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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 
tussen  de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
(PVE), de minister van Justitie, de minister van Economische Zaken, de minister van Verkeer en 
Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Algemene 
Zaken , de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Defensie, de minister 
van Financiën, Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden (COKZ) en het Nationaal 
Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het 
Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van genoemde zorgdragers op het beleidsterrein 
Voeding- en productveiligheid  voor de periode vanaf 1945. 
 
Den Haag, oktober 2006 
drs. A.G. Dellebeke 
 
 
Inleiding 
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid 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= op termijn te vernietigen). 
 
Dit BSD fungeert als een nieuw selectie-instrument voor de bovengenoemde zorgdragers voor de 
periode vanaf 1945. 
 
 
Het beleidsterrein 
Het beleidsterrein draait om de bescherming van de volksgezondheid tegen ondeugdelijke waren. 
Waren betreffen hier voedingsmiddelen (eet- en drinkwaren) maar ook roerende producten die geen 
eetwaren zijn zoals gasslangen en helmen etc. 
In het kader van de volksgezondheid worden kwaliteitseisen gesteld door ministeries  en deze houden 
ook toezicht op de naleving daarvan. De kwaliteitseisen en het toezicht hebben naast de bescherming 
van de volksgezondheid tevens tot doel het voorkomen van bedrog. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het bijmengen van water bij melk door een handelaar. Ook worden kwaliteitseisen gesteld 
voor voedingsmiddelen. Deze hebben betrekking op het verhogen van de kwaliteit van in Nederland 
verbouwd of geproduceerd voedsel met als doel de export naar het buitenland te vergroten. 
 
Reikwijdte van dit BSD 
Het BSD wordt ingediend voor: 
- de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder zijn zorg ressorterende actoren;  
- de minister van Justitie en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Economische Zaken en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Verkeer en Waterstaat en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Algemene Zaken  en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Defensie en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- de minister van Financiën en de onder zijn zorg ressorterende actoren; 
- Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE);  
- Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden (COKZ); 
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Totstandkoming BSD 
Het BSD is gebaseerd op het PIVOT-rapport Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen 
inzake de bescherming van de volksgezondheid tegen ondeugdelijke voedingsmiddelen en producten, 1945 
-1996.   (Den Haag 1997)  
 
Het definitieve concept BSD voor de genoemde zorgdragers  kwam tot stand in september 2004 en is, 
naar aanleiding van het besprokene tijdens het driehoeksoverleg, door de vertegenwoordiger van VWS 
aangepast en aangevuld.  
 
Driehoeksoverleg 
 
Het driehoeksoverleg is opgestart in juni 2005 en afgesloten in september  2006.  
Hieronder volgt eerst een opsomming van de deelnemers aan het driehoeksoverleg waarna de 
gevolgde toetsingsprocedure kort wordt uiteengezet. 
 
 
Aan het driehoeksoverleg is door de volgende personen deelgenomen: 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Beleidsdeskundigen: B.J. Beer, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, afdeling 
Voeding en levensmiddelen; 
mw. I.M. Zweep, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, afdeling Voeding en 
levensmiddelen; 
Archiefdeskundige: drs. R. van Abel, extern begeleider vaststellingstrajecten 
basisselectiedocumenten  
 
Ministerie van Justitie 
Beleidsdeskundigen: dhr. B. Otte, directeur bedrijfsvoering College van Beroep voor het bedrijfsleven; 
dhr. P. Giezen, coördinator Documentaire Dienstverlening, Rechtbank Rotterdam. 
Archiefdeskundige: dhr. E.J. Steigenga, coördinator Justitiebreed archiefbeleid. 
 
Ministerie van Economische Zaken 
Beleidsdeskundige: B.J. Beer, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, afdeling 
Voeding en levensmiddelen. 
 Archiefdeskundige: mw.dr. C. Dohmen, senior beleidsmedewerker I & A /DIV. 
 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Beleidsdeskundige: A. Brand, manager Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart. 
Archiefdeskundige: A.P. Boek, adviseur DIV, Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart. 
 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Beleidsdeskundigen: M.K. de Jong, stafmedewerker Beheer, Directie Voedselkwaliteit en 
Diergezondheid; 
mw.drs. R.A. Muller-Visser, MT-lid Clusters Sturing en Instrumenten en Financiën en Control. 
Archiefdeskundigen: P. Creemers, eerste medewerker DIV, Algemene Inspectiedienst (AID); 
mw. M. Vos, Projectleider P & A zaken, Algemene Inspectiedienst (AID). 
 
Ministerie van Algemene Zaken   
Beleidsdeskundige: mr. L. Poelgeest, Kabinet van de Minister President. 
Archiefdeskundige: F. Vogelsang, Hoofd Documentaire Informatievoorziening, Centrale Afdeling CID. 
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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Beleidsdeskundige: ing. H.T.M. van Eeden, beleidsmedewerker Directie Arbeidsomstandigheden, 
afdeling Productveiligheid en Gezondheid. 
Archiefdeskundige: M. Zonneveld, DIV adviseur Directie Algemene Zaken, afdeling Beleid en Advies 
DIV. 
 
Ministerie van Defensie  
Beleidsdeskundigen: KTZAR M.J.W. Neuteboom, projectleider directie Militaire Gezondheidszorg van 
de hoofddirectie Personeel; 
mr. R. Lagrand I.L.M. MLC, wetgevingsjurist bij de directie Juridische Zaken. 
Archiefdeskundige: J.M.M. Cuijpers, institutioneel onderzoeker bij het Bureau Centraal 
Archievendepot van het Defensie Archieven-, registratie- en Informatiecentrum. 
 
Ministerie van Financiën  
Beleidsdeskundigen: drs. P.J. Hoekstra, senior inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF); 
mr. J.L.J. Kroon, beleidsmedewerker bij de directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen. 
Archiefdeskundige: A. van Eeden, medewerker Institutioneel Onderzoek en Archiefbewerking, directie 
Bedrijfsvoering en Communicatie, eenheid Documentatie en Informatie. 
 
Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE);  
Beleidsdeskundige: ir. J.N. Schouwenburg, coördinator Stafbureau 
Archiefdeskundige: mr. P. van Kalkhoven, adjunct-hoofd Facilitaire Dienst. 
 
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden (COKZ). 
Beleidsdeskundige/Archiefdeskundige: dr. ir. L. de Jong, directeur Centraal Orgaan voor 
Kwaliteitsaangelegenheden. 
 
Vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris 
mw. drs. A. Dellebeke, medewerker Selectie & Acquisitie bij het Nationaal Archief. 
 
Voorts trad op als adviseur van de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris  dr. F. Pepping 
van de onderzoekschool voor Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie te 
Wageningen. 
 
 
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd: 
In juni 2005  heeft dhr. Theunissen namens de zorgdragers de concept-selectielijst ter vaststelling 
aangeboden bij de  algemeen rijksarchivaris. 
 
Door het Nationaal Archief zijn met de primaire zorgdrager afspraken gemaakt over de planning van 
het vaststellingstraject. In oktober/november 2005 is een materiedeskundige gezocht. In november  
heeft de heer dr. F. Pepping  zich bereid verklaard schriftelijk deel te nemen aan het 
driehoeksoverleg. 
In de periode november 2005 – september 2006 is schriftelijk overleg gevoerd tussen de 
vertegenwoordiger van de algemeen rijksarchivaris en de deskundigen van de genoemde zorgdragers. 
De opmerkingen die de heer Pepping per e-mail heeft verzonden zijn in deze periode ook besproken. 
 
Vervolgens heeft de heer Van Abel de wijzigingen die tijdens het driehoeksoverleg  zijn 
overeengekomen verwerkt in het BSD. 
 
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 
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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 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 
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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 maximale termijnen zijn geschied door 
de deskundigen van de betrokken zorgdragers. 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. Door de deelnemers aan het 
driehoeksoverleg is ook de mening gevraagd van dr. F. Pepping van de onderzoekschool voor Voeding, 
Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid (VLAG) en deskundige op het gebied 
van de Voeding- en productveiligheid 

 
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 
 
-Het Nationaal Archief maakt opmerkingen over het opnemen van algemene handelingen van actoren 
als: 

- de aangewezen instantie; 
- het aangewezen (overheids)orgaan; 
- etc… 

De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat het een enorme klus is om alle instanties etc. op te 
sporen en vraagt naar de mogelijkheid om de handelingen in het algemeen voor deze instanties wel op 
te nemen en door beleidsmedewerkers van VWS, in veel gevallen de ‘aanwijzers’, te laten beoordelen 
en vaststellen. 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief raadt aan zoveel mogelijk te achterhalen wie wat doet 
en voor die actoren handelingen te formuleren indien zij mee willen liften. Dit maakt het aantal 
actoren mogelijk uitgebreider maar het maakt de selectielijst ook zo compleet mogelijk. 
 
De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat de formulering van een aantal handelingen in 
onderhavig BSD een kleine aanpassing heeft ondergaan ten opzichte van de formulering in het RIO. 
De aanpassing is  niet van dien aard dat de strekking van de handeling is gewijzigd. 
Het betreft handelingen: 62, 63, 76, 86, 87, 95, 97, 104, 110 en 125. 
 
- Hoewel de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) wel een vaststellingsverzoek heeft ingediend worden 
bij nader inzien de handelingen van de VWA (en voorgangers) verwijderd. VWA heeft in 
overeenstemming met vertegenwoordigers van LNV besloten tot het indienen van een 
organisatiegebonden selectielijst. De handelingen uit onderhavig BSD zullen daarin worden 
meegenomen. Aan de selectielijst voor de Voedsel en Warenautoriteit (VWA)  wordt momenteel 
gewerkt. 
 
 
Handelingen 
 
Handeling 1 Het - eventueel tezamen met andere minister(s) - formuleren en evalueren van  
beleidsstandpunten op het terrein van de voeding- en productveiligheid. 
De vertegenwoordiger van VWS geeft aan bij de waardering nog criterium 2 toe  te zullen voegen. 
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Handeling 2 Het opstellen van periodieke verslagen 
Het Nationaal Archief stelt voor aan de zin toe te voegen op het beleidsterrein van de voeding- en  
productveiligheid.  Dit zal worden doorgevoerd. 
 
Handeling 5 Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen op het beleidsterrein  
voeding- en productveiligheid en het voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor de Raad van  
State en/of Kantonrechter.  
Het Nationaal Archief vraagt zich af waartoe de verwijzing naar RIO 17 dient in het opmerkingen veld. 
De vertegenwoordiger van VWS doet een toevoeging bij de opmerking waarmee duidelijk wordt dat het 
een verwijzing is naar handelingen van de Raad van State. 
 
Handeling 7 Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van voorlichtingsmateriaal op het inzake voeding- 
en productveiligheid. 
Het Nationaal Archief meent dat de formulering van de handeling te wensen over laat. De  
vertegenwoordiger van VWS geeft aan deze reeds aangepast te hebben naar Het voorbereiden van  
voorlichtingsmateriaal op het beleidsterrein voeding- en productveiligheid.  
Het Nationaal Archief stelt tevens voor 1 exemplaar van het voorlichtingsmateriaal te bewaren. Allen 
gaan akkoord met B (5) 1 exemplaar, V 2jr overige neerslag. 
 
Handeling 11 Het - eventueel tezamen met andere ministers -  aanwijzen, voordragen, schorsen of  
ontslaan van de (adviserende) leden van overlegorganen welke betrekking hebben op voeding- en  
productveiligheid. 
De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat na intern overleg de volgende waardering is opgenomen: 
V 10 jaar na ontslag 
Deze handeling heeft uitsluitend betrekking op benoemingen waarbij geen sprake is van  
een rechtspositionele verhouding. In gevallen waarin wel sprake is van een rechtspositionele  
verhouding, moet gebruik worden gemaakt van de selectielijst voor personeelsdossiers van de 
 rijksoverheid (P-direct) 
Allen gaan akkoord. 
 
Handeling 34 Het - wanneer een spoedeisende voorziening gewenst is - vaststellen, wijzigen en intrekken  
van ministeriële regelingen met de strekking van een AMvB  
Het Nationaal Archief is van mening dat de neerslag niet voor eeuwige bewaring in aanmerking komt  
omdat de regelingen maximaal 2 jaar geldig zijn en stelt voor een V waardering op te nemen met  
toevoeging “na vervallen”. Allen gaan akkoord met:  V 5 jaar na vervallen, wijzigen en/of intrekken 
 regeling. 
 
Handeling 35 Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van (ministeriële) regelingen 
inzake het bereiden, behandelen, verpakken of bewaren van eet- en drinkwaren. 
Het Nationaal Archief vraagt zich af of op basis van de opgenomen grondslag, de handeling eerder dan 
1992 werd uitgevoerd. De vertegenwoordiger van VWS heeft dit nagezocht en de periodisering 
aangepast naar 1945. 
 
Handeling 39 Het - eventueel in overeenstemming met andere ministers - aanwijzen van toezichthoudende 
diensten / personen en stellen van nadere regels inzake (de werkwijze van) deze diensten en personen. 
Het Nationaal Archief merkt op dat benoemingen en aanwijzingen in de regel niet voor eeuwige 
bewaring in aanmerking komen en stelt een gesplitste waardering voor. De vertegenwoordiger van 
VWS wil een B waardering omdat benoemingen en werkwijzen vaak in dezelfde beschikking genoemd 
worden en derhalve een splitsing in de waardering niet mogelijk is. 
Het Nationaal Archief meent dat er mogelijk ook veel gevallen bestaan waarin de richtlijnen voor de 
werkzaamheden niet gekoppeld zijn aan benoeming of aanwijzing van personen of diensten. Derhalve 
wordt toch de voorkeur gegeven aan een gesplitste waardering: B richtlijnen/regelingen en V overige 
neerslag. Mocht het voorkomen dat ze samenvallen dan geldt de B waardering. Allen gaan akkoord. 
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Handeling 40 Het aanwijzen van (overheids-) instanties die voor de betrokken ministers 
Warenwetbeschikkingen afgeven (w.o. vergunningen, ontheffingen, certificaten etc.) en het stellen van 
(nadere) regels inzake de werkzaamheden van deze instanties. 
Zie bij handeling 39. 
 
Handeling 56 Het voorschrijven van bepaalde voorzieningen - waaronder het wijzigen van verordeningen en  
instructies -  inzake de keuring van waren. 
Op verzoek van het Nationaal Archief is door de vertegenwoordiger van VWS in het opmerkingen veld 
uitleg over de handeling opgenomen welke zeer verhelderend is. 
 
Handeling 62 Het toelaten van ambtenaren die (her-)keuringen van vlees verrichten en het stellen van 
nadere regels inzake de werkzaamheden van deze ambtenaren en diensten.   
Zie bij handeling 39 en handeling 40. 
 
Handeling 63 Het - eventueel in overeenstemming met andere ministers - toelaten / aanwijzen van 
diensten en ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de Vleeskeuringswet het stellen van 
nadere regels inzake de werkwijze van de diensten en ambtenaren. 
Zie bij handeling 39 en handeling 40. 
 
Handeling 68 Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van de Wet op de Voedingsraad. 
De materiedeskundige betwijfelt of de neerslag bewaard moet blijven omdat de Voedingsraad niet 
meer bestaat. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg menen dat B 1 gerechtvaardigd is 
omdat de neerslag betrekking heeft op totstandkoming, wijziging etc. van wetgeving betreffende de 
Voedingsraad. Allen gaan akkoord met B. 
 
Handeling 76 Het ordonneren aan een product-, een hoofdbedrijf- of een bedrijfschap om verordeningen 
op te stellen inzake destructiemateriaal en het eindproduct van de verwerking van destructiemateriaal. 
Het Nationaal Archief merkt op dat de tekst van de handeling aangepast moet worden (verordonneren 
tot of ordonneren van). Dit zal worden doorgevoerd. 
 
Handeling 78 Het goedkeuren van verordeningen van een product-, een hoofdbedrijf- of een bedrijfschap  
inzake destructiemateriaal en het eindproduct van de verwerking van destructiemateriaal. 
Het Nationaal Archief stelt een toevoeging aan de waardering voor: intrekken, wijzigen etc. 
Allen gaan akkoord. Het BSD zal worden aangepast. 
 
Handeling 83 Het aanwijzen van instanties die voor de minister de machtigingen verlenen inzake het in  
verkeer brengen van levensmiddelen die niet voldoen aan de voorschriften zoals die staan in Bijlage II en III  
van de ATP-overeenkomst (Trb. 1972, 112). 
De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat het ministerie van VWS deze neerslag toch graag wil  
bewaren omdat het hier om cruciale instanties gaat en trekt het voorstel V, 10 jaar na einde aanwijzing  
in. Het Nationaal Archief kan hier wel mee akkoord gaan als VWS grote waarde aan de neerslag  
hecht. De waardering B (4) zal worden opgenomen. 
 
Handeling 88 Het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van de vaststelling, wijziging en intrekking 
van algemene maatregelen van bestuur die voortkomen uit de Kernenergiewet voor wat betreft ioniserende 
en niet-ioniserende straling in relatie met de volksgezondheid.  
Het Nationaal Archief merkt op dat een waardering ontbreekt. De vertegenwoordiger meent dat de 
verwijzing naar een ander BSD voldoende is. Het Nationaal Archief is van mening dat als VWS meent 
dat deze handeling in een ander BSD thuishoort, de handeling in onderhavig BSD geschrapt moet 
worden.  Het BSD zal worden aangepast. 
 
Handeling 89 Het leveren van een bijdrage aan het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking 
van ministeriële regelingen inzake kernenergie en ioniserende straling.  
Het Nationaal Archief merkt op dat een waardering ontbreekt. De vertegenwoordiger meent dat de 
verwijzing naar een ander BSD voldoende is. Het Nationaal Archief is van mening dat als VWS meent 
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dat deze handeling in een ander BSD thuishoort, de handeling in onderhavig BSD geschrapt moet 
worden. Het BSD zal worden aangepast. 
 
Handeling 90 Het toelaten van ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de Kernenergiewet en 
het stellen van nadere regels inzake de werkwijze van de diensten en de ambtenaren. 
Het Nationaal Archief merkt op dat een waardering ontbreekt. De vertegenwoordiger meent dat de 
verwijzing naar een ander BSD voldoende is. Het Nationaal Archief is van mening dat als VWS meent 
dat deze handeling in een ander BSD thuishoort, de handeling in onderhavig BSD geschrapt moet 
worden. Het BSD zal worden aangepast. 
 
Handeling 99 Het - eventueel in overeenstemming met andere ministers - verlenen, wijzigen, schorsen of  
intrekken van vergunningen / toelatingen / erkenningen inzake het bereiden, vervaardigen, behandelen,  
bewerken, verwerken, verpakken, bewaren of vervoeren van waren behorend tot een bij AMVB. aangewezen  
categorie.   
Het Nationaal Archief merkt op dat in het opmerkingen veld verwezen wordt naar  een verkeerd  
handelingnummer. Daarnaast vraagt het Nationaal Archief zich af of deze handeling niet reeds in de  
selectielijst Energiebeleid is vastgesteld (handeling 137 en handeling 150) en derhalve uit onderhavige  
lijst verwijderd zou  kunnen worden. De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat deze handeling  
betrekking heeft op neerslag die op grond van de Warenwet tot stand komt en derhalve via  
onderhavige lijst nog moet worden geselecteerd. Allen gaan akkoord met B (5). 
 
Handeling 126: Het opstellen van leerplannen, cursusschema’s e.d. voor de opleiding van (aankomende)  
keurmeesters 
Het Nationaal Archief vraagt of deze handeling niet ook onder de actor Minister van LNV opgenomen  
moet worden als deze diploma’s uitgeeft; het Nationaal Archief stelt tevens een toevoeging in het  
opmerkingenveld voor waarin het uitgeven van diploma’s wordt meegenomen. De vertegenwoordiger  
van VWS zal de aanvullingen doorvoeren. 
 
Handeling 127 Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leraren die de opleidingen verzorgen voor de  
(aankomende) keurmeesters van vee en vlees. 
Het Nationaal Archief stelt voor de neerslag conform de neerslag van handeling 11 te waarderen.  
De wijziging zal worden doorgevoerd. 
 
Handeling 136 Het goedkeuren van methoden / toestellen die runderen immobiliseren voor de slacht 
volgens Israëlitische of Islamitische ritus. 
Het Nationaal Archief vraagt af of er een bijzondere (religieuze) reden bestaat voor de termijn (V 50 
jaar). De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat dit niet het geval is en meent dat er sprake is van 
een vergissing. Allen gaan akkoord met het voorstel: V 5 jaar na afloop goedkeuring. 
 
Handeling 138 Het vaststellen van het maximum aantal slachtdieren waarvan bloed in één vat van niet-
corroderend materiaal mag worden opgevangen. 
Het Nationaal Archief vraagt zich af of er iets opgenomen is in het Vleeskeuringbesluit wat de 
waardering V 3 maanden zou kunnen verklaren. De vertegenwoordiger van VWS meldt dat hier sprake 
is van een vergissing. De termijn moet zijn V 5 jaar na afloop vaststelling. 
 
Handeling 139 Het goedkeuren van type toestellen en installaties voor elektrische bedwelming. 
Het Nationaal Archief merkt op dat een toevoeging aan de waardering noodzakelijk is omdat nu niet 
duidelijk is na afloop waarvan vernietigd kan worden. Daarnaast wordt een opmerking gemaakt over 
de V termijn. Hoewel de termijnen een zaak voor de zorgdrager zijn merkt het Nationaal Archief op dat 
50 jaar hier wel erg lang lijkt. De vertegenwoordiger van VWS is het daarmee eens en stelt voor: V 10 
jaar na afloop geldigheid goedkeuring. Allen gaan akkoord. 
 
 
Handeling 167 Het toelaten van destructoren voor de destructie van vee, vlees of vleeswaren. 
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Het Nationaal Archief vraagt zich af hoe het product (contract) zich verhoudt tot de handeling. De 
vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat deze handeling ook inhoudt dat na toelating de destructoren 
contracten met gemeenten mogen sluiten; deze uitleg zal toegevoegd worden in het opmerkingenveld. 
 
Handeling 183 Het leveren van een bijdrage aan de ministers van SZW en VROM inzake het verlenen,  
wijzigen of intrekken van vergunningen inzake radioactieve stoffen. 
Het Nationaal Archief merkt op dat een waardering ontbreekt. De vertegenwoordiger meent dat de 
verwijzing naar een ander BSD voldoende is. Het Nationaal Archief is van mening dat als VWS meent 
dat deze handeling in een ander BSD thuishoort, de handeling in onderhavig BSD geschrapt moet 
worden.  Het BSD zal worden aangepast. 
 
Handeling 184 Het leveren van een bijdrage aan de ministers van SZW en VROM inzake het verlenen,  
wijzigen of intrekken van vergunningen inzake ioniserende straling uitzendende toestellen. 
Het Nationaal Archief merkt op dat een waardering ontbreekt. De vertegenwoordiger meent dat de 
verwijzing naar een ander BSD voldoende is. Het Nationaal Archief is van mening dat als VWS meent 
dat deze handeling in een ander BSD thuishoort, de handeling in onderhavig BSD geschrapt moet 
worden. De handeling zal uit onderhavig BSD verwijderd worden. 
 
Handeling 185 Het leveren van een bijdrage aan de Minister van SZW en VROM inzake het verlenen,  
wijzigen of intrekken van ontheffingen inzake ioniserende straling uitzendende toestellen en radioactieve  
stoffen. 
Het Nationaal Archief stelt voor bij de waardering toe te voegen: intrekking, wijziging. De 
vertegenwoordiger van VWS zal dit toevoegen. 
 
Handeling 195 Het jaarlijks registreren van verslagen inzake de handelingen en bevindingen van een  
Keuringsdienst van Waren met betrekking tot de uitoefening van zijn taken inzake het registreren voor  
invoer, aflevering of bereiding van radioactieve stoffen. 
Het Nationaal Archief vraagt zich af welk soort neerslag deze handeling genereert: een register 
waarin aangegeven wordt dat er een verslag is of vallen de verslagen ook onder deze handeling? De 
vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat beiden voorkomen. Het Nationaal Archief stelt voor de 
verslagen voor bewaring in aanmerking te laten komen. Allen gaan akkoord en de waardering zal 
worden aangepast naar B 3 verslagen, overige neerslag V 5 jaar. 
 
Handeling 221 Het overeenstemmen met de Minister van Landbouw inzake de benoeming van de voorzitter 
uit de leden van de Voorlopige Commissie Veiligheid  Nieuwe Voedingsmiddelen 
De materiedeskundige twijfelt aan de B waardering van deze handeling en de vertegenwoordiger van  
het Nationaal Archief is het met hem eens: het benoemen van leden komt doorgaans niet voor  
eeuwige bewaring in aanmerking. Daarnaast vraagt het Nationaal Archief zich af of deze handeling  
verschilt van handeling 214 Het onderling met de Minister van Landbouw overeenstemmen inzake de  
benoeming van de voorzitter uit de leden van de Voorlopige Commissie Veiligheid  Nieuwe  
Voedingsmiddelen. 
De vertegenwoordiger van VWS geeft aan dat deze handelingen hetzelfde zijn en derhalve zal  
handeling 221 komen te vervallen. Deze wijziging zal worden doorgevoerd. 
 
Over de waarderingsvoorstellen van alle overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens. 
 
Het concept verslag is door de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris opgesteld in 
oktober  2006 en ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers aan het driehoeksoverleg. 
Allen zijn akkoord met de verslaglegging. 
 
===================================================================================== 
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