
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., sub 2 Archiefbesluit 1995 gevoerde driehoeksoverleg 
tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie, en het Nationaal Archief 
met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, 
van archiefbescheiden van de betrokken zorgdragers op het beleidsterrein Medische Beroepen en 
Opleidingen over de periode vanaf 1945. 
 
Den Haag, oktober 2008 
Mw. drs. M. van Kooten 
 
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 fungeert als selectie-instrument voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
van Justitie op het beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen over de periode vanaf 1945. 
De selectielijst Medische Beroepen en Opleidingen uit 2002 (Stcrt. 2002, 15), welke de periode van 1945 
tot 1990 bestrijkt, wordt ingetrokken. 
 
BELEIDSTERREIN 
In het concept BSD Medische Beroepen en Opleidingen, versie oktober 2008, is een beschrijving van 
het beleidsterrein en een overzicht van de zorgdragers en actoren opgenomen waarvan de 
handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen.  
 
Driehoeksoverleg 
 
Deelnemers aan het driehoeksoverleg 
Aan het driehoeksverslag werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) deelgenomen: 
als vertegenwoordigster van het Nationaal Archief 
- Mw. drs. M. van Kooten, medewerkster Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
 
als vertegenwoordiger van de zorgdragers 
- Dhr. drs. M. de Koning, Adviseur DIV, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 
namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
-  Dhr drs. L.B. Humbert, adviseur DIV 
-  Mw. drs. A G.M. Hoffmann, adviseur bedrijfsvoering CIBG 
 
namens het ministerie van Justitie 
- Dhr. E.J. Steigenga, Projectleider DI 
 
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:  
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond mondeling en per e-mail plaats vanaf september 
2008. De betrokken zorgdrager werd vertegenwoordigd door dhr. drs. M. de Koning. Drs. M. van Kooten trad 
op als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris. 

Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995 
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 
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 
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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.  
 
Inhoudelijk verslag 
 
Algemeen 
 
Naar aanleiding van het concept BSD zijn er door het Nationaal Archief enkele kanttekeningen 
geplaatst bij de inhoud van de verantwoording van het BSD. De vertegenwoordiger van de zorgdragers 
geeft aan dat hij de tekst zal verduidelijken en aanpassen. 
 
Opmerkingen bij de handelingen 
 
De vastgestelde selectielijst Medische Beroepen en Opleidingen is als uitgangspunt genomen bij de 
waardering van de actualisatie, waardoor een groot gedeelte van de waarderingen conform de 
vastgestelde lijst zijn gewaardeerd. Nieuwe inzichten en argumenten hebben echter voor enkele 
handelingen een andere waardering opgeleverd. Deze worden in onderstaande tekst verantwoord. 
Handelingen die betrekking hebben op de administratieve uitvoering zijn met een V gewaardeerd. Het 
betreft handeling 18, 29 en 52, welke betrekking hebben op modellen en formulieren. Er wordt 
geconstateerd dat dergelijke formulieren administratieve formaliteiten betreffen en zodoende met 
een V gewaardeerd kunnen worden. Dit zelfde geldt voor handeling 33, 62, 71, 83 en 95, welke onder 
meer betrekking hebben op de vorm van het diploma. Andere administratieve handelingen die om 
gelijke redenen met een V zijn gewaardeerd, zijn handeling 46 en 142. 
 
OPMERKINGEN PER HANDELING 
 
Actor: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
Handeling 12 
Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek 
betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg 
Het Nationaal Archief geeft aan dat dergelijke handelingen doorgaans een B ontvangen voor het 
eindproduct, en een V voor alle overige neerslag. Immers, de conclusies van een onderzoek vormen de 
belangrijkste neerslag om een reconstructie van het handelen te kunnen maken. De 
vertegenwoordiger van de zorgdragers gaat hiermee akkoord. 
 
Handeling 47 
Het stellen van regels inzake de toelating voor het (toelatings-)examen en de inhoud 
Het Nationaal Archief geeft aan dat de neerslag informatie bevat over de kwaliteit en inhoud van de 
opleidingen en dat deze neerslag om deze reden in aanmerking dient te komen voor een B-
waardering. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 99 
Het verlenen van de bevoegdheid aan personen die de geëigende opleiding niet hebben gevolgd, incl. het 
erkennen van andere diploma's 
Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met B te waarderen. De handeling betreft de 
uitzonderingen die gemaakt worden op de reguliere toekenning. Naast dat de neerslag informatie kan 
bevatten over de redenen van deze speciale toekenning kan deze neerslag ook gezien worden als 
verantwoording voor het maken van bepaalde afwegingen. Allen gaan akkoord. 
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Handeling 160 
Het geven van een schriftelijk bevel bij onvoldoende of onjuist handelen van een geregistreerd persoon 
Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met een B te waarderen. Zij geeft aan dat deze 
handeling neerslag kan bevatten die informatie bevat over de criteria die het juist het onjuist handelen 
van de beoefenaars in de gezondheidszorg betreft. Daarnaast kan de informatie ook als 
verantwoording kan dienen voor bewijszoekenden. Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 162 
Het gezamenlijk met de minister van Justitie vaststellen, wijzigen en intrekken van regels betreffende de 
organisatie van de medisch tuchtcolleges 
Op basis van de waardering van handeling 169, die vergelijkbaar is, en de argumentatie dat deze 
neerslag informatie kan bevatten over de inrichting van Medische Tuchtcolleges, stelt het Nationaal 
Archief voor deze handeling met een B te waarderen. Allen gaan akkoord. 
 
Actor: Raad voor de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Raad BIG) 
 
Handeling 208 
Het opstellen van gedragsregels in het belang van een goede uitoefening van het beroep door 
beroepsbeoefenaren in de betreffende beroepsgroep 
Gezien de inhoud van de neerslag, die betrekking heeft op de vorming van de gedragscodes en de 
integriteit van de arts, stelt het Nationaal Archief voor deze handeling met B te waarderen. Allen gaan 
akkoord. 
 
Handeling 209 
Het instellen van bijzondere commissies ter voorbereiding van bepaalde adviezen 
Het Nationaal Archief geeft aan dat handelingen betreffende het instellen van commissies doorgaans 
met een B gewaardeerd worden, en stelt voor deze handeling conform deze gelijksoortige 
handelingen te waarderen. Allen gaan akkoord. 
 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Het verslag is in oktober 2008 ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers van het 
driehoeksoverleg. Allen hebben zich akkoord verklaard met het voorgelegde verslag.  
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