffende de bemiddeling bij het verzamelen van gegevens ten behoeve 
van de Nederlandse industrie over het Glim-ontladingsprocédé en ADP-kristallen.
1951 1 omslag
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289 Stukken betreffende het overleg over de versnelde plaatsing van militaire orders 
voor de textiel- en schoenindustrie ter bezetting van het productieapparaat.
1951 1 omslag

290 Stukken betreffende een onderzoek naar de aanbesteding van plastic 
binnenhelmen.
1952-1953 1 omslag

291 Verslagen van de besprekingen over handhaving van de "Working Group Anti Gas 
Equipement" van de NAVO.
1953 1 omslag

292 Verslag van een bezoek door het CMP aan de NV Nederlands Franse Metaalwaren 
Industrie (Nefra) te Leiderdorp.
1953 1 stuk

293 Stukken betreffende het onderzoek naar de leveringsmogelijkheden van 
pijpleidingen voor het Jet Fuel transport- en opslagplan van de NAVO.
1953 1 omslag

294 Stukken betreffende een onderzoek naar de aanbesteding van jerrycans bestemd 
voor de Koninklijke Landmacht.
1953-1955 1 omslag

295-297 Stukken betreffende de bemiddeling bij de klachten van de NV Luchthaven en 
Wegenbouw Compagnie te Amsterdam over de moeilijkheden bij de uitvoering en 
financiering van NAVO-vliegveldwerken in Turkije.
1953-1962 3 omslagen
295 1953-1956
296 1957-1958
297 1959-1962

298 Stukken betreffende de inschakeling van de Nederlandse industrie bij het 
vervaardigen van uniformen.
1954 1 omslag

299 Stukken betreffende het overleg over de inschakeling van de Nederlandse industrie 
bij de aanschaf van nieuwe tanks voor de Koninklijke Landmacht.
1963 1 omslag
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Bijlagen

B I J L A G E N
Lijst van afkortingen

LIJST VAN AFKORTINGEN

AVR Algemene Verdedigings Raad

BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst

CBS Centraal Bureau voor Statistiek

CIVI Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling

CMP Commissariaat Militaire Productie

EDG Europese Defensie Gemeenschap

EEG Europese Economische Gemeenschap

MAAG Military Assistance Advisory Group

MDAP Mutual Defence Assistance Program

MSA Mutual Security Agency

NAMSSA North Atlantic Maintenance Supply Services Agency

NMSSS NATO Maintenance Supply Service System

NAVO Noord Atlantische Verdrags Organisatie

OSP Offshore orders for Spare Parts

SAC Standing Armaments Committee

USAFE United States Air Force Europe

WEU West Europese Unie
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