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verslag driehoeksoverleg Gezondheid en Welzijn van dieren (act.)/maart 2008 
 
 

 
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens 
de actor Voedsel en Waren Autoriteit en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectie-
lijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden 
op het beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode vanaf 1945. 
 
Den Haag, maart 2008 
drs. A.G. Dellebeke 

 
Beleidsterrein 

In het concept -BSD Gezondheid en welzijn van dieren over de periode vanaf 1945 (act.) voor de  
genoemde zorgdragers is een beschrijving van het beleidsterrein opgenomen en een overzicht 
van de actoren waarvan de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. 
  
Selectiedoelstelling en –criteria en belangen 

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.  
 

Driehoeksoverleg 

Het driehoeksoverleg over de actualisatie  van de concept-selectielijst Gezondheid en welzijn 
van dieren vond schriftelijk plaats in de periode januari 2008- maart 2008 
 
De betrokken zorgdragers werden vertegenwoordigd door drs. H. Berende van het Project 
Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA). Hij heeft bij de totstandkoming van het BSD met 
verschillende beleids- en archiefdeskundigen overleg gevoerd. 
 
Als archief- en beleidsdeskundigen namens de zorgdragers : 
mw. G. Veenstra, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
directie Informatievoorziening, afdeling uitvoering en beleid. 
mw. K. de Kruijff, Voedsel en Warenautoriteit, directie Bedrijfsvoering, Adviseur Documentaire 
Informatievoorziening. 
 
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 
mw. drs. A.G. Dellebeke, medewerker Selectie&Acquisitie bij het Nationaal Archief.  
 
als adviseur van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 
prof. dr. P.A. Koolmees, bijzonder hoogleraar Diergeneeskunde in Historische en 
Maatschappelijke Context aan de Universiteit Utrecht. 
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Inhoudelijk verslag  

 
Algemeen opmerkingen  
 
Materiedeskundige 
Algemeen heeft de deskundige aangeven dat groot maatschappelijk belang gehecht kan worden 
aan materiaal dat handelt over uitbraken van besmettelijke ziekten en de politieke en 
wetenschappelijke respons daarop.  Evaluatie van beleid en functioneren zijn naar zijn mening 
ook zaken van belang om te bewaren. 
Opmerkingen over specifieke neerslag zijn bij de afzonderlijke handelingen opgenomen. 
 
Zorgdrager 
De zorgdrager heeft, mede naar aanleiding van de opmerkingen van de deskundige, aangegeven 
voor een aantal handelingen een langere V termijn (V 12)  te willen opnemen. Het gaat 
hoofdzakelijk om handelingen ten aanzien van besmetting van dieren en bestrijding van 
dierenziektes.  
Het betreft de volgende handelingen: 
Handeling 161 Het aanwijzen van een termijn en een plaats waar runderen afkomstig uit het 
Verenigd Koninkrijk worden gedood. 
Handeling 162  Het aanwijzen van een termijn en een plaats waar runderen afkomstig uit het 
Verenigd Koninkrijk worden gedood. 
Handeling 163  Het besluiten tot maatregelen bij het vermoeden of constateren van de aanwezigheid 
van verwekkers van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen of als de producten afkomstig zijn uit 
een gebied met een epidemische dierziekte. 
Handeling 242 Het beslissen in bijzondere gevallen over de wijze van onschadelijk maken of 
ontsmetten en de middelen die daarbij moeten worden gebruikt. 
Handeling 280 Het afgeven van een verklaring dat varkens met een negatief serologisch resultaat 
zijn onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van klassieke varkenspest.  
Handeling 298 Het aanwijzen van een beëdigd deskundige voor het vaststellen van de waarde van 
dieren , raten, bijenvolken en producten die zullen worden gedood of onschadelijk gemaakt. 
230 Het vaststellen van maatregelen betreffende het verbieden van het vervoer van dieren, 
producten en voorwerpen uit, naar en binnen (bepaalde gedeelten van) Nederland. 
247 Het verbieden of voorwaardelijk toestaan van het vervoer van bijen naar door hem aan te wijzen 
delen van het land. 
262 Het nemen van maatregelen ter voorkoming van de overbrenging van besmetting. 
264 Het vaststellen van het tijdstip waarop de verdenking is ontstaan dat een dier aan een 
besmettelijke ziekte lijdt. 
268 Het bepalen dat het vervoersverbod binnen een gebied ook geldt voor gezonde dieren. 
 
Daarnaast meldt de zorgdrager dat de waardering van handeling 631 Het aanwijzen van  
ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet en de daarop  
berustende bepalingen en belast met de opsporing van feiten die strafbaar zijn ingevolge de  
wet- en regelgeving voor de gezondheid en welzijn van dieren. 
conform de termijn van gelijksoortige handelingen in de selectielijst P-direkt (Staatscourant 225 
d.d. 20 november 2007) wordt aangepast. 
 
 
 

 
Handelingen 
 
Handeling 57  Het mededelingen doen aan buitenlanden van het uitbreken van een besmettelijke 
veeziekte 
De materiedeskundige vraagt of bewaring of een langere V-termijn overwogen kan worden. Dit 
soort uitbraken liggen namelijk erg gevoelig en het is  interessant om te zien hoe de overheid 
hierop reageert. 
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De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief begrijpt de gedachtegang van de deskundige 
maar vraagt op haar beurt of de mededelingen op zichzelf een grote maatschappelijke waarde 
hebben waardoor zij voor eeuwige bewaring in aanmerking komen. Het handelen van de 
overheid bij dergelijke crises kan ook via andere neerslag gereconstrueerd worden. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers geeft aan dat het hier gaat om het doen van 
mededelingen aan het buitenland wanneer er een (vermoeden van) besmetting is.  
De neerslag is daarom niet van zeer grote maatschappelijke waarde.  
De zorgdragers kunnen zich vinden in een langere V termijn conform een van de voorstellen van 
de deskundige. In het BSD zal V 12 jaar worden opgenomen.  
 
Handeling 96 Het geven van bijzondere voorschriften betreffende het veeartsenijkundig toezicht in 
verband met het dreigen,  optreden of heersen van een besmettelijke veeziekte. 
De materiedeskundige meent dat deze problematiek de strikt inhoudelijk veterinaire aspecten 
overstijgt en van breder maatschappelijk belang is. De vraag rijst of dit materiaal voor bewaring 
in aanmerking zou moeten komen? De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief meent dat 
het hier eigenlijk om nadere regels e.d. lijkt te gaan. Indien dat het geval is een B (5) waardering 
zeker gerechtvaardigd.  
De vertegenwoordiger van de zorgdragers geeft aan dat de zorgdragers akkoord zijn met de 
voorgestelde wijziging naar B (5). Het BSD zal worden aangepast. 
 
 
Handeling 219 Het nemen van maatregelen ter bestrijding  bij of tijdens  een opgetreden 
besmettelijke dierziekte. 
Handeling 266 Het geven van toestemming of bevelen aan de houder dat besmette of verdachte 
dieren het bedrijf  mogen verlaten 
Handeling 267 Het verbieden van het vervoer van dieren binnen een straal van 10 kilometer of 
minder rond een gebouw of terrein dat wordt verdacht van besmetting of besmet is verklaard. 
Handeling 271 Het verlenen van toestemming voor het verrichten van een handeling aan krachtens 
de wet geplaatste of aangebracht waarschuwingsborden en kentekenen. 
Handeling 276 Het bepalen dat dieren op grond van art. 2.b en c verdacht blijven voor een andere 
dan daar genoemde periode 
De materiedeskundige vraagt zich af wat de crisisdossiers precies inhouden. De naam 
suggereert in ieder geval dat ze dermate belangrijk zijn dat ze bewaard moeten blijven. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief meent dat de naam mogelijk iets anders 
suggereert dan er inhoudelijk in de dossiers gevonden kan worden, maar vraagt  
de vertegenwoordiger van de zorgdragers  dit uit laten zoeken; daarna zal de waardering 
opnieuw worden bekeken. 
Na navraag bij de zorgdragers meldt de vertegenwoordiger dat de naam crisisdossiers meer 
suggereert dan er daadwerkelijk in zit. Het betreft documenten over de bestrijding van een crisis 
op individuele plaatsen. Neerslag is dan bijvoorbeeld: ruimingsformulieren.  
De term crisisdossiers zal verwijderd worden. 
Daarnaast geeft de vertegenwoordiger van de zorgdragers aan dat het beleid en het op-, vast- 
en instellen van regels/maatregelen handelingen zijn die door het ministerie worden uitgevoerd. 
Deze handelingen zijn reeds vastgesteld voor genoemde zorgdrager met een B waardering. 
Voor handeling 266 is dat handeling 265 Het aanwijzen van personen of groep van personen voor 
wie het verbod voor toegang tot besmet verklaarde of van besmetting verdachte gebouwen of 
terreinen niet geldt. 
Voor handeling 267 is het handeling 268 Het bepalen dat het vervoersverbod binnen een gebied ook 
geldt voor gezonde dieren. 
Voor handeling 271 is het handeling 221 Het geven van voorschriften voor de 
waarschuwingsborden en kentekenen, te plaatsen bij de uitbraak van een besmettelijke 
dierziekten. 
Voor handeling 276 zijn dat de handelingen: 
 272 Het vaststellen van de incubatietijd van besmettelijke dierziekten die op basis van de EG-
verplichtingen bestreden moet worden 
273 Het vaststellen van een termijn waarbinnen een dier verdacht blijft van besmetting van een 
ziekte die op basis van de EG-verplichtingen bestreden moet worden. 
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274 Het aanwijzen van soorten of categorieën van dieren, producten of voorwerpen waarvan het 
vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen verboden is. 
Voor handeling 219 zijn dat de handelingen: 
 218 Het aanwijzen en vaststellen van (voorlopige) maatregelen ter voorkoming van de verspreiding 
van smetstof en ter bestrijding van een besmettelijke dierziekte. 
 75 Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de 
wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten 
 192 Het stellen van regels voor diervoeder, voor de voedering bestemde voedsel- en slachtafval en 
materialen van dierlijke oorsprong, alsmede grondstoffen voor diervoeders. 
 
Alle betrokken kunnen zich vinden in deze uiteenzetting. 
Daarop stelt de zorgdrager  voor de handelingen 219, 266, 267, 271 en 276 de volgende 
waardering voor:  
B (evaluatie en verslaglegging van crises); 
V 12 jaar overige neerslag. 
Allen gaan akkoord, de wijzigingen zullen worden doorgevoerd. 
 
Handeling 332 Het in Nederland toelaten van personen of groepen personen die een buitenlandse 
bevoegdheid hebben tot de uitoefening van de diergeneeskunde. 
De materiedeskundige meent dat de neerslag van deze handeling voor bewaring in aanmerking 
komt vanuit het oogpunt van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (WUD). 
Naar de mening van de zorgdragers is 10 jaar afdoende: de gegevens van personen aan wie een 
dergelijke verklaring wordt afgegeven worden in een register opgenomen (zie handeling 345). 
Allen gaan na deze uitleg akkoord met handhaving van de waardering. 
 
Handeling 345  Het bijhouden van een register 
De materiedeskundige meent dat de neerslag van deze handeling voor bewaring in aanmerking 
zou kunnen komen vanuit het oogpunt van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 
(WUD). 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief geeft na het doornemen van de wet aan dat de 
inhoud van de WUD geen aanleiding geeft voor het permanent bewaren van een dergelijk 
register. De door de zorgdragers voorgestelde termijn V 75 na geboorte is naar haar mening dan 
ook redelijk te noemen.In vergelijkbare gevallen worden de registers ook niet voor eeuwige 
bewaring aangemerkt. 
Allen gaan na deze uitleg akkoord met handhaving van de waardering. 
 
Handeling 533 Het verlenen van ontheffing op de voorschriften voor verdoving van de dieren ten 
behoeve van het ritueel slachten 
Handeling 534  Het verlenen van toestemming voor het in afwijking van de regels in de EG richtlijn 
71/118/EEG slachten van pluimvee 
Handeling 540  Het geven van aanwijzingen betreffende het onbedwelmd slachten van dieren. 
De deskundige meent dat uit het oogpunt van de maatschappelijke discussie over ritueel 
slachten de neerslag van deze handeling mogelijk bewaard zou moeten blijven of dat tot een 
langere V termijn zou kunnen worden besloten? De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief 
vraagt de zorgdragers een langere termijn te overwegen. De vertegenwoordiger van de 
zorgdragers geeft aan dat de V termijn pas ingaat nadat de ontheffing/ toestemming / aanwijzing 
afgelopen is. Zodoende wordt de neerslag in praktijk al ruim langer bewaard dan 10 jaar. Allen 
gaan na deze uitleg akkoord met handhaving van de voorgestelde waardering. 
 
Handeling 632 Het uitoefenen van toezicht en het opsporen van feiten die strafbaar zijn ingevolge de 
wet- en regelgeving voor de gezondheid en welzijn van dieren. 
Handeling 702 Het uitvoeren van het tweedelijns toezicht op externe controle instellingen. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief vraagt of het hier kerntaken van de VWA betreft. 
Dan is een B waardering gewenst voor in ieder geval de rapportages die onderdeel uit zouden 
kunnen maken van deze neerslag. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers bevestigd dat het hier om kerntaken gaat: het 
regulier houden van toezicht. Hij zal navragen of de neerslag meer bevat dan processen verbaal. 
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Indien dat het geval is zullen de rapportages bewaard worden en geldt voor de overige neerslag 
dat deze op termijn vernietigd kan worden. 
Navraag bij de zorgdragers leert dat de neerslag alleen uit processen verbaal bestaat; hierbij 
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan audits productveiligheid (keuringsinstellingen t.b.v. non-
food consumentenproducten). Na deze uitleg gaan allen akkoord met de V waardering. 
De vertegenwoordiger van de zorgdragers stelt voor een toevoeging bij de waardering van 
handeling 702 op te nemen: V 10 jaar na vervallen. 
Allen gaan akkoord, de aanpassing zal in het BSD worden doorgevoerd. 
 
 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun 
goedkeuring aan dit verslag gegeven.  
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