
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het 
Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Ar-
chiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van bovengenoemde zorgdragers op het beleidsterrein 
Gezondheid en Welzijn van Dieren voor de periode vanaf 1945.  
 
 
Den Haag, februari 2007 
Dhr. drs. L.A. Ouwerkerk 
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 nieuw selectie-instrument voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 
minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren voor de periode 
vanaf 1945.   
 
Er zijn geen bestaande selectielijsten die dienen te worden ingetrokken. 
 
 
Reikwijdte van dit BSD 
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren: 
 
Actoren onder de zorg van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
-minister van Volksgezondheid  
-minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke Werk 
-minister onder wie welzijn ressorteert 
-Commissie van Advies voor de Dierproeven en Centrale Commissie Dierproeven 
-Rijksinstituut voor geneesmiddelenonderzoek 
-Commissie Registratie Diergeneesmiddelen 
-Bureau Diergeneesmiddelen 
-Adviescommissies 
 
Actor onder de zorg van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in 
deze lijst opgenomen voor één aanvullende handeling) 
 
Actor onder de zorg van de minister van Verkeer en Waterstaat: 
-minister van Verkeer en Waterstaat 
 
Actoren onder de zorg van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Totstandkoming BSD 
Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek dat bij de zorgdragers door E.A.T.M. Schreuder is 
uitgevoerd. Dit institutioneel onderzoek resulteerde in het PIVOT-rapport nr. 107, Gezondheid en Welzijn van 
dieren. Een institioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein gezondheid en 
welzijn van dieren, 1945-1998  (Den Haag 1999).  
 
Het BSD Gezondheid en Welzijn voor Dieren is reeds vastgesteld op 21 maart 2003 voor de handelingen van 
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de minister van Defensie,  de minister van Justitie en 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Bedrijfschap voor Handel in vee, Bedrijfschap voor 
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Pluimveehandel en –industrie, Productschap voor Vee, Vlees en Eieren en het Productschap Diervoeder 
(Stct. 2003/63) en op 3 mei 2005 voor de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit (Stct. 2005/102). 
 
Het concept-BSD voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit en het Bedrijfschap voor het Slagerbedrijf kwam tot stand in de periode 
september 2006 -  december 2006 en is sindsdien, n.a.v. het besprokene tijdens het driehoeksoverleg, 
aangepast en aangevuld.  

 

Driehoeksoverleg 
 
De inhoud van het BSD, alsmede de voorgestelde waarderingen zijn beoordeeld door: 
 
namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
als beleidsdeskundige: 
drs. A. Ottevanger, Senior Beleidsmedewerker, Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie 
als deskundige archiefbeheer:  
drs. L.B. Humbert, adviseur, Directie Informatiehuishouding 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leverde tevens de deskundigheid op archief- en 
beleidgebied namens de andere secundaire zorgdragers. 
 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond mondeling plaats op 22 november 2006 te 
Rotterdam. Na afloop van het overleg is telefonisch overlegd en per email gecorrespondeerd. De betrokken 
zorgdragers werden vertegenwoordigd door mw. drs L. Boer van het Project Wegwerken 
Archiefachterstanden (PWAA). Zij heeft bij de totstandkoming van het BSD met verschillende beleids- en 
archiefdeskundigen overleg gevoerd. Drs. L.A. Ouwerkerk trad op als vertegenwoordiger van de algemene 
rijksarchivaris. Na zijn vertrek uit het Nationaal Archief heeft mw. drs. M. van Kooten zijn taak 
overgenomen en het overleg afgerond. 
 
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 

- Dhr. drs. L.A. Ouwerkerk, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 
- Mw. drs. M. van Kooten, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief 

 
als vertegenwoordiger van de zorgdragers: 

- Mw. drs. L. Boer, BSD medewerker Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) 
 
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:  
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Selectiecriteria 
 

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) 
 
Algemeen selectiecriterium 

 
Toelichting 

 
1. Handelingen die betrekking hebben 

op voorbereiding en bepaling van 
beleid op hoofdlijnen 

 
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, 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 bewijszoekende 
burger. De beoordeling en vaststelling van de termijnen zijn geschied door de deskundigen van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 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 bescheiden voor later historisch onderzoek in de 
selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht.  
 
Bij het driehoeksoverleg  is in het kader  van bovenstaande belangen kennisgenomen van de inbreng van de 
materiedeskundige en het advies van de Raad voor Cultuur bij de selectielijst Gezondheid en Welzijn van 
Dieren zoals deze is vastgesteld voor de minister van LNV in 2003 (Stct 03/63). De inbreng van de 
deskundige en het advies van de Raad voor Cultuur hebben niet tot veranderingen geleid in dit concept-
BSD. 
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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 
 
Algemeen 
 
Naar aanleiding van het overleg heeft de vertegenwoordiger van PWAA de lay-out en redactie van het BSD,  
alsmede de periodisering  van verschillende handelingen, aangepast.  
 
Actorenoverzicht 
 
Oorspronkelijk waren ook de NWO Commissie Alternatieven voor Dierproeven, het Bedrijfschap 
Slagerbedrijf en het Platform Alternatieven voor Dierproeven opgenomen in het onderhavige concept-BSD. 
De Commissie valt echter onder het NWO, welke een eigen selectielijst heeft. Het ZonMw-programma van 
NWO, waar de commissie onder valt, is een voorzetting van het genoemde Platform Alternatieven voor 
Dierproeven. Beide actoren wilden om voorgenoemde reden niet meewerken en zijn uit het BSD 
Gezondheid en Welzijn van Dieren verwijderd. Het Bedrijfschap Slagerbedrijf is benaderd en uitgenodigd om 
deel te nemen met de vaststellingsprocedure. Zij heeft echter niet gereageerd en is daarom ook niet 
opgenomen in het BSD. 
Verder is door de minister van LNV tijdens het driehoeksoverleg gevraagd een nieuwe handeling vast te 
stellen als aanvulling op de reeds vastgestelde selectielijst (Stct 03/63).  Het betreft handeling 663. 
 
Handelingen 
 
Actor: minister van VWS en de onder hem ressorterende actoren 
 
Handeling 666 
Het verlenen van medewerking aan de voorbereiding van de vaststelling, wijziging en intrekking van wet- en 
regelgeving betreffende gezondheid en welzijn van dieren waarvan de vakminister niet de eerste ondertekenaar 
is. 
 
Handeling 667 
Het (mede-)voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van bestuur 
betreffende gezondheid en welzijn van dieren, gebaseerd op wetgeving die het beleidsterrein overstijgt. 
 
Handeling 668 
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ‘zelfstandige’ ministeriële regelingen betreffende gezondheid en 
welzijn van dieren. 
 
Het Nationaal Archief ziet de toegevoegde waarde van deze algemene handelingen in dit specifieke BSD 
niet in en stelt voor deze drie handelingen te laten vervallen. De medewerkster van PWAA stemt hiermee in. 
 
Handeling 26 
Het overeenstemmen met de minister van Landbouw inzake het verlenen van vrijstelling of ontheffing van het 
bepaalde bij of krachtens de wet. 
 
In de selectielijst van de minister van Landbouw  hebben bij deze handeling de ontheffingen een V 
waardering en de regelingen een B5 waardering gekregen. De regelingen worden verder door de minister 
van Landbouw vastgesteld, terwijl de minister van VWS slechts overeen stemde. Het NA stelt daarom voor 
de waardering voor alle neerslag van VWS, dus zowel de regelingen als de ontheffingen, van deze handeling 
te wijzigingen in V. De vertegenwoordigster van PWAA stelt een termijn van 10 jaar voor. Allen stemmen in 
hiermee in. 
 
Handeling 391 
Het voorbereiden, wijzigen en vaststellen van AMvB’s voor het bereiden, bewaren, vervoeren en vernietigen van 
smetstoffen, het voorkomen van de verspreiding van smetstoffen, het voeren van een administratie van de 
smetstoffen en het verstrekken van gegevens. 
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Handeling 397 
Het overeenstemmen met de minister van Landbouw inzake het stellen van regels met betrekking tot 
substanties waaruit diergeneesmiddelen zijn samengesteld. 
 
Handeling 416 
Het stellen van regels betreffende de lokalen, inrichting en technische uitrusting van een bedrijf, deskundigheid 
van medewerkers en andere voorzieningen ten behoeve van een vergunning voor het bereiden, verpakken, 
etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder. 
 
Handeling 422 
Het stellen van regels voor het verrichten van controles door vergunninghouders. 
 
Handeling 454 
Het stellen van regels voor de uitvoering van de Europese verplichtingen inzake diergeneesmiddelen en 
gemedicineerde voeders, waarbij kan worden afgeweken van de bepalingen van de Diergeneesmiddelenwet. 
 
Bij al deze handelingen zoekt de minister van Volksgezondheid overeenstemming met de minister van LNV. 
Deze handelingen zijn bij de primaire zorgdrager (LNV) al op B gewaardeerd.  De handelingen hebben niet 
direct betrekking op de volksgezondheid. Het Nationaal Archief stelt daarom voor om de waarderingen voor 
deze handelingen voor de minister van volksgezondheid te wijzigen in V. De vertegenwoordigster van PWAA 
stelt een termijn van 10 jaar voor na wijziging of intrekking, met uitzondering van handeling 391. Aangezien 
een AMvB een uitwerking en specificatie van de wet is en deze handeling direct raakt aan de 
volksgezondheid, wil ze de bestaande B waardering behouden. Allen stemmen hiermee in. 
 
Handeling 457 
Het vaststellen van de voor de volksgezondheid aanvaardbare hoeveelheden diergeneesmiddelen, bestanddelen 
daarvan of omzettingsproducten die mogen voorkomen op of in door de minister aan te wijzen voortbrengselen 
van dierlijke oorsprong. 
 
Deze handeling van de minister van VWS is geen hoofdlijn op het beleidsterrein zoals in handeling 451. Dit 
blijkt onder meer uit het product. Het Nationaal Archief stelt voor de waardering te wijzigen in V [termijn 
door PWAA te bepalen]. De vertegenwoordigster van PWAA voert daarentegen aan dat deze handeling 
direct raakt aan de volksgezondheid en dat de minister van VWS hier een belangrijke rol speelt. Ze stelt 
voor de waardering op B5 te handhaven. Allen stemmen hiermee in. 
 
Handeling 91 
Het stellen van regels voor diervoeder, voor de voedering bestemde voedsel- en slachtafvallen en materialen van 
dierlijke oorsprong, alsmede grondstoffen voor diervoeders. 
 
Deze handeling is in de selectielijst van LNV met een B gewaardeerd omdat deze handeling vooral 
betrekking heeft op de veestapel. Het Nationaal Archief stelt voor de waardering te wijzigen in V [termijn 
door PWAA te bepalen], omdat de handeling van beperkt belang is voor het handelen van de actor op het 
beleidsterrein. De vertegenwoordigster van PWAA wijst op het belang van de handeling voor de 
volksgezondheid. In de bijbehorende opmerking wordt vermeld dat het artikel uit de grondslag dient ter 
voorkoming van de aanwezigheid van schadelijke stoffen in dieren en producten van dierlijke oorsprong, dat 
direct raakt aan de volksgezondheid. Tevens is diervoeder (en de verwerking van slachtafval daarin) een 
actueel onderwerp, dat nogal eens stof doet opwaaien. Ze stelt dan ook voor de B5 waardering te 
handhaven. Allen zijn akkoord 
 
Handeling 115 
Het stellen van regels voor het verlenen van medewerking en verstrekken van informatie door erkende 
laboratoria 
 
De handeling is in de selectielijst van LNV met een B gewaardeerd omdat deze handeling vooral betrekking 
heeft op de veestapel. Het Nationaal Archief stelt voor de waardering te wijzigen in V [termijn door PWAA te 
bepalen], omdat de handeling van beperkt belang is voor het handelen van de minister van VWS op het 
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beleidsterrein. De vertegenwoordigster van PWAA stemt hiermee in, omdat het in deze handeling gaat om 
regels waar het ministerie van LNV primair verantwoordelijk voor is, en die niet direct gevolgen hebben 
voor de volksgezondheid. De waardering wordt gewijzigd in V 10 jaar na intrekking of wijziging. Allen zijn 
akkoord. 
 
Handeling 575 
Het verlenen of intrekken van een vergunning voor het doen van dierproeven 
 
Dierproeven zijn een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp. Op dit terrein zijn veel 
dierenwelzijnsorganisaties actief. In de overzichten van de Voedsel en Waren Autoriteit worden alleen de 
totale aantallen van dierproeven genoemd en ook de publicatie van de vergunningverlening in de 
Staatscourant geeft zeer summiere informatie. Met behulp van de neerslag van deze handeling kan een 
historisch beeld geschetst worden van dierproeven in Nederland. In het belang van het historisch 
onderzoek stelt het Nationaal Archief derhalve een waardering van B 5 voor. Allen zijn akkoord 
 
Handeling 601 
Het stellen van regels voor de werkwijze van de Commissie van Advies voor de dierproeven/Centrale Commissie 
Dierproeven. 
 
Handeling 603 
Het stellen van eisen aan het reglement van een dierexperimentencommissie. 
 
Handeling 605 
Het stellen van regels voor het jaarlijks verslag van een dierexperimentencommissie. 
 
Handeling 607 
Het vaststellen van een minimum aantal adviezen in een jaar als bestaansgrond voor een 
dierexperimentencommissie 
 
Handeling 608 
Het instellen van een heffing ter bestrijding van de aan de uitvoering van de wet verbonden kosten 
 
Deze handelingen zijn volgens het Nationaal Archief formaliteiten en de neerslag daarvan is dus niet van 
belang voor het handelen van de actor op het beleidsterrein. De waardering kan gewijzigd worden in V 
[termijn door PWAA te bepalen]. De vertegenwoordigster van PWAA is akkoord en stelt de waardering op V 
5 jaar na wijziging of intrekking, met uitzondering van handeling 601. Op grond van de neerslag van deze 
handeling kan het functioneren van de commissie worden getoetst. Ze stelt dan ook voor de B- waardering 
te handhaven. Allen zijn akkoord 
 
Handeling 499 
Het overeenstemmen met de minister van Landbouw inzake het stellen van eisen van nadere regels betreffende 
het vervoer van dieren. 
 
De met deze handeling van de minister van CRM/VWS corresponderende handeling in de selectielijst van 
LNV is met een B gewaardeerd omdat de handeling vooral betrekking heeft op de veestapel. De neerslag 
van de secundaire zorgdrager is niet nodig voor reconstructie van het beleid op hoofdlijnen. Het Nationaal 
Archief stelt voor de waardering te wijzigen in V [termijn door PWAA te bepalen]. De vertegenwoordigster 
van PWAA is niet akkoord. CRM was tot 1982 verantwoordelijk voor dierenwelzijn en daarnaast is het 
vervoer van dieren een actueel en belangrijk onderwerp, waarbij de rol van de secundaire zorgdrager wel 
degelijk van belang is. De vertegenwoordigster stelt voor om de B- waardering te handhaven. Allen gaan 
akkoord. 
 
Handeling 673/ 405 
Het voorbereiden van beslissingen omtrent de registratie van diergeneesmiddelen, alsmede omtrent de 
wijziging, de verlenging, de schorsing (en de opheffing van die schorsing) of doorhaling van die registratie. 
 
Handeling 676 
Het beoordelen en registreren van diergeneesmiddelen, alsmede het wijzigen, het verlengen, het schorsen (en 
het opheffen van die schorsing) of doorhalen van die schorsing 
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Het Nationaal Archief wenst in plaats van handeling 673 het handelingnummer 405 uit het RIO te gebruiken. 
Handeling 673 is in omschrijving gelijk aan handeling 405, met daaraan ‘en de opheffing van die schorsing’ 
toegevoegd. De vertegenwoordigster van PWAA gaat akkoord. Het ‘opheffen van schorsingen’ wordt 
opgenomen in de opmerking van de handeling. 
Het Nationaal Archief stelt voor om handeling 405 gelijk aan de selectielijst van LNV met V te waarderen. 
Gezien het feit dat handeling 676 gelijkenissen vertoont met handeling 405 geldt dit voorstel ook voor 
handeling 676. Het ministerie van VWS heeft dit voorstel met het Bureau Diergeneesmiddelen en de 
Commissie Registratie Diergeneesmiddelen besproken. VWS concludeert dat een gedeelte van de neerslag 
van handeling 405 moet worden bewaard om de beslissingen omtrent de registratie van 
diergeneesmiddelen volledig en goed te kunnen reconstrueren. Na het inzien van de gegevens wordt 
besloten om deze handeling met een B5 te waarderen voor de vergaderverslagen. Alle overige neerslag 
wordt gewaardeerd met V 10 jaar na doorhalen of intrekken van registratie. 
Voor wat betreft de handeling voor het Bureau Diergeneesmiddelen (handeling 676) gaat het ministerie van 
VWS akkoord met V 20 jaar na doorhalen of intrekken van registratie van betreffend diergeneesmiddel. 
 
Handeling 684 
Het verzamelen en evalueren van bijwerkingen van geregistreerde diergeneesmiddelen 
 
Uit het oogpunt van het belang voor de (volks)gezondheid stelt het Nationaal Archief voor de waardering te 
wijzigen in: jaarrapporten B3, overige neerslag V20 jaar. Allen zijn akkoord. 
 
Actor: minister van Sociale Zaken 
 
Handeling 416 
Het stellen van regels betreffende de lokalen, inrichting en technische uitrusting van een bedrijf, deskundigheid 
van medewerkers en andere voorzieningen ten behoeve van een vergunning voor het bereiden, verpakken, 
etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder. 
 
Handeling 419 
Het bepalen dat het verbod op het bereiden, verpakken, etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen en 
gemedicineerd voeder niet van toepassing is op bepaalde diergeneesmiddelen, niet zijnde sera, entstoffen of 
biologische diagnostica. 
 
Handeling 425 
Het stellen van regels voor:  

 de invoer, doorvoer en uitvoer van diergeneesmiddelen, gemedicineerde voeders en 
smetstoffen; 

 het bereiden, be- of verwerken, verpakken, etiketteren, afleveren; 
 toepassen of vervoederen, uit de handel nemen en vernietigen van diergeneesmiddelen 

en gemedicineerde voeders; 
 het zich ontdoen van lege verpakkingen of resten van diergeneesmiddelen en 

gemedicineerde voeders; 
 het voorschrijven van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders, de inhoud van de 

recepten, het uitschrijven en afgeven daarvan; 
 het afleveren en bewaren en omgaan met grondstoffen voor diergeneesmiddelen. 

 
De neerslag van deze handelingen wordt bij de primaire zorgdrager met B gewaardeerd. De rol van de 
minister van Sociale Zaken is niet van belang voor reconstructie van het handelen op hoofdlijnen. Het 
Nationaal Archief stelt derhalve een waardering van V [termijn door PWAA te bepalen]. De 
vertegenwoordigster van PWAA stelt de waardering op V 10 jaar na wijziging of intrekking. Allen zijn 
akkoord. 
 
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun goedkeuring aan dit 
verslag gegeven 
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