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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j
o
 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 

driehoeksoverleg tussen de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit en de 

Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de Universiteit Utrecht en de 

Wageningen Universiteit op het beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 

1945.   

 

 

Den Haag, 24 november 2004  

E.A.T.M. Schreuder 

 

 

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 nieuw selectie-instrument van de Universiteit Utrecht en de 

Wageningen Universiteit op het beleidsterrein Gezondheid en welzijn voor dieren voor de 

periode vanaf 1945  

 

Er zijn geen bestaande selectielijsten die dienen te worden ingetrokken. 

 

Beleidsterrein 

Binnen het beleidsterrein zijn de volgende actoren actief geweest:  

Minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit en de actoren die onder de zorg van de 

minister van LNV vallen: 

• Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) 

• Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 

• Centraal Diergeneeskundig Instituut  

• Raad van Veterinaire Aangelegenheden 

• Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) 

• Veterinair Tuchtcollege en Beroepscollege 

• Adviescommissie Dierlijke Eiwitten 

• Commissie biotechnologie bij dieren (vanaf 1996) 

• Commissie keuringen van paarden 

• Commissie toelating huisvestingssystemen landbouwhuisdieren 

• Commissie van advies inzake het Veeartsenijkundig Staatstoezicht 

• Commissie van Advies voor de RVV 

• Commissie van beroep keuringen 

• Gebruikersraad voor de RVV 

• Landbouwraad (Antibioticawet) 

• Registratiebureau Varkensleveringen 

• Stuurgroep Diergezondheid 

• Tijdelijke Commissie van advies ethiek en biotechnologie bij dieren 

• Voorlopige Commissie ethische toetsing genetische modificatie van dieren (1992-1996); 

Minister van Defensie; 
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Minister van Justitie; 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

Bedrijfschap Pluimveehandel en – industrie; 

Bedrijfschap voor de Handel in Vee; 

Centrale Commissie Dierproeven; 

Commissie van Advies voor Dierproeven; 

Dierexperimentencommissie; 

Hoofdproductschap Akkerbouw. 

Landbouwschap Bedrijfschap Slagersbedrijf; 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;  

Minister van Verkeer en Waterstaat; 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 

NWO Commissie Alternatieven voor Dierproeven; 

Platform Alternatieven voor Dierproeven; 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren; 

Productschap Vis; 

Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek; 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 

Universiteit Utrecht, Faculteit der Diergeneeskunde; 

Stamboekorganisaties; 

Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland; 

Wageningen Universiteit 

 

Reikwijdte van dit BSD 

Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 

Universiteit Utrecht, Faculteit der Diergeneeskunde; 

Wageningen Universiteit 

 

 

Totstandkoming BSD 

Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij het toenmalig ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij door E.A.T.M. Schreuder werd verricht. Dit 

institutioneel onderzoek resulteerde in het PIVOT-rapport nr 107, Gezondheid en welzijn van 

dieren. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de overheid betreffende 

diergezondheid en dierenwelzijn, 1945-1999, Den Haag 2000. 

 

Op 15 juli 2002 (Stct. 2003, 63 en 64) werd reeds het BSD Gezondheid en welzijn van dieren 

over de periode vanaf 1945  voor de handelingen van de minister van LNV en de actoren die 

onder de zorg van de minister van LNV vallen, de minister van Defensie, de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de productschappen Vee, Vlees en Eieren, het 

hoofdproductschap Akkerbouw vastgesteld door de minister van LNV , de minister van 

Defensie en de minister van OCW voor de handelingen van de actoren onder hun zorg en de 

Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. 

 

Het concept-BSD voor de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit  kwam tot 

stand in november 2003.  
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Driehoeksoverleg 

Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond schriftelijk plaats tussen juli en 

september 2004. 

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 

 

Namens de Universiteit Utrecht 

Mw. mr. C. de Vos, medewerkster Juridische Zaken, als beleidsdeskundige 

M.H. Tromp, Algemeen Bestuurlijke Zaken, Archief en Registratie, als deskundige 

archiefbeheer 

 

Namens Wageningen Universiteit 

W.E. ter Beest,  Facilitair Bedrijf, document management, als deskundige archiefbeheer 

Dr. D van Zaane, medewerker bibliotheek als beleidsdeskundige 

 

Als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris:  

Mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerker Selectie van het Nationaal Archief 

 

Aan dr. P. A. Koolmees, historicus, die in 2001 als materiedeskundige namens het Koninklijk 

Nederlands Historisch Genootschap advies heeft gegeven over de selectielijst Gezondheid en 

welzijn van dieren, is advies gevraagd over de onderhavige selectielijst.  

 

Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:  
 

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 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:  

 

 
 
Selectiecriteria 
 
Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) 

 
Algemeen selectiecriterium 

 
Toelichting 

 
1. Handelingen die betrekking 

hebben op voorbereiding en 

bepaling van beleid op 

 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het 

analyseren van informatie, het formuleren van 

adviezen met het oog op toekomstig beleid, het 

ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, 
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Selectiecriteria 

hoofdlijnen alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud 

van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat 

het kiezen en specificeren van de doeleinden en de 

instrumenten. 
 
2. Handelingen die betrekking 

hebben op evaluatie van 

beleid op hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en 

beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten 

van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties 

getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
 
3. Handelingen die betrekking 

hebben op verantwoording 

van beleid op hoofdlijnen aan 

andere actoren 

 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag 

over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter 

publicatie. 

 
4.  Handelingen die betrekking 

hebben op (her)inrichting 

van organisaties belast met 

beleid op hoofdlijnen 

 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of 

opheffen van organen, organisaties of onderdelen 

daarvan. 

 
5. Handelingen die bepalend 

zijn voor de wijze waarop 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen plaatsvindt 

 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het 

toepassen van instrumenten om de gekozen 

doeleinden te bereiken. 

 
6. Handelingen die betrekking 

hebben op beleidsuitvoering 

op hoofdlijnen en direct zijn 

gerelateerd aan of direct 

voortvloeien uit voor het 

Koninkrijk der Nederlanden 

bijzondere 

tijdsomstandigheden en 

incidenten 

 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële 

verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er 

sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of 

toepassing van noodwetgeving. 

 

 

Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende 

burger 

Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn 

vastgesteld met het oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en 

voor de recht- en bewijs zoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de maximale 

termijnen zijn geschied door de deskundigen van Universiteit Utrecht en de Wageningen 

Universiteit en de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris. De 

vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris heeft zich ervan vergewist dat zij gezien 

hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen. 

 

Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek 

In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris primair 

de belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige 

deelnemers hun gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de 
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bescheiden voor later historisch onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden 

gebracht. Door de deelnemers aan het driehoeksoverleg is ook de mening gevraagd van dr. P. 

A. Koolmees, historicus en materiedeskundige op het beleidsterrein gezondheid en welzijn 

van dieren.  

 

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te 

vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 

bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 

 

Inhoudelijk verslag 

Volgens het Nationaal Archief zijn de waarderingen van de handelingen in overeenstemming 

met de waarderingen in het reeds vastgestelde BSD. De handeling 325 van de minister van 

LNV met betrekking tot de toelating van personen tot de uitoefening van de diergeneeskunde 

is met een V gewaardeerd.  

De handelingen m.b.t. de benoeming van leden van de Raad in het reeds vastgestelde BSD  

zijn eveneens met een V gewaardeerd. Er is geen reden om van deze waardering af te wijken 

bij de handelingen van deze actoren in de onderhavige lijst. Dr. Koolmees adviseert positief 

over de waardering V voor deze handelingen. De waardering van de handelingen wordt 

vastgesteld op V.  

 

Namens de betrokken is het overleg Post- en Archiefzaken Universiteiten akkoord gegaan met 

dit verslag.  

 

 

 


