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1. Inleiding en verantwoording  
 
1.1. Doel en werking van het Basis Selectiedocument 
 
Een Basis Selectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel 
heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) 
organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag 
vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein. 
Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal 
ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in 
kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere 
actoren worden opgenomen.  
 
Een BSD wordt normaliter opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het rapport 
institutioneel onderzoek (RIO) wordt dan het betreffende beleidsterrein beschreven, evenals 
de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. De handelingen van de overheid op 
het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn de 
handelingen overgenomen, alleen nu geordend naar de actor. Bovendien is bij elke 
handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd 
moet worden.  
 
Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het 
beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) 
niet aan bod. Voor het selecteren van de administratieve neerslag die betrekking heeft op de 
instandhouding en ontwikkeling van de eigen organisaties van overheidsorganen dienen een 
aantal zogeheten 'horizontale' BSD's. Deze horizontale BSD’s zijn van toepassing op alle 
organisaties van de rijksoverheid. 
 
Het niveau waarop geselecteerd wordt, is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de 
handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD 
is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van 
overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van 
toepassing een vernietigingstermijn.  
 
 
1.1.1. Doel en werking van de actualisatie van het Basis Selectiedocument 
 
Dit BSD is een actualisatie voor de actor VWA en rechtsvoorgangers. De Voedsel en Waren 
Autoriteit is op 10 juli 2002 opgericht. Vanaf 2003 valt VWA beheersmatig onder het 
ministerie van LNV. Het ministerie van LNV is de zorgdrager voor alle documentaire neerslag 
van de VWA. De rechtsvoorgangers van de VWA zijn actoren die onder het zorgdragerschap 
van de minister van VWS en de minister van LNV vallen.  
 
Primair zorgdragerschap voor het BSD Voedings- en productveiligheid en voor het BSD 
Verslavingszorg ligt bij het ministerie van VWS. Het BSD Gezondheid en welzijn van dieren 
en het BSD Algemeen LNV-beleid vallen onder het primaire zorgdragerschap van het 
ministerie van LNV.  
 
Dit BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek op het beleidsterrein Voedings- en 
productveiligheid, gepubliceerd in RIO nr. 117 én op de concept-selectielijst die voor de VWA 
was opgesteld. Deze actualisatie van de selectielijst is bestaat uit twee delen: 

• het opnemen van reeds opgestelde handelingen in het RIO Voedings- en 
productveiligheid (zie paragraaf 2.3). 
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• Het opnemen van nieuwe handelingen voor de VWA en rechtsvoorgangers (vanaf 
handeling 233).  

 
 
1.2. De definitie van het beleidsterrein  
Het beleidsterrein Voedings- en productveiligheid draait om de bescherming van de 
volksgezondheid tegen ondeugdelijke waren. Waren betreffen hier voedingsmiddelen (eet- 
en drinkwaren) alsmede roerende producten die geen eetwaren zijn zoals bijvoorbeeld 
gasslangen en helmen. 
 
1.3. Totstandkoming 
In 2007 werd de selectielijst voor Voedings- en productveiligheid vastgesteld voor o.a. 
ministerie van LNV en het ministerie van VWS als zorgdrager (Stcrt 2007/47). In het BSD dat 
hierbij hoort wordt gesproken over een specifieke selectielijst voor de Voedsel en 
warenautoriteit (VWA) die kort daarna zou komen. Handelingen die waren geformuleerd in 
het RIO werden niet vastgesteld. Deze zouden onderdeel gaan uitmaken van de selectielijst 
voor VWA en rechtsvoorgangers.  
 
Voor de VWA is een specifieke selectielijst opgesteld door Digital display. Na een grondige 
analyse van de door de VWA uitgevoerde processen bleek dat de huidige (concept)lijsten 
niet volledig waren en niet goed aansluiten op de huidige bedrijfsvoering, werkprocessen en 
documentaire neerslag van de VWA. De geactualiseerde handelingen sluiten beter aan bij 
de (werk)processen die de organisatie uitvoert en de archieven die de VWA beheert. De 
handelingen zijn zo goed bruikbaar is voor de selectie van archieven.  
 
Uiteindelijk heeft het Nationaal Archief geen toestemming verleend voor een specifieke 
VWA-selectielijst. De VWA is een agentschap en ressorteert onder het zorgdragerschap van 
LNV. De handelingen die de VWA (en haar voorlopers) uitvoert moeten in bestaande BSD-
beleidsterreinen ondergebracht worden, te weten:  

• BSD Gezondheid en welzijn van dieren, (PIVOT-rapport 107)  
• BSD Voedings- en productveiligheid (PIVOT-rapport 117) 
• BSD Verslavingsbeleid (PIVOT-rapport 123) 

 
Daarnaast vallen handelingen van de VWA onder bestaande (vastgestelde) selectielijsten, 
zoals Algemeen LNV-beleid (PIVOT-rapport 165) en BSDs met betrekking tot 
ondersteunende handelingen (personeel, voorlichting, organisatie rijksoverheid, etc.). 
 
Voor de VWA geldt dat de handelingen uit dit BSD, net als die van Gezondheid en welzijn 
van dieren en die van Verslavingsbeleid, zullen worden opgenomen in het ordeningsplan dat 
voor de VWA zal worden opgesteld. 
 
1.4. Vaststellingsprocedure 
In april 2008 is het ontwerp-BSD aangeboden door het Project Wegwerken Archief Achterstanden 
namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
mede voor de actor Voedsel en Warenautoriteit  aan de minister van OC&W aangeboden, waarna deze 
het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). 
Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, 
dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.  
 
Vanaf 1 mei 2008  lagen de selectielijsten gedurende weken ter publieke inzage  op de website van het 
Nationaal Archief; op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; bij de 
informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief. 
Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen. 
 

5 
 



Op 30 juni 2008 bracht de RvC advies uit ((bca-2008.04876/3), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de 
volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst: 
- Toevoeging van een schriftelijke uiteenzetting van de organisatorische wijzigingen onder de 
schematische weergave van de totstandkoming van de Voedsel & Warenautoriteit; 
-Controle van de handelingen op periodisering en aanpassing waar nodig; 
-Uniforme weergave van  alle actoren, zij het mét dan wel zonder paragraafnummering; 
- Bewerkingstoevoeging bij handeling 253: in geval van grote maatschappelijke beroering over voedings-  
en/of verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 tijdens de bewerking de  
dossiers welke het betreft van vernietiging worden uitgezonderd. 
 
Daarop werd het BSD op 30 september 2008  door de algemeen rijksarchivaris, namens de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Project Directeur Project Wegwerken 
Archiefachterstanden namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. 
 
De beschikkingen behorende bij deze selectielijsten zijn gepubliceerd in de Staatscourant: 
Stcrnt 2008, nr. 403, d.d. 31 oktober  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
[C/S&A/08/2187]  
 
Stcrnt 2008, nr. 415, d.d.11 november  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
[C/S&A/08/2188]  
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2. Beleidsterrein 
 
Dit BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek op het beleidsterrein Voedings- en 
productveiligheid, gepubliceerd in RIO nr. 117 én op de concept-selectielijst die voor de VWA 
was opgesteld.  
 
De beschrijving van het beleidsterrein is in RIO 117 en in het BSD (2007/47) opgenomen. De 
contextbeschrijving van de VWA is opgenomen in de actualisatie van het BSD Gezondheid 
en welzijn van dieren. 
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3. Actoren 
3.1. Actoren onder de zorg van de minister waaronder Volksgezondheid ressorteert 
De minister waaronder Volksgezondheid ressorteert (1945-) 
Primair zorgdragerschap voor het BSD Voedings- en productveiligheid ligt bij het ministerie 
van VWS.  In 2007 werd de selectielijst voor Voedings- en productveiligheid vastgesteld voor 
het ministerie van VWS als zorgdrager (Stcrt 2007/47).  
 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid (1945-) 
Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid is een orgaan van de centrale overheid. Het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid is beschreven in RIO 5 Zicht op toezicht. Het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid bestaat uit verschillende inspecties. Elke inspectie 
kent een hoofdinspectie en meerdere regionale inspecties. Tussen een hoofdinspecteur en 
regionale inspecteurs bestaat geen zuiver hiërarchische verhouding. De kern van de 
werkzaamheden van de regionale inspecties bestaat uit het houden van toezicht. De 
hoofdinspectie coördineert en ondersteunt de werkzaamheden van de regionale inspecties, 
en onderhoudt contacten op landelijk en internationaal niveau. Het Staatstoezicht is een 
(lege) huls. Het zijn de inspecties die het Staatstoezicht samen vormgeven.  
 
De Keuringsdienst van Waren (KvW) (1858-1990)  
De eerste Keuringsdiensten van Waren waren in 1858 door de gemeenten van 
Amsterdam opgericht. De doelstelling van de keuringsdienst was het controleren van eet- 
en drinkwater dat bestemd was voor de consument. Een groot aantal steden volgde het 
voorbeeld van Amsterdam met de oprichting van een keuringsdienst. 
Met het inwerking treden van de Warenwet (Stb. 1919, 581) werd het voor de overheid 
mogelijk om keuringsgebieden vast te leggen en dus gemeenten te verplichten om een 
keuringsdienst in te stellen of de werkzaamheden van zo’n dienst te ondersteunen. 
 
In 1986 werden de gemeentelijke keuringsdiensten omgevormd tot een 
Rijkskeuringsdienst. Het ministerie van VWS werd toen formeel zorgdrager. In 1990 
wordt deze dienst opgenomen in de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB).  
 
Onderdeel van de KvW was het college van directeuren van de keuringsdiensten van 
Waren. De directeuren van dit college stemden periodiek de werkzaamheden op elkaar af 
van de verschillende keuringsdiensten van Waren. 
 
Zie voor meer over de Keuringsdienst van Waren de inleiding van Hoofdstuk 5 van het 
Rapport Institutioneel Onderzoek. Daarin is de KvW slechts tot 1991 opgenomen als 
actor, hoewel ook handelingen van de KvW van na 1991 in het RIO waren opgenomen 
(handeling 207, 208 bijvoorbeeld).  
 
Voor de handelingen van de Keuringsdienst van Waren (/ Inspectie W&V) uit de periode 
1998-2002 zijn dezelfde handelingen gebruikt.  
 
De Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid (1920 - 1998)  
De Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid (VI) is in 1920 ingesteld (Stb. 1920, 11) in 
verband met het toezicht op de naleving van de Vleeskeuringswet. De voornaamste taak van 
de Veterinaire Inspectie was het handhaven van de wettelijke voorschriften op het gebied 
van de volksgezondheid (keuringen van vlees, het onderzoek van vlees en vleeswaren en de 
destructie).  
De VI maakte onderdeel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.  
De VI was in 1998 samen met de Inspectie Gezondheidsbescherming opgegaan in de 
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken, die twee jaar later de 
Keuringsdienst van Waren werd genoemd. 
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De Veterinaire Inspectie is uitgebreid behandeld in het RIO nr. 5, “Zicht op Toezicht”, maar er 
bestaat geen BSD voor deze organisatie op basis van dit RIO.  
Door de jaren heen is de Veterinaire Inspectie altijd blijven ressorteren onder de minister 
onder wie Volksgezondheid ressorteert. 
 
Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) (1990-1998) en taakvoorgangers 
De Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) maakte onderdeel uit van het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid. De IGB was op 1 september 1990 opgericht. De IGB was 
voortgekomen uit een samenvoeging van de: 

• Inspectie, belast met het toezicht op Levensmiddelen (IL), 
• Inspectie voor de Drankwetgeving (ID), en de 
• Rijkskeuringsdienst van Waren (RKvW). 

 
De 'Inspectie, belast met het toezicht op Levensmiddelen' is gestart met ingang van 1 januari 
1962.1 Deze inspectie was een 'afsplitsing' van de Inspectie voor de Geneesmiddelen, toen 
nog Pharmaceutische Inspectie geheten. In de eerste jaren van het bestaan van de inspectie 
waren de regionale inspecteurs van de Pharmaceutische Inspectie tegelijkertijd regionaal 
inspecteur voor deze nieuwe inspectie. In 1967 werden er drie regionale inspecties op het 
terrein van de levensmiddelen gevormd. De ambtsgebieden van deze regionale inspecteurs 
vielen samen met het gebied van meerdere, aan elkaar grenzende, Keuringsdiensten van 
Waren. Deze situatie bleef tot 1990 gehandhaafd. 
 
De 'Inspectie voor de Drankwetgeving', tot 1967 bekend als 'Inspectie, belast met het 
toezicht op de naleving van de Drankwet', bestond sinds 1904. Deze inspectie kende geen 
hoofdinspecteur. Aan het hoofd stond een inspecteur. Sinds 1973 is het hoofd van de 
inspectie tevens hoofd van het Bureau Drankwetzaken van het ministerie van WVC 
(voorheen: VoMil).  
 
De IGB had  tot doel een bijdrage te leveren aan de gezondheidsbescherming van de 
Nederlandse bevolking. In de allereerste plaats werd aandacht besteed aan zaken die 
verband houden met de directe bescherming van de bevolking op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Tevens letten de inspecteurs op de eerlijkheid in de handel en 
zagen zij toe op het op juiste wijze verschaffen van informatie door aanbieders van 
produkten. Als (kern)taken zag de IGB: signaleren (en adviseren), toezicht houden en 
opsporen van overtredingen.  
 
De aandacht van de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) richtte zich primair op de 
volksgezondheid en daarnaast op eerlijkheid in de handel. De IGB gaf onafhankelijk invulling 
aan de gezondheids- en consumentenbescherming in de gehele productieketen van 
levensmiddelen en non-foods, door het uitvoeren, toetsen en initiëren van beleid en het 
signaleren van bedreigingen. 
 
De belangrijkste taken van de IGB waren:  

• het nagaan of een individueel bedrijf zich aan de wet houdt en het nemen van 
maatregelen ten aanzien van het geconstateerde.  

• voorlichting en advisering voor zover deze in het verlengde liggen van de 
handhavingstaak: De IGB mocht ongevraagd adviseren aan overheden als het gaat 
om aanwezige gezondheidsrisico's. Naast het uitbrengen van adviezen over de staat 
van de volksgezondheid kon de inspectie adviseren over de handhaafbaarheid van 
de regelgeving, voordat deze van kracht werd en over effecten op de 
volksgezondheid van nieuwe wetgeving. 

                                                      
1 RIO 5: Zicht op toezicht. Een institutioneel onderzoek naar het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (1940-1990) (Den Haag 1992) 
51. 
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• het stellen van diagnoses en het aangeven van therapieën om bedreigingen voor de 
volksgezondheid tegen te gaan, dan wel op te lossen.  

 
Deze situatie duurde tot 1998, toen er opnieuw een ingrijpende reorganisatie plaatsvond, 
waarbij niet alleen de IGB, maar ook de Veterinaire Inspectie onderdeel ging uitmaken van 
de nieuwe organisatie die de nieuwe naam Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en 
Veterinaire Zaken kreeg (Inspectie W&V). 
 
De Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire zaken (Inspectie W&V) (1998-
1999)  
In 1998 werd de IGB samengevoegd met de Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid 
tot de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V). De 
Inspectie W&V had als belangrijkste taak het controleren en bevorderen van naleving van 
voorschriften voor eet- en drinkwaren, consumentenartikelen en veterinaire zaken. De 
Inspectie W&V maakte deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
 
De Keuringsdienst van Waren (2000-2002) 
De naam van de Inspectie W&V werd in 2000 de Keuringsdienst van Waren. De primaire 
taak van de Keuringsdienst van Waren (KvW) was dezelfde als die van de IGB: het geven 
van onafhankelijke invulling aan de gezondheids- en consumentenbescherming in de gehele 
productieketen van levensmiddelen en non-foods, door het uitvoeren, toetsen en initiëren 
van beleid en het signaleren van bedreigingen. 
 
De KvW ging in 2002 op in de VWA 
 
De Voedsel en Waren Autoriteit (2002-2003) 
In 2000 stemde de ministerraad in met een interdepartementale projectaanpak (VWS en 
LNV) voor het opzetten van een Nederlandse Voedsel Autoriteit (NVA). Het eindresultaat 
was de Voedsel en Waren Autoriteit. De Voedsel en Waren Autoriteit is op 10 juli 2002 
opgericht. Bij de Tweede Kamer en betrokken maatschappelijke organisaties was er sterke 
behoefte aan één krachtige organisatie op het gebied van voedsel- en productveiligheid. Dit 
was het gevolg van een aantal crises en incidenten op het gebied van voedselveiligheid. Ook 
internationale ontwikkelingen vroegen om een autoriteit: een partij die de integrale 
verantwoordelijkheid kan dragen voor zowel het toezicht als voor de risicobeoordeling en 
risicocommunicatie.  
 
In 2002 werden de Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de Keuring van 
Vee en Vlees (RVV) ondergebracht in de nieuwe VWA. Deze twee organisaties hebben tot 
2006 als werkmaatschappijen gewerkt binnen de VWA. Sinds 1 januari 2006 zijn KvW en 
RVV gefuseerd tot één agentschap: de Voedsel en Waren Autoriteit.  
 
Oprichting van de VWA vond plaats middels het Besluit organisatie VWA2. In dit besluit werd 
aangegeven dat de VWA bestaat en ressorteert onder de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. In het besluit wordt aan de centrale afdeling van de VWA een aantal taken 
opgedragen. Zo oefent de VWA bijvoorbeeld het Rijkstoezicht uit op het Centraal Orgaan 
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, dat krachtens de Landbouwkwaliteitswet is 
aangewezen als controle-instelling. In het besluit is ten slotte nog vermeld dat de minister 
van LNV ingeval er sprake is van een uitbraak van een dierziekte, medewerkers van de RVV 
bij de bestrijding van die dierziekte kan inzetten. Het ministerie van VWS werd aangesteld 
als beheerder van deze organisatie en de ministeries van VWS en LNV werden beide 
opdrachtgevers. In 2003 kwam het onder beheer van de minister van LNV.  
 

                                                      
2 Besluit organisatie VWA (Stcrt. 2002, nr. 127). 
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3.2. Actoren onder de zorg van de minister van LNV 
De minister van LNV 
De minister van LNV is secundaire zorgdrager op dit beleidsterrein. In 2007 werd de 
selectielijst voor Voedings- en productveiligheid vastgesteld voor het ministerie van LNV als 
zorgdrager (Stcrt 2007/47). In 1995 werden onderdelen van de Veterinaire Dienst 
overgeheveld naar het het Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (DG-
LK) van het ministerie van LNV. 
 
Veeartsenijkundige Dienst of Veterinaire Dienst (1925 – 1995) 
Tussen 1925 en 1984 bestond er een personele unie tussen de Veterinaire Inspectie van het 
ministerie waaronder Volksgezondheid ressorteert en de Veeartsenijkundige Dienst (VD) van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij. De controleurs en opzichters hadden tussen 1924 
en 1984 een soort dubbelbenoeming. Dat wil zeggen een aanstelling bij het ene ministerie in 
een hoofdfunctie en bij een andere in een onbezoldigde nevenfunctie. 
 
Vanaf 1978 heette de Veeartsenijkundige Dienst Veterinaire Dienst, ook VD. 
 
In 1984 vond een aantal ingrijpende reorganisaties plaats. De gemeentelijke 
vleeskeuringsdiensten werden opgeheven en vervangen door de Rijksdienst voor de Keuring 
van Vee en Vlees (RVV) die op 1 januari 1985 operationeel werd. Ook de gemeentelijke en 
provinciale Keuringsdiensten van Waren gingen op in één rijksdienst, de per 1 januari 1986 
ingestelde Rijkskeuringsdienst van Waren. De districtsinspecties van de VD werden 
samengevoegd met de nieuwe RVV kringen. De overgebleven centrale dienst van de VD 
werd als directie geplaatst bij het Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening 
(DG-LAVO).  
 
De taakomschrijving van de VD op het beleidsterrein voedings- en productveiligheid luidde 
anno 1986 in de Staatsalmanak: beleids- en besluitvorming en de advisering op het terrein 
van 

• de organisatie en kwaliteitsbewaking van de veterinaire gezondheidszorg; 
• de keuring en exportcertificering van dieren en dierlijke producten, van 

vlees, vleesproducten, en van pluimveevlees en pluimveevleesproducten 
ten aanzien van gezondheid en residuen; 

• de keuring van dieren en dierlijke porducten bij import, ter wering van 
veeziekten. 

Voor de keuringstaken met betrekking tot het beleidspakket van de VD was de RVV 
aangewezen. De kringdirecteuren van de RVV waren daartoe tevens inspecteur-
districtshoofd van de VD. 
 
In 1987 werd de VD overgeheveld naar het Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en 
Kwaliteitszorg (DG-LK) waartoe ook de RVV behoorde. De VD werd in 1995 als zodanig 
opgeheven; de meeste taken werden overgenomen door de Directie Milieu, Kwaliteit en 
Gezondheid (MKG). De taak van deze directie viel de ontwikkeling en vormgeven van 
sectoroverstijgend LNV-beleid op het gebied van onder andere: 

• de gezondheid van dier en plant mede in relatie tot de mens; kwaliteit met 
betrekking tot agrarische productieketens;  

• voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong; ethische 
aspecten van agrarische  productie;  

• het realiseren, beleidsmatig voorbereiden en ontwikkelen inzake aansturing 
van effectieve (keten-) garantiesystemen (kwaliteitsborgingssystemen). 

De Veeartsenijkundige Dienst/Veterinaire Dienst was door de jaren heen altijd blijven 
ressorteren onder de Minister van Landbouw. 
 
 

11 
 



De Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV) (1984 - 2002) 
De Rijksdienst voor Vee en Vlees was in 1984 ingesteld (Stcrt. 1983, 181) en ressorteert 
onder het ministerie van Landbouw. De RVV was de opvolger van de gemeentelijke 
keuringsdiensten voor vee en vlees. Het RVV verrichtte op het beleidsterrein voedings- 
en productveiligheid in relatie met volksgezondheid werkzaamheden ingevolge de 
Vleeskeuringswet. Op 1 januari 1985 werd de RVV operationeel.  
 
Haar primaire taak was binnen Nederland erop toe te zien dat bij de productie en afzet 
van dieren en dierlijke producten voldaan werd aan de eisen ten aanzien van 
volksgezondheid en het welzijn en de gezondheid van dieren. Tevens droeg de RVV zorg 
voor de bestrijding van dierenziekten. 
 
Zoals de naam van de RVV al zegt, was deze dienst hoofdzakelijk belast met de keuring van 
slachtvee op het moment dat het aan het abattoir werd aangeboden en van het vlees, direct 
nadat de dieren geslacht zijn. De RVV had daarnaast taken op het terrein van het toezicht op 
bedrijven die zich bezig hielden met de productie van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong, zoals vleesproducten, vlees van al dan niet gekweekt wild, 
pluimveevleesproducten en vis en visserijproducten. Onderdeel van die taken is het 
erkennen van bedoelde bedrijven op grond van Europese voorschriften. Ook het toezicht op 
de invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong behoort tot de taken van de RVV. Het 
bedrijfsleven hechtte veel waarde aan een goed functionerende RVV.  
 
 
De Voedsel en Waren Autoriteit vanaf 2002 
De Voedsel en Waren Autoriteit werd op 10 juli 2002 opgericht. Bij de Tweede Kamer en 
betrokken maatschappelijke organisaties was er sterke behoefte aan één krachtige 
organisatie op het gebied van voedsel- en productveiligheid. Dit was het gevolg van een 
aantal crises en incidenten op het gebied van voedselveiligheid. Ook internationale 
ontwikkelingen vroegen om een autoriteit: een partij die de integrale verantwoordelijkheid 
kan dragen voor zowel het toezicht als voor de risicobeoordeling en risicocommunicatie.  
 
In 2002 werden de Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de Keuring van 
Vee en Vlees (RVV) ondergebracht in de nieuwe VWA. Deze twee organisaties hebben tot 
2006 als werkmaatschappijen gewerkt binnen de VWA. Sinds 1 januari 2006 zijn KvW en 
RVV gefuseerd tot één agentschap: de Voedsel en Waren Autoriteit.  
 
De VWA werd in 2002 opgericht middels het Besluit organisatie VWA3. In dit besluit werd 
aangegeven dat de VWA bestaat en ressorteert onder de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. In het besluit wordt aan de centrale afdeling van de VWA een aantal taken 
opgedragen. Zo oefent de VWA bijvoorbeeld het Rijkstoezicht uit op het Centraal Orgaan 
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, dat krachtens de Landbouwkwaliteitswet is 
aangewezen als controle-instelling. In het besluit is ten slotte nog vermeld dat de minister 
van LNV ingeval er sprake is van een uitbraak van een dierziekte, medewerkers van de RVV 
bij de bestrijding van die dierziekte kan inzetten. Het ministerie van VWS werd aangesteld 
als beheerder van deze organisatie en de ministeries van VWS en LNV werden beide 
opdrachtgevers.  
 
Echter bij Besluit van 2 juni 2003, houdende overgang van het beheer van de Voedsel en 
Waren Autoriteit4 kwam daarin weer verandering. In laatstgenoemd besluit werd het beheer 
van de VWA in zijn geheel overgedragen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

                                                      
3 Besluit organisatie VWA (Stcrt. 2002, nr. 127). 
4  (Stb. 2003, 240 d.d. 19 juni 2003), in werking getreden op 27 mei 2003.  
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Visserij, waarvan de naam bij besluit van 24 juni 20035 gewijzigd werd in ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
 
De totstandkoming van de VWA is hieronder schematisch weergegeven: 
 

Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) 
 
2002-2003 onder VWS 
2003-   onder LNV 

Keuringsdienst van Waren 
(KvW) 
 
2000-2001 

Inspectie Gezondheids-
bescherming, Waren en 
Veterinaire zaken (IW&V) 
 
1998-1999 

Rijkskeuringsdienst van 
Waren/ Inspectie Gezond-
heidsbescherming (IGB) 
1986-1990-1998 
 

Gemeentelijke/ provinciale 
keuringsdiensten van 
waren 
 
1858-1986 

Veterinaire Inspectie van 
de Volksgezondheid (VI) 
 
 
1920-1998 

Gemeentelijke 
vleeskeuringsdiensten 
 
 
Tot 1985 

Veeartsenijkundige 
Dienst 
 
 
1925-1977 

Veterinaire Dienst 
(districtsinspecties) 
 
 
1978-1985/1995 

Rijksdienst voor de 
keuring van vee en vlees 
(RVV) 
 
1985-2002 

Inspectie  
Levensmiddelen (IL) 
 
 
1962-1990 

Inspectie 
Drankwetgeving (ID) 
 
 
1904-1990 

 
 
Toelichting op de schematische weergave van de totstandkoming van de VWA: 

• De gemeentelijke keuringsdiensten van waren bestonden vanaf 1858 en werden in 
1986 omgevormd door de Rijkskeuringsdienst van Waren. Deze valt onder het 
zorgdragerschap van de minister waar volksgezondheid onder ressorteert. In 1990 
ging de Rijkskeuringsdienst van Waren op in de Inspectie Gezondheidsbescherming 
(IGB). 

• In 1920 werd de Veterinaire Inspectie opgericht. De VI valt onder het 
zorgdragerschap van de minister waaronder volksgezondheid ressorteert. De VI is in 
1998 samen met de Inspectie Gezondheidsbescherming opgegaan in de Inspectie 
Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken 

• In 1925 werd de Veeartsenijkundige Dienst opgericht. Vanaf 1978 heet dit de 
Veterinaire Dienst. De VD valt onder het zorgdragerschap van de minister van LNV. 
In 1985 werden de districtsinspecties van de VD werden samengevoegd met de 
nieuwe RVV kringen. In 1995 werd de VD opgeheven. De meeste taken werden door 
de Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid van het ministerie van LNV overgenomen. 

                                                      
5  Besluit van 24 juni 2003, nr. 03.002147 houdende naamswijziging van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, (Stcrt. 2003, 119 
d.d. 25 juni 2003). 
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• De Rijksdienst voor Vee en Vlees is in 1984 ingesteld en ressorteert onder het 
ministerie van LNV. De RVV is de opvolger van de gemeentelijke keuringsdiensten 
voor vee en vlees. In 2002 gaat de RVV op in de VWA.  

• De Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) werd 1 september 1990 opgericht en 
is voortgekomen uit een samenvoeging van de: Inspectie, belast met het toezicht op 
Levensmiddelen (IL) (1962-1990); Inspectie voor de Drankwetgeving (ID) (1904-
1990), en de Rijkskeuringsdienst van Waren. Zowel IL, ID en Rijkskeuringsdienst van 
waren valt onder het zorgdragerschap van de minister waaronder volksgezondheid 
ressorteert. 

• In 1998 werd de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire 
Zaken (Inspectie W&V) opgericht. De Inspectie W&V kwam voort uit een 
samenvoeging van de IGB en de Veterinaire Inspectie. De Veterinaire Inspectie 
bestond sinds 1920. De Inspectie W&V valt onder het zorgdragerschap van de 
minister waaronder volksgezondheid ressorteert. 

• De naam van de Inspectie W&V werd in 2000 de Keuringsdienst van Waren, welke 
onder het zorgdragerschap van de minister waaronder volksgezondheid ressorteert 
valt.  

• In 2002 wordt de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) opgericht, die tot 2003 onder 
het zorgdragerschap van de minister waaronder volksgezondheid ressorteert valt. De 
VWA kwam voort uit de Keuringsdienst van Waren (zorgdrager: minister waaronder 
volksgezondheid ressorteert) en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees 
(zorgdrager: minister van LNV).  

• In 2003 kwam de VWA onder de minister van LNV te vallen.  
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4. Selectie 

 
 
4.1. Doelstelling van de selectie  
 

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door 
overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 19956. De selectielijst is 
tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, 
welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot 
en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671. 
 
De doelstelling bij de selectie van overheidarchieven is 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 het handelen 
van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste 
historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te 
reconstrueren uit overheidsarchieven. 
 
In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun 
bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke 
gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard 
moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het 
beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren. 
Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. 
Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, 
beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het 
handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier 
en de laatste fase bewaard te blijven. 
 
De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan. 
Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met 
een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag 
. 
 
 
4.2. Selectiecriteria 
 
Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene 
selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de 
bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 
werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is 
gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. 
Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst 
gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 
april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, 
waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies 
voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire 
Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de 

                                                      
6 Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 
313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten. 
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herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn 
de criteria van 1997 gehanteerd. 
 
De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria 
geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus 
overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd 
worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden. 
 
 

De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om 
permanent te bewaren handelingen te selecteren:  
 
 

 A L G E M E N E   S E L E C T I E C R I T E R I A 

 HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (Bewaren) 

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. Hieronder valt 
ook het toetsen van en het toezien op 
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 

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële 
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, 
staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving. 
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incidenten 
 
 
 
Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens 
binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterreinspecifieke criteria 
worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden 
gewaardeerd. 
 
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. 
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5. Leeswijzer van de handelingen 
 
In dit BasisSelectiedocument (BSD) worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is 
vastgelegd in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze: 
 
 
(..)  
Handeling .... 
Grondslag 
Periode 

....  

.... 
Product .... 
Opmerking .... 
Waardering …. 

 
 
 
Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer (..).  
  
Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het totstandbrengen van een 
product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. 
Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en de bevoegdheid heeft tot 
het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie.  
Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten 
verrichten. De handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een 
handeling als ‘het vaststellen van een regeling’ ook ‘het intrekken van een regeling’ 
inbegrepen wordt geacht. 
 
De grondslag of bron geeft de wet of de regeling krachtens de wet waarop een handeling is 
gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of 
tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de 
beschrijving van de handeling ontleend aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) 
handelingen is geen grondslag of bron aangetroffen. 
 
De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel 
onderzoek zich beperkt tot een bepaalde periode, zijn handelingen waarvan de grondslag 
een vroegere startdatum doet vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als 
een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet 
(bijvoorbeeld: 2003-). Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet 
beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren moeten achterhalen.  
 
Het product vormt het resultaat van de handeling. 
 
Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met 
een opmerking of toelichting. 
 
De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van 
de neerslag van de handeling. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 
 
Grondslag voor VWA Handelingen zijn: Warenwet, Gezondheid van dieren en dierwelzijn, 
landbouwwet, visserijwet, wet op de wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren. 
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6. Selectielijst voor de Voedsel- en warenautoriteit  
 
 
6.1. Zorgdrager: Minister waaronder Volksgezondheid ressorteert 
Minister waaronder Volksgezondheid ressorteert 
 
 
(251) 
handeling: Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op 

gebied van keuringen. 
periode: 1945 -   
grondslag: LNV-web 
Waardering B, criterium 1 
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Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
Inclusief de Inspectie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.  
 
 
(50) 
handeling: Het leveren van een bijdrage bij de totstandkoming van gemeentelijke 

besluiten inzake voedsel- en productveiligheid.  
periode: 1945 - 1988  
grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) 
Waardering B 
 
(57) 
handeling: Het registreren van beslissingen genomen door gedeputeerde staten en 

burgemeester en wethouders betreffende de uitvoering van de Warenwet. 
periode: 1945 - 1988 
grondslag: Warenwet (Stb. 1935, 793) art. 10 lid 2, art. 12 
Waardering V 5 jaar 
 
(193) 
handeling: Het registreren van overzichten over degene die inlichtingen hebben 

gevraagd uit het register voor radioactieve stoffen. 
periode: 1969 - 1988 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren (Stb. 1969, 472) art. 4 
Waardering B 
 
(198) 
handeling: Het jaarlijks opstellen van een verslag - bestemd voor de minister 

waaronder Volksgezondheid ressorteert - omtrent de bevindingen van de 
handelingen verricht door de Keuringsdiensten van Waren.  

periode: 1945 - 1986 
grondslag: Financieel besluit (Stb. 1935, 793) art. 2  lid 11 
opmerking:  onderdeel van deze handeling maakt uit: het controleren van de 

werkzaamheden van de keuringsdiensten. 
Waardering B 
 
(200) 
handeling: Het instellen van een beroep bij de minister waaronder Volksgezondheid 

ressorteert inzake het goedkeuren van de begroting van een Keuringsdienst 
van Waren door Gedeputeerde Staten  

periode: 1945 -1986 
grondslag: Financieel besluit (Stb. 1935, 793) art. 2 lid 10 
Waardering V 5 jaar 
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Keuringsdienst van Waren en taakvoorgangers 
 
(15) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van 

beleidsstandpunten met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode: 1945 - 1990 
Waardering B 
 
(22) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van wet- en 

regelgeving met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode: 1945 -1990 
Waardering B 
 
(51) 
handeling: Het adviseren van de gemeentelijke overheden en van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid inzake voedsel- en productveiligheid.  
periode: 1945 -1990 
grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) art. 2a sub 4 en art. 5   
Waardering B 
 
 
(104) 
handeling: Het verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffingen inzake regels welke zijn 

gesteld op grond van de Warenwet. 
periode: 1945 -1990 
grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) art. 2 onder a; Warenwet (Stb. 1988, 358) 

art. 14n lid 2, art 16. 
opmerking:  Voorbeeld aangewezen instellingen: Stichting Centraal Orgaan 

Zuivelcontrole (COKZ) / Inspectie voor de Gezondheidsbescherming (het 
verlenen van ontheffing indien melkbehandelingsinrichtingen niet voldoen 
aan sommige van in bijlage B van de richtlijn 92/46/EEG gestelde vereisten 
(Bekendmaking houdende aanvraag erkenning inzake melk en producten op 
basis van melk (Stcrt. 1993, 114); 
Voorbeeld van ontheffing: het gebruik van natriumnitriet in vleesproducten 
(1987-1998) door de Keuringsdienst van Waren (Vlees- en 
vleeswarenbesluit 1987, art. 11, lid 2). 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(108) 
handeling: Het registreren van verklaringen waarin staat dat een thuiswerker zich 

verbindt aan de eisen welke staan in de ontheffing met het oog op pellen 
van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 43). 

periode: 1989 -1990 
grondslag: Ontheffing  met het oog op pellen van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 

43) art. 1 onder g  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
 
(115)  
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handeling: Het afgeven van keuringscertificaten inzake voedingswaren die voor de 
export bestemd zijn.  

periode: 1984 - 1990 
grondslag: Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3 lid 

2; Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 254) art. 10; Zie 
ook Warenwet-AMvB's bijlage I 

opmerking:  bijvoorbeeld: 
- het afgeven van certificaten inzake voor de uitvoer bestemde garnalen 
welke voldoen aan  bepalingen zoals die staan in de Recommended Code of 
Practice for Shrimps and Prawns  (actor: aangewezen keuringsinstantie / 
Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3, lid 
2.  
- het afgeven van een gezondheidscertificaat voor melk die 
warmtebehandeld en is bestemd  voor de export (actor:  Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole (COZ)/  Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 
254) art. 10)     
- het vaststellen van de exportkwaliteit van ongebroken peulvruchten. Bij 
een goede kwaliteit krijgt de ongebroken peulvrucht de aanduiding 
"dubbelgeschoonde exportkwaliteit". 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(180) 
handeling: Het verlenen van een machtiging aan de transporteur inzake het in het 

verkeer brengen van levensmiddelen welke niet voldoen aan de 
voorschriften zoals die staan in Bijlage II en III van de ATP-overeenkomst 
(Trb. 1972, 112). 

periode: 1978 - 1990 
grondslag: Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige 

levensmiddelen (Stb. 1978, 430) art. 12  
Waardering V, 1 jaar na afloop machtiging 
 
(186) 
handeling: Het goedkeuren van de wijze van inrichting van de administratie van de 

houders van radioactieve stoffen.      
periode: 1958- 1990 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317) art. 5 lid 2 onder a; Besluit 

radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404) art. 39 lid 4; Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 69 onder 4  

Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(187) 
handeling: Het registreren van de invoer, aflevering of bereiding van radioactieve 

stoffen.      
periode: 1958 - 1990 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317); Besluit radioactieve stoffen 

(Stb. 1963, 233), Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404); Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Besluit registratie 
radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van Waren (Stb. 1969, 472) 

opmerking:  de kennisgeving wordt gedaan door de importeur of bereider.  
Waardering B 
 
(191) 
handeling: Het verstrekken van inlichtingen, uit het register voor radioactieve stoffen, 

aan internationale organen, nationale overheidsorganen en eventueel 
anderen. 
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periode: 1969 - 1990 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren  (Stb. 1969, 472) art. 2 lid 3 - 4 
Waardering B van ieder exemplaar 1.  
 
(192) 
handeling: Het maandelijks opstellen van een overzicht van internationale organen, 

nationale overheidsorganen en eventueel andere die inlichtingen hebben 
gevraagd uit het register voor radioactieve stoffen. 

periode: 1969 - 1990 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Warenwet (Stb. 1969, 472) art. 4 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid. 
Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(194) 
handeling: Het jaarlijks opstellen van een verslag van de handelingen en bevindingen 

met betrekking tot de uitoefening van de taken inzake het register voor 
radioactieve stoffen. 

periode: 1969 - 1990 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren (Stb. 1969, 472) art. 12 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de ministers van VROM en SZW. 
Waardering B 
 
(202) 
handeling: Het opstellen en evalueren van projecten inzake het preventief en repressief 

controleren van de houders van waren.    
periode: 1945 - 1990 
bron: Interview 
Waardering V 10 jaar 
 
(203)  
handeling: Het preventief en repressief controleren van de houders van waren.    
periode: 1945 - 1990 
bron: o.a. Warenwet; Vleeskeuringswet; Destructiebesluit 1942; Destructiewet; 

Kernenergiewet; Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf 
onderhevige levensmiddelen                                                                                   

opmerking:  deze handeling kan een activiteit vormen onder de hier opvolgende 
handelingen w.o. die inzake het bestuursrechtelijke en strafrechtelijk 
handhaven van de wetgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
Onderdeel van deze handeling maakt uit: het tijdens de controle en/of in een 
eindbrief gelasten aan de houders van waren die, naar oordeel van 
controleurs van de Keuringsdienst van Waren, een gevaar opleveren voor 
de gezondheid of veiligheid van de mens, om op doeltreffende wijze 
maatregelen te nemen om dit gevaar tot het minimum te beperken.  

Waardering V 10 jaar na controle 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(205) 
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handeling: Het leveren van een bijdrage aan het bestuursrechtelijk handhaven van de 
wet- en regelgeving inzake voedings- en productveiligheid.  

periode: 1945 - 1990 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(206) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het strafrechtelijk handhaven van de wet- 

en regelgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
periode: 1945 - 1990 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(207) 
handeling: Het (mede) ontwerpen van een monitoringssysteem inzake het vastleggen 

van inspectie-activiteiten en resultaten van laboratoriumonderzoek.   
periode: 1984 - 1990 
Waardering B 
 
(208) 
handeling: Het periodiek opstellen van overzichten van gegevens welke zijn verkregen 

door het monitoren van inspectie-activiteiten en resultaten van 
laboratoriumonderzoek bij de levensmiddelen verwerkende sector.   

periode: 1984 – 1990 
opmerking:  de uitvoering van o.a. de volgende wetten wordt gemonitord: 

Gezondheidswet,  Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Destructiewet, Drank- en 
Horecawet, Landbouwkwaliteitswet, Vleeskeuringswet, Wet op de 
bedrijfsorganisaties, Wet milieugevaarlijke stoffen en de opgedragen EU-
taken.  

Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(197) 
handeling: Het periodiek afstemmen van de werkzaamheden van de verschillende 

keuringsdiensten.  
periode: 1945  - 1986 
bron: Interview 
Opmerking: Dit doen de directeuren van het college van de KvW. Zij stemmen periodiek 

de werkzaamheden op elkaar af van de verschillende keuringsdiensten van 
Waren.  

Waardering V 5 jaar  
 

24 
 



Veterinaire Inspectie  
Hieronder valt ook de inspecteur. 
 
 
(65) 
handeling: Het opstellen van (nadere) voorschriften / voorwaarden inzake de 

verpakking, de bewaring, het vervoer en de keuring van vlees.   
periode: 1957 - 1998 
grondslag: Vergoedingen keuring ingevoerd vlees (Stcrt. 1957, 186), 

Onderzoeksregulatief 1994 (Stcrt. 1994, 10) art. 15, lid 8, Besluit productie 
en handel van vrijwild (Stb. 1994, 563) art. 2, onder a.  

product: - Voorwaarden overbrenging van vlees (Stcrt. 1929, 166)  
- Voorschriften inzake verrekening van de rijksvoorkeurlonen (Stcrt. 1957, 
216)  

Waardering B 
 
(66) 
handeling: Het adviseren van gedeputeerde staten inzake het treffen van voorzieningen 

bij gemeenten die de Vleeskeuringswet niet naar behoren uitvoeren.    
periode: 1945 - 1998 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 10, lid 2.   
Waardering V 5 jaar 
 
(67) 
handeling: Het adviseren van gedeputeerde staten bij het goedkeuren of opstellen van  

verordeningen inzake de vleeskeuring. 
periode: 1945 -   1998 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 22, lid 2, art. 23, lid 3. 
Waardering V 5 jaar 
 
(79) 
handeling: Het adviseren van Gedeputeerde staten inzake het goedkeuren / opstellen 

van (gemeentelijke) verordeningen inzake destructiemateriaal. 
periode: 1957 - 1994 
grondslag: Destructiewet (Stb. 1957, 84) art. 18 lid 2, art. 19 lid 2 
Waardering V 5 jaar 
 
(131) 
handeling: Het houden van toezicht op cursussen voor (aankomende) keurmeesters 

van vee en vlees, dierenartsen. 
periode: 1945 - 1998 
grondslag: Besluit opleiding keurmeester vee en vlees (Stb. 1920, 314) art. 16; 

Regeling vleeskeuring, Verordening 854/04  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(140) 
handeling: Het afgeven van een bewijs van bekwaamheid inzake het toepassen van 

elektrische bedwelming. 
periode: 1954 - 1957  
grondslag: Beschikking van 23 december 1957, 18860 (Stcrt. 1957) art. 11 
Waardering V 5 jaar 
 
(143) 
handeling: Het gelijkstellen van een inrichting met een vleeswarenfabriek.  
periode: 1957 - 1998 
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grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 53 lid 3              
opmerking:  in een vleeswarenfabriek mag geen sterilisatie van vlees plaatsvinden. Dit 

geldt ook voor fabrieken die daarmee gelijkgesteld zijn. 
Waardering V 5 jaar 
 
(145)  
handeling: Het adviseren van burgemeester en wethouders  inzake het verlenen van 

ontheffingen inzake de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   
periode: 1960 - 1998 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 1  
Waardering V 5 jaar  
 
(146)  
handeling: Het instellen van beroep bij Gedeputeerde staten tegen een beslissing van 

burgemeester en wethouders inzake het verlenen van ontheffingen inzake 
de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   

periode: 1960 - 1998 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 4  
Waardering V 5 jaar  
 
(152)  
handeling: Het registreren van overzichten van het slachtregister inzake de slacht 

binnen een wetenschappelijke inrichting die buiten de Vleeskeuringswet 
valt.   

periode: 1945 - 1998 
grondslag: o.a. Regeling slachtdieren en vlees, waarop de Vleeskeuringswet niet van 

toepassing is (Stcrt. 1993, 10) art. 8   
Waardering V 5 jaar 
 
(153) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de constatering van voor de mens 

besmettelijke ziekten bij de keuring voor of na de slacht van slachtvee.  
periode: 1957 - 1998 
grondslag: Besluit betreffende de productie van en de handel in vers vlees (Stb. 1994, 

12)    
Waardering V 12 jaar na vervallen 
 
(156)  
handeling: Het verlenen van ontheffingen aan gemeenten en slachthuizen inzake de 

voorschriften betreffende de toestand waarin een geslacht dier moet 
verkeren totdat met de keuring is begonnen.  

periode: 1945 - 1957  
grondslag: Besluit tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet 

(Stb. 1920, 285) art. 19 
Waardering V 5 jaar 
 
(158) 
handeling: Het adviseren van burgemeesters / aangewezen ambtenaren inzake het 

verrichten van een herkeuring.  
periode: 1957 - 1998 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 51 lid 4    
Waardering V 5 jaar 
 
(163) 
handeling: Het keuren van vlees dat in Nederland wordt ingevoerd.    
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periode: 1965 - 1998 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 12 en 13; Besluit invoer van vlees uit het buitenland 
(Stb.1965, 345), Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere 
landen dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) 

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

 Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
 - het merken van afgekeurd vlees; 
 - het zich vergewissen dat vlees voor tentoonstellingen of bijzonder 

onderzoek wordt gebruikt; 
 - het uitoefenen van een controle van de invoer-documenten voor vlees 

(niet-materiële controle); 
 - het notificeren van andere inspectieposten in de EU over het afkeuren 

van een partij vlees die  door Nederland wordt gevoerd [voor notificatie 
aan de Europese Commissie zie RIO Internationale 
volksgezondheidsaangelegenheden]; 

 - het ter beoordeling opsturen van vleesmonsters naar het Centraal 
Laboratorium RVV. 

Waardering V 5 jaar 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(164) 
handeling: Het herkeuren van vlees - op aanvraag van de afzender - van een door de 

Rijkskeuringsarts van de RVV afgekeurde partij import-vlees.   
periode: 1965 - 1998 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 18a; Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb.1965, 
345) 7 lid 2; Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere landen 
dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) art. 6   

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

Waardering V 5 jaar 
 
(177) 
handeling: Het verlenen van ontheffingen inzake voorschriften met betrekking tot de 

temperatuur en de duur van de bewerking van destructiemateriaal.  
periode: 1958 - 1998 
grondslag: Destructiebesluit (Stb. 1958, 71) art. 18 lid 2  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(180) 
handeling: Het verlenen van een machtiging aan de transporteur inzake het in het 

verkeer brengen van levensmiddelen welke niet voldoen aan de 
voorschriften zoals die staan in Bijlage II en III van de ATP-overeenkomst 
(Trb. 1972, 112). 

periode: 1978 – 1998 
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grondslag: Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige 
levensmiddelen, art. 12 (Stb. 1978, 430)  

waardering: V 1 jaar na afloop machtiging 
 
(202)  
handeling: Het opstellen en evalueren van projecten inzake het preventief en repressief 

controleren van de houders van waren.    
periode: 1945 – 1998 
grondslag: Interview 
waardering: V 10 jaar 
 
(203)  
handeling: Het preventief en repressief controleren van de houders van waren. 
periode: 1945 – 1998 
grondslag: Warenwet, art. 5, artt. 18, 19 (Stb. 1935, 793), art. 25 (Stb. 1988, 360); 

Vleeskeuringswet, artt. 10 art. 2, 17, 31 - 45 (Stb. 1919, 524); Destructiewet, 
art. 24 (Stb. 1957, 84 en Stb. 1994, 784); Kernenergiewet, art. 58 t/m 66 
(Stb. 1963, 82) 

opmerking: Deze handeling kan een activiteit vormen onder de hierop volgende 
handelingen, waaronder die inzake het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 
handhaven van de wetgeving inzake voedsel- en productveiligheid.  

Deel van deze handeling maakt uit: het tijdens de controle en/of in een eindbrief gelasten 
aan de houders van waren die, naar oordeel van controleurs een gevaar 
opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de mens, om op 
doeltreffende wijze maatregelen te nemen om dit gevaar tot het minimum te 
beperken. 

waardering: V 10 jaar na controle 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(205) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het bestuursrechtelijk handhaven van de 

wet- en regelgeving op het beleidsterrein voedings- en productveiligheid.  
periode: 1945 – 1998 
waardering: V 10 jaar na afloop zaak 
 
(206) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het strafrechtelijk handhaven van de wet- 

en regelgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
periode: 1945 – 1998 
waardering: V 10 jaar na afloop zaak 
 
(252) 
Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels 

betreffende de voedings- en productveiligheid, 
periode: 1945 - 1998 
grondslag: o.a. Vleeskeuringswet  
Waardering: B, criterium 1 
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Inspectie voor de Gezondheidsbescherming en taakvoorgangers 
 
(15) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van 

beleidsstandpunten met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode  1990 - 1998 
Waardering B 
 
(22) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van wet- en 

regelgeving met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode  1990 - 1998 
Waardering B 
 
(42) 
handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorwaarden voor de goedkeuring 

van apparatuur die de luchttemperatuur registreert tijdens het transport van 
diepgevroren levensmiddelen.  

periode  1990 - 1998 
product: Bekendmaking voorwaarden goedkeuring registratieapparatuur in 

vrachtwagens  voor vervoer diepgevroren levensmiddelen (Stcrt. 1994, 120) 
Waardering V 5 jaar na intrekking 
 
(51) 
handeling: Het adviseren van de gemeentelijke overheden en van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid inzake voedsel- en productveiligheid.  
periode  1990 - 1998 
grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) art. 2a sub 4 en art. 5   
Waardering B 
 
 
(104) 
handeling: Het verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffingen inzake regels welke zijn 

gesteld op grond van de Warenwet. 
periode  1990 - 1998 
grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) art. 2 onder a; Warenwet (Stb. 1988, 358) 

art. 14n lid 2, art 16. 
opmerking:  Voorbeeld aangewezen instellingen: Stichting Centraal Orgaan 

Zuivelcontrole (COKZ) / Inspectie voor de Gezondheidsbescherming (het 
verlenen van ontheffing indien melkbehandelingsinrichtingen niet voldoen 
aan sommige van in bijlage B van de richtlijn 92/46/EEG gestelde vereisten 
(Bekendmaking houdende aanvraag erkenning inzake melk en producten op 
basis van melk (Stcrt. 1993, 114); 
Voorbeeld van ontheffing: het gebruik van natriumnitriet in vleesproducten 
(1987-1998) door de Keuringsdienst van Waren (Vlees- en 
vleeswarenbesluit 1987, art. 11, lid 2). 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
 
(105) 

30 
 



handeling: Het al dan niet instemmen met het afzien, bij de bereiding van eiproducten, 
van een kiemreducerende behandeling.   

periode  1990 - 1998 
grondslag: Art.6 lid 2 Besluit eiproducten (Stb. 1992, 600) 
Waardering V 5 jaar 
 
 
(108) 
handeling: Het registreren van verklaringen waarin staat dat een thuiswerker zich 

verbindt aan de eisen welke staan in de ontheffing met het oog op pellen 
van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 43). 

periode  1990 - 1998 
grondslag: Ontheffing  met het oog op pellen van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 

43) art. 1 onder g  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(112) 
handeling: Het registreren van verklaringen waaruit blijkt dat speelgoed bij gebruik 

(geen) gevaar oplevert voor de gezondheid en de veiligheid van kinderen.   
periode  1990 - 1998 
grondslag: Beschikking houdende aanwijzing keuringinstantie (Stcrt. 1994, 137) art. 3 

lid  onder g en j  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(115)  
handeling: Het afgeven van keuringscertificaten inzake voedingswaren die voor de 

export bestemd zijn.  
periode: 1990 - 1998 
grondslag: Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3 lid 

2; Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 254) art. 10; Zie 
ook Warenwet-AMvB's bijlage I 

opmerking:  bijvoorbeeld: 
- het afgeven van certificaten inzake voor de uitvoer bestemde garnalen 
welke voldoen aan  bepalingen zoals die staan in de Recommended Code of 
Practice for Shrimps and Prawns  (actor: aangewezen keuringsinstantie / 
Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3, lid 
2.  
- het afgeven van een gezondheidscertificaat voor melk die 
warmtebehandeld en is bestemd  voor de export (actor:  Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole (COZ)/  Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 
254) art. 10)     
- het vaststellen van de exportkwaliteit van ongebroken peulvruchten. Bij 
een goede kwaliteit krijgt de ongebroken peulvrucht de aanduiding 
"dubbelgeschoonde exportkwaliteit". 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(162) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de (rechtstreekse) invoer in Nederland 

van vlees.    
periode: 1990 - 1998 
grondslag: Regeling nadere voorwaarden vlees uit derde landen (Stcrt.1993, 146) art. 

6, lid 2 onder c 
Waardering V 5 jaar 
 
(180) 
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handeling: Het verlenen van een machtiging aan de transporteur inzake het in het 
verkeer brengen van levensmiddelen welke niet voldoen aan de 
voorschriften zoals die staan in Bijlage II en III van de ATP-overeenkomst 
(Trb. 1972, 112). 

periode: 1990 - 1998 
grondslag: Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige 

levensmiddelen (Stb. 1978, 430) art. 12  
Waardering V, 1 jaar na afloop machtiging 
 
(186) 
handeling: Het goedkeuren van de wijze van inrichting van de administratie van de 

houders van radioactieve stoffen.      
periode: 1990 - 1998 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317) art. 5 lid 2 onder a; Besluit 

radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404) art. 39 lid 4; Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 69 onder 4  

Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(187) 
handeling: Het registreren van de invoer, aflevering of bereiding van radioactieve 

stoffen.      
periode: 1990 - 1998 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317); Besluit radioactieve stoffen 

(Stb. 1963, 233), Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404); Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Besluit registratie 
radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van Waren (Stb. 1969, 472) 

opmerking:  de kennisgeving wordt gedaan door de importeur of bereider.  
Waardering B 
 
(191) 
handeling: Het verstrekken van inlichtingen, uit het register voor radioactieve stoffen, 

aan internationale organen, nationale overheidsorganen en eventueel 
anderen. 

periode: 1990 - 1998 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren  (Stb. 1969, 472) art. 2 lid 3 - 4 
Waardering B van ieder exemplaar 1.  
 
(192) 
handeling: Het maandelijks opstellen van een overzicht van internationale organen, 

nationale overheidsorganen en eventueel andere die inlichtingen hebben 
gevraagd uit het register voor radioactieve stoffen. 

periode: 1990 - 1998 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Warenwet (Stb. 1969, 472) art. 4 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid. 
Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(194) 
handeling: Het jaarlijks opstellen van een verslag van de handelingen en bevindingen 

met betrekking tot de uitoefening van de taken inzake het register voor 
radioactieve stoffen. 

periode: 1990 - 1998 
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grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 
Waren (Stb. 1969, 472) art. 12 

opmerking:  het overzicht is bestemd voor de ministers van VROM en SZW. 
Waardering B 
 
(202) 
handeling: Het opstellen en evalueren van projecten inzake het preventief en repressief 

controleren van de houders van waren.    
periode: 1990 - 1998 
bron: Interview 
Waardering V 10 jaar 
 
(203)  
handeling: Het preventief en repressief controleren van de houders van waren.    
periode: 1990 - 1998 
bron: o.a. Warenwet; Vleeskeuringswet; Destructiebesluit 1942; Destructiewet; 

Kernenergiewet; Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf 
onderhevige levensmiddelen                                                                                   

opmerking:  deze handeling kan een activiteit vormen onder de hier opvolgende 
handelingen w.o. die inzake het bestuursrechtelijke en strafrechtelijk 
handhaven van de wetgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
Onderdeel van deze handeling maakt uit: het tijdens de controle en/of in een 
eindbrief gelasten aan de houders van waren die, naar oordeel van 
controleurs van de Keuringsdienst van Waren, een gevaar opleveren voor 
de gezondheid of veiligheid van de mens, om op doeltreffende wijze 
maatregelen te nemen om dit gevaar tot het minimum te beperken.  

Waardering V 10 jaar na controle 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(205) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het bestuursrechtelijk handhaven van de 

wet- en regelgeving inzake voedings- en productveiligheid.  
periode: 1990 - 1998 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(206) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het strafrechtelijk handhaven van de wet- 

en regelgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
periode: 1990 - 1998 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(207) 
handeling: Het (mede) ontwerpen van een monitoringssysteem inzake het vastleggen 

van inspectie-activiteiten en resultaten van laboratoriumonderzoek.   
periode: 1990 - 1998 
Waardering B 
 
(208) 
handeling: Het periodiek opstellen van overzichten van gegevens welke zijn verkregen 

door het monitoren van inspectie-activiteiten en resultaten van 
laboratoriumonderzoek bij de levensmiddelen verwerkende sector.   

periode: 1990 - 1998 
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opmerking:  de uitvoering van o.a. de volgende wetten wordt gemonitord: 
Gezondheidswet,  Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Destructiewet, Drank- en 
Horecawet, Landbouwkwaliteitswet, Vleeskeuringswet, Wet op de 
bedrijfsorganisaties, Wet milieugevaarlijke stoffen en de opgedragen EU-
taken.  

Waardering V 5 jaar na vervallen 
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De Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire zaken (1998-1999)  
 
(15) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van 

beleidsstandpunten met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode  1998-1999 
Waardering B 
 
(22) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van wet- en 

regelgeving met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode  1998-1999 
Waardering B 
 
(42) 
handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorwaarden voor de goedkeuring 

van apparatuur die de luchttemperatuur registreert tijdens het transport van 
diepgevroren levensmiddelen.  

periode  1998-1999 
product: Bekendmaking voorwaarden goedkeuring registratieapparatuur in 

vrachtwagens  voor vervoer diepgevroren levensmiddelen (Stcrt. 1994, 120) 
Waardering V 5 jaar na intrekking 
 
(65) 
handeling: Het opstellen van (nadere) voorschriften / voorwaarden inzake de 

verpakking, de bewaring, het vervoer en de keuring van vlees.   
periode: 1998-1999 
grondslag: Vergoedingen keuring ingevoerd vlees (Stcrt. 1957, 186), 

Onderzoeksregulatief 1994 (Stcrt. 1994, 10) art. 15, lid 8, Besluit productie 
en handel van vrijwild (Stb. 1994, 563) art. 2, onder a.  

product: - Voorwaarden overbrenging van vlees (Stcrt. 1929, 166)  
- Voorschriften inzake verrekening van de rijksvoorkeurlonen (Stcrt. 1957, 
216)  

Waardering B 
 
(66) 
handeling: Het adviseren van gedeputeerde staten inzake het treffen van voorzieningen 

bij gemeenten die de Vleeskeuringswet niet naar behoren uitvoeren.    
periode: 1998-1999 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 10, lid 2.   
Waardering V 5 jaar 
 
(67) 
handeling: Het adviseren van gedeputeerde staten bij het goedkeuren of opstellen van  

verordeningen inzake de vleeskeuring. 
periode: 1998-1999 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 22, lid 2, art. 23, lid 3. 
Waardering V 5 jaar 
 
(104) 
handeling: Het verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffingen inzake regels welke zijn 

gesteld op grond van de Warenwet. 
periode: 1998-1999 
grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) art. 2 onder a; Warenwet (Stb. 1988, 358) 

art. 14n lid 2, art 16. 
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opmerking:  Voorbeeld aangewezen instellingen: Stichting Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole (COKZ) / Inspectie voor de Gezondheidsbescherming (het 
verlenen van ontheffing indien melkbehandelingsinrichtingen niet voldoen 
aan sommige van in bijlage B van de richtlijn 92/46/EEG gestelde vereisten 
(Bekendmaking houdende aanvraag erkenning inzake melk en producten op 
basis van melk (Stcrt. 1993, 114); 
Voorbeeld van ontheffing: het gebruik van natriumnitriet in vleesproducten 
(1987-1998) door de Keuringsdienst van Waren (Vlees- en 
vleeswarenbesluit 1987, art. 11, lid 2). 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(105) 
handeling: Het al dan niet instemmen met het afzien, bij de bereiding van eiproducten, 

van een kiemreducerende behandeling.   
periode: 1998-1999 
grondslag: Art.6 lid 2 Besluit eiproducten (Stb. 1992, 600) 
Waardering V 5 jaar 
 
 
(108) 
handeling: Het registreren van verklaringen waarin staat dat een thuiswerker zich 

verbindt aan de eisen welke staan in de ontheffing met het oog op pellen 
van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 43). 

periode: 1998-1999 
grondslag: Ontheffing  met het oog op pellen van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 

43) art. 1 onder g  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
 
(112) 
handeling: Het registreren van verklaringen waaruit blijkt dat speelgoed bij gebruik 

(geen) gevaar oplevert voor de gezondheid en de veiligheid van kinderen.   
periode: 1998-1999 
grondslag: Beschikking houdende aanwijzing keuringinstantie (Stcrt. 1994, 137) art. 3 

lid  onder g en j  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(115)  
handeling: Het afgeven van keuringscertificaten inzake voedingswaren die voor de 

export bestemd zijn.  
periode: 1998-1999 
grondslag: Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3 lid 

2; Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 254) art. 10; Zie 
ook Warenwet-AMvB's bijlage I 

opmerking:  bijvoorbeeld: 
- het afgeven van certificaten inzake voor de uitvoer bestemde garnalen 
welke voldoen aan  bepalingen zoals die staan in de Recommended Code of 
Practice for Shrimps and Prawns  (actor: aangewezen keuringsinstantie / 
Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3, lid 
2.  
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- het afgeven van een gezondheidscertificaat voor melk die 
warmtebehandeld en is bestemd  voor de export (actor:  Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole (COZ)/  Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 
254) art. 10)     
- het vaststellen van de exportkwaliteit van ongebroken peulvruchten. Bij 
een goede kwaliteit krijgt de ongebroken peulvrucht de aanduiding 
"dubbelgeschoonde exportkwaliteit". 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(162) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de (rechtstreekse) invoer in Nederland 

van vlees.    
periode: 1998-1999 
grondslag: Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb. 1965, 345) art. 4 lid 1; 

Besluit invoer van vleesproducten en vleesbereiding uit andere lid-staten 
van de EG (Stb. 1985, 175) art. 6 lid 1  

Waardering V 5 jaar 
 
(131) 
handeling: Het houden van toezicht op cursussen voor (aankomende) keurmeesters 

van vee en vlees. 
periode: 1998-1999 
grondslag: Besluit opleiding keurmeester vee en vlees (Stb. 1920, 314) art. 16  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(143) 
handeling: Het gelijkstellen van een inrichting met een vleeswarenfabriek.  
periode: 1998-1999 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 53 lid 3              
opmerking:  in een vleeswarenfabriek mag geen sterilisatie van vlees plaatsvinden. Dit 

geldt ook voor fabrieken die daarmee gelijkgesteld zijn. 
Waardering: V 5 jaar 
 
(145)  
handeling: Het adviseren van burgemeester en wethouders  inzake het verlenen van 

ontheffingen inzake de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   
periode: 1998-1999 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 1  
Waardering V 5 jaar 
 
(146)  
handeling: Het instellen van beroep bij Gedeputeerde staten tegen een beslissing van 

burgemeester en wethouders inzake het verlenen van ontheffingen inzake 
de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   

periode: 1998-1999 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 4  
Waardering V 5 jaar 
 
(152)  
handeling: Het registreren van overzichten van het slachtregister inzake de slacht 

binnen een wetenschappelijke inrichting die buiten de Vleeskeuringswet 
valt.   

periode: 1998-1999 
grondslag: o.a. Regeling slachtdieren en vlees, waarop de Vleeskeuringswet niet van 

toepassing is (Stcrt. 1993, 10) art. 8   
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Waardering V 5 jaar 
 
(153) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de constatering van voor de mens 

besmettelijke ziekten bij de keuring voor of na de slacht van slachtvee.  
periode: 1998-1999 
grondslag: Besluit betreffende de productie van en de handel in vers vlees (Stb. 1994, 

12)    
Waardering V 12 jaar na vervallen 
 
(158) 
handeling: Het adviseren van burgemeesters / aangewezen ambtenaren inzake het 

verrichten van een herkeuring.  
periode: 1998-1999 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 51 lid 4    
Waardering V 5 jaar 
 
(163) 
handeling: Het keuren van vlees dat in Nederland wordt ingevoerd.    
periode: 1998-1999 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 12 en 13; Besluit invoer van vlees uit het buitenland 
(Stb.1965, 345), Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere 
landen dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) 

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

 Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
 - het merken van afgekeurd vlees; 
 - het zich vergewissen dat vlees voor tentoonstellingen of bijzonder 

onderzoek wordt gebruikt; 
 - het uitoefenen van een controle van de invoer-documenten voor vlees 

(niet-materiële controle); 
 - het notificeren van andere inspectieposten in de EU over het afkeuren 

van een partij vlees die  door Nederland wordt gevoerd [voor notificatie 
aan de Europese Commissie zie RIO Internationale 
volksgezondheidsaangelegenheden]; 

 - het ter beoordeling opsturen van vleesmonsters naar het Centraal 
Laboratorium RVV. 

Waardering V 5 jaar 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(164) 
handeling: Het herkeuren van vlees - op aanvraag van de afzender - van een door de 

Rijkskeuringsarts van de RVV afgekeurde partij import-vlees.   
periode: 1998-1999 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 18a; Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb.1965, 
345) 7 lid 2; Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere landen 
dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) art. 6   
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opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

Waardering V 5 jaar 
 
(177) 
handeling: Het verlenen van ontheffingen inzake voorschriften met betrekking tot de 

temperatuur en de duur van de bewerking van destructiemateriaal.  
periode: 1998-1999 
grondslag: Destructiebesluit (Stb. 1958, 71) art. 18 lid 2  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(180) 
handeling: Het verlenen van een machtiging aan de transporteur inzake het in het 

verkeer brengen van levensmiddelen welke niet voldoen aan de 
voorschriften zoals die staan in Bijlage II en III van de ATP-overeenkomst 
(Trb. 1972, 112). 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige 

levensmiddelen (Stb. 1978, 430) art. 12  
Waardering V, 1 jaar na afloop machtiging 
 
 
(186) 
handeling: Het goedkeuren van de wijze van inrichting van de administratie van de 

houders van radioactieve stoffen.      
periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317) art. 5 lid 2 onder a; Besluit 

radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404) art. 39 lid 4; Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 69 onder 4  

Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(187) 
handeling: Het registreren van de invoer, aflevering of bereiding van radioactieve 

stoffen.      
periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317); Besluit radioactieve stoffen 

(Stb. 1963, 233), Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404); Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Besluit registratie 
radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van Waren (Stb. 1969, 472) 

opmerking:  de kennisgeving wordt gedaan door de importeur of bereider.  
Waardering B 
 
(191) 
handeling: Het verstrekken van inlichtingen, uit het register voor radioactieve stoffen, 

aan internationale organen, nationale overheidsorganen en eventueel 
anderen. 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren  (Stb. 1969, 472) art. 2 lid 3 - 4 
Waardering B van ieder exemplaar 1.  
 
(192) 
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handeling: Het maandelijks opstellen van een overzicht van internationale organen, 
nationale overheidsorganen en eventueel andere die inlichtingen hebben 
gevraagd uit het register voor radioactieve stoffen. 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Warenwet (Stb. 1969, 472) art. 4 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid. 
Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(194) 
handeling: Het jaarlijks opstellen van een verslag van de handelingen en bevindingen 

met betrekking tot de uitoefening van de taken inzake het register voor 
radioactieve stoffen. 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren (Stb. 1969, 472) art. 12 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de ministers van VROM en SZW. 
Waardering B 
 
(202) 
handeling: Het opstellen en evalueren van projecten inzake het preventief en repressief 

controleren van de houders van waren.    
periode: 1998 - 1999 
bron: Interview 
Waardering V 10 jaar 
 
(203)  
handeling: Het preventief en repressief controleren van de houders van waren.    
periode: 1998 - 1999 
bron: o.a. Warenwet; Vleeskeuringswet; Destructiebesluit 1942; Destructiewet; 

Kernenergiewet; Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf 
onderhevige levensmiddelen                                                                                   

opmerking:  deze handeling kan een activiteit vormen onder de hier opvolgende 
handelingen w.o. die inzake het bestuursrechtelijke en strafrechtelijk 
handhaven van de wetgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
Onderdeel van deze handeling maakt uit: het tijdens de controle en/of in een 
eindbrief gelasten aan de houders van waren die, naar oordeel van 
controleurs van de Keuringsdienst van Waren, een gevaar opleveren voor 
de gezondheid of veiligheid van de mens, om op doeltreffende wijze 
maatregelen te nemen om dit gevaar tot het minimum te beperken.  

Waardering V 10 jaar na controle 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(205) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het bestuursrechtelijk handhaven van de 

wet- en regelgeving inzake voedings- en productveiligheid.  
periode: 1998 - 1999 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(206) 
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handeling: Het leveren van een bijdrage aan het strafrechtelijk handhaven van de wet- 
en regelgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 

periode: 1998 - 1999 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(207) 
handeling: Het (mede) ontwerpen van een monitoringssysteem inzake het vastleggen 

van inspectie-activiteiten en resultaten van laboratoriumonderzoek.   
periode: 1998 - 1999 
Waardering B 
 
(208) 
handeling: Het periodiek opstellen van overzichten van gegevens welke zijn verkregen 

door het monitoren van inspectie-activiteiten en resultaten van 
laboratoriumonderzoek bij de levensmiddelen verwerkende sector.   

periode: 1998 - 1999 
opmerking:  de uitvoering van o.a. de volgende wetten wordt gemonitord: 

Gezondheidswet,  Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Destructiewet, Drank- en 
Horecawet, Landbouwkwaliteitswet, Vleeskeuringswet, Wet op de 
bedrijfsorganisaties, Wet milieugevaarlijke stoffen en de opgedragen EU-
taken.  

Waardering V 5 jaar na vervallen 
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Keuringsdienst van Waren (KvW) (2000-2001) 
 
 
(15) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van 

beleidsstandpunten met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode  2000 - 2001 
Waardering B 
 
(22) 
handeling: Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van wet- en 

regelgeving met betrekking tot voedings- en productveiligheid. 
periode  2000 - 2001 
Waardering B 
 
(42) 
handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorwaarden voor de goedkeuring 

van apparatuur die de luchttemperatuur registreert tijdens het transport van 
diepgevroren levensmiddelen.  

periode  2000 - 2001 
product: Bekendmaking voorwaarden goedkeuring registratieapparatuur in 

vrachtwagens  voor vervoer diepgevroren levensmiddelen (Stcrt. 1994, 120) 
Waardering V 5 jaar na intrekking 
 
(65) 
handeling: Het opstellen van (nadere) voorschriften / voorwaarden inzake de 

verpakking, de bewaring, het vervoer en de keuring van vlees.   
periode  2000 - 2001 
grondslag: Vergoedingen keuring ingevoerd vlees (Stcrt. 1957, 186), 

Onderzoeksregulatief 1994 (Stcrt. 1994, 10) art. 15, lid 8, Besluit productie 
en handel van vrijwild (Stb. 1994, 563) art. 2, onder a.  

product: - Voorwaarden overbrenging van vlees (Stcrt. 1929, 166)  
- Voorschriften inzake verrekening van de rijksvoorkeurlonen (Stcrt. 1957, 
216)  

Waardering B 
 
(66) 
handeling: Het adviseren van gedeputeerde staten inzake het treffen van voorzieningen 

bij gemeenten die de Vleeskeuringswet niet naar behoren uitvoeren.    
periode  2000 - 2001 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 10, lid 2.   
Waardering V 5 jaar 
 
(67) 
handeling: Het adviseren van gedeputeerde staten bij het goedkeuren of opstellen van  

verordeningen inzake de vleeskeuring. 
periode  2000 - 2001 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 22, lid 2, art. 23, lid 3. 
Waardering V 5 jaar 
 
 
(104) 
handeling: Het verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffingen inzake regels welke zijn 

gesteld op grond van de Warenwet. 
periode: 2000 - 2001 
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grondslag: Algemeen besluit (Stb. 1925, 262) art. 2 onder a; Warenwet (Stb. 1988, 358) 
art. 14n lid 2, art 16. 

opmerking:  Voorbeeld aangewezen instellingen: Stichting Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole (COKZ) / Inspectie voor de Gezondheidsbescherming (het 
verlenen van ontheffing indien melkbehandelingsinrichtingen niet voldoen 
aan sommige van in bijlage B van de richtlijn 92/46/EEG gestelde vereisten 
(Bekendmaking houdende aanvraag erkenning inzake melk en producten op 
basis van melk (Stcrt. 1993, 114); 
Voorbeeld van ontheffing: het gebruik van natriumnitriet in vleesproducten 
(1987-1998) door de Keuringsdienst van Waren (Vlees- en 
vleeswarenbesluit 1987, art. 11, lid 2). 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(105) 
handeling: Het al dan niet instemmen met het afzien, bij de bereiding van eiproducten, 

van een kiemreducerende behandeling.   
periode  2000 - 2001 
grondslag: Art.6 lid 2 Besluit eiproducten (Stb. 1992, 600) 
Waardering V 5 jaar 
 
(108) 
handeling: Het registreren van verklaringen waarin staat dat een thuiswerker zich 

verbindt aan de eisen welke staan in de ontheffing met het oog op pellen 
van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 43). 

periode: 2000 - 2001 
grondslag: Ontheffing  met het oog op pellen van garnalen en huisarbeid (Stcrt. 1983, 

43) art. 1 onder g  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(112) 
handeling: Het registreren van verklaringen waaruit blijkt dat speelgoed bij gebruik 

(geen) gevaar oplevert voor de gezondheid en de veiligheid van kinderen.   
periode  2000 - 2001 
grondslag: Beschikking houdende aanwijzing keuringinstantie (Stcrt. 1994, 137) art. 3 

lid  onder g en j  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
 
(115)  
handeling: Het afgeven van keuringscertificaten inzake voedingswaren die voor de 

export bestemd zijn.  
periode: 2000 - 2001 
grondslag: Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3 lid 

2; Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 254) art. 10; Zie 
ook Warenwet-AMvB's bijlage I 

opmerking:  bijvoorbeeld: 
- het afgeven van certificaten inzake voor de uitvoer bestemde garnalen 
welke voldoen aan  bepalingen zoals die staan in de Recommended Code of 
Practice for Shrimps and Prawns  (actor: aangewezen keuringsinstantie / 
Regeling invoermodaliteiten Garnalenbesluit 1984 (Stcrt. 1984, 53) art. 3, lid 
2.  
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- het afgeven van een gezondheidscertificaat voor melk die 
warmtebehandeld en is bestemd  voor de export (actor:  Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole (COZ)/  Besluit Warenwetregeling melkbereiding (Stcrt. 1988, 
254) art. 10)     
- het vaststellen van de exportkwaliteit van ongebroken peulvruchten. Bij 
een goede kwaliteit krijgt de ongebroken peulvrucht de aanduiding 
"dubbelgeschoonde exportkwaliteit". 

Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(131) 
handeling: Het houden van toezicht op cursussen voor (aankomende) keurmeesters 

van vee en vlees. 
periode  2000 - 2001 
grondslag: Besluit opleiding keurmeester vee en vlees (Stb. 1920, 314) art. 16  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(143) 
handeling: Het gelijkstellen van een inrichting met een vleeswarenfabriek.  
periode  2000 - 2001 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 53 lid 3              
opmerking:  in een vleeswarenfabriek mag geen sterilisatie van vlees plaatsvinden. Dit 

geldt ook voor fabrieken die daarmee gelijkgesteld zijn. 
Waardering: V 5 jaar 
 
(145)  
handeling: Het adviseren van burgemeester en wethouders  inzake het verlenen van 

ontheffingen inzake de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   
periode  2000 - 2001 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 1  
Waardering V 5 jaar 
 
(146)  
handeling: Het instellen van beroep bij Gedeputeerde staten tegen een beslissing van 

burgemeester en wethouders inzake het verlenen van ontheffingen inzake 
de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   

periode  2000 - 2001 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 4  
Waardering V 5 jaar 
 
(152)  
handeling: Het registreren van overzichten van het slachtregister inzake de slacht 

binnen een wetenschappelijke inrichting die buiten de Vleeskeuringswet 
valt.   

periode  2000 - 2001 
grondslag: o.a. Regeling slachtdieren en vlees, waarop de Vleeskeuringswet niet van 

toepassing is (Stcrt. 1993, 10) art. 8   
Waardering V 5 jaar 
 
(153) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de constatering van voor de mens 

besmettelijke ziekten bij de keuring voor of na de slacht van slachtvee.  
periode  2000 - 2001 
grondslag: Besluit betreffende de productie van en de handel in vers vlees (Stb. 1994, 

12)    
Waardering V 12 jaar na vervallen 
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(158) 
handeling: Het adviseren van burgemeesters / aangewezen ambtenaren inzake het 

verrichten van een herkeuring.  
periode  2000 - 2001 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 51 lid 4    
Waardering V 5 jaar 
 
 
(162) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de (rechtstreekse) invoer in Nederland 

van vlees.    
periode: 1993 -  
grondslag: Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb. 1965, 345) art. 4 lid 1; 

Besluit invoer van vleesproducten en vleesbereiding uit andere lid-staten 
van de EG (Stb. 1985, 175) art. 6 lid 1  

Waardering V 5 jaar 
 
 (163) 
handeling: Het keuren van vlees dat in Nederland wordt ingevoerd.    
periode  2000 - 2001 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 12 en 13; Besluit invoer van vlees uit het buitenland 
(Stb.1965, 345), Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere 
landen dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) 

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

 Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
 - het merken van afgekeurd vlees; 
 - het zich vergewissen dat vlees voor tentoonstellingen of bijzonder 

onderzoek wordt gebruikt; 
 - het uitoefenen van een controle van de invoer-documenten voor vlees 

(niet-materiële controle); 
 - het notificeren van andere inspectieposten in de EU over het afkeuren 

van een partij vlees die  door Nederland wordt gevoerd [voor notificatie 
aan de Europese Commissie zie RIO Internationale 
volksgezondheidsaangelegenheden]; 

 - het ter beoordeling opsturen van vleesmonsters naar het Centraal 
Laboratorium RVV. 

Waardering V 5 jaar 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(164) 
handeling: Het herkeuren van vlees - op aanvraag van de afzender - van een door de 

Rijkskeuringsarts van de RVV afgekeurde partij import-vlees.   
periode  2000 - 2001 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 18a; Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb.1965, 
345) 7 lid 2; Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere landen 
dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) art. 6   
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opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

Waardering V 5 jaar 
 
(177) 
handeling: Het verlenen van ontheffingen inzake voorschriften met betrekking tot de 

temperatuur en de duur van de bewerking van destructiemateriaal.  
periode  2000 - 2001 
grondslag: Destructiebesluit (Stb. 1958, 71) art. 18 lid 2  
Waardering V 5 jaar na vervallen 
 
(180) 
handeling: Het verlenen van een machtiging aan de transporteur inzake het in het 

verkeer brengen van levensmiddelen welke niet voldoen aan de 
voorschriften zoals die staan in Bijlage II en III van de ATP-overeenkomst 
(Trb. 1972, 112). 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige 

levensmiddelen (Stb. 1978, 430) art. 12  
Waardering V, 1 jaar na afloop machtiging 
 
 
(186) 
handeling: Het goedkeuren van de wijze van inrichting van de administratie van de 

houders van radioactieve stoffen.      
periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317) art. 5 lid 2 onder a; Besluit 

radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404) art. 39 lid 4; Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 69 onder 4  

Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(187) 
handeling: Het registreren van de invoer, aflevering of bereiding van radioactieve 

stoffen.      
periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1958, 317); Besluit radioactieve stoffen 

(Stb. 1963, 233), Besluit radioactieve stoffen (Stb. 1969, 404); Besluit 
stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465); Besluit registratie 
radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van Waren (Stb. 1969, 472) 

opmerking:  de kennisgeving wordt gedaan door de importeur of bereider.  
Waardering B 
 
(191) 
handeling: Het verstrekken van inlichtingen, uit het register voor radioactieve stoffen, 

aan internationale organen, nationale overheidsorganen en eventueel 
anderen. 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren  (Stb. 1969, 472) art. 2 lid 3 - 4 
Waardering B van ieder exemplaar 1.  
 
(192) 
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handeling: Het maandelijks opstellen van een overzicht van internationale organen, 
nationale overheidsorganen en eventueel andere die inlichtingen hebben 
gevraagd uit het register voor radioactieve stoffen. 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Warenwet (Stb. 1969, 472) art. 4 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid. 
Waardering V 10 jaar na vervallen 
 
(194) 
handeling: Het jaarlijks opstellen van een verslag van de handelingen en bevindingen 

met betrekking tot de uitoefening van de taken inzake het register voor 
radioactieve stoffen. 

periode: 1998 - 1999 
grondslag: Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van 

Waren (Stb. 1969, 472) art. 12 
opmerking:  het overzicht is bestemd voor de ministers van VROM en SZW. 
Waardering B 
 
(202) 
handeling: Het opstellen en evalueren van projecten inzake het preventief en repressief 

controleren van de houders van waren.    
periode: 1998 - 1999 
bron: Interview 
Waardering V 10 jaar 
 
(203)  
handeling: Het preventief en repressief controleren van de houders van waren.    
periode: 1998 - 1999 
bron: o.a. Warenwet; Vleeskeuringswet; Destructiebesluit 1942; Destructiewet; 

Kernenergiewet; Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf 
onderhevige levensmiddelen                                                                                   

opmerking:  deze handeling kan een activiteit vormen onder de hier opvolgende 
handelingen w.o. die inzake het bestuursrechtelijke en strafrechtelijk 
handhaven van de wetgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 
Onderdeel van deze handeling maakt uit: het tijdens de controle en/of in een 
eindbrief gelasten aan de houders van waren die, naar oordeel van 
controleurs van de Keuringsdienst van Waren, een gevaar opleveren voor 
de gezondheid of veiligheid van de mens, om op doeltreffende wijze 
maatregelen te nemen om dit gevaar tot het minimum te beperken.  

Waardering V 10 jaar na controle 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(205) 
handeling: Het leveren van een bijdrage aan het bestuursrechtelijk handhaven van de 

wet- en regelgeving inzake voedings- en productveiligheid.  
periode: 1998 - 1999 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(206) 
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handeling: Het leveren van een bijdrage aan het strafrechtelijk handhaven van de wet- 
en regelgeving inzake voedsel- en productveiligheid. 

periode: 1998 - 1999 
Waardering V 10 jaar na afloop zaak 
 
(207) 
handeling: Het (mede) ontwerpen van een monitoringssysteem inzake het vastleggen 

van inspectie-activiteiten en resultaten van laboratoriumonderzoek.   
periode: 1998 - 1999 
Waardering B 
 
(208) 
handeling: Het periodiek opstellen van overzichten van gegevens welke zijn verkregen 

door het monitoren van inspectie-activiteiten en resultaten van 
laboratoriumonderzoek bij de levensmiddelen verwerkende sector.   

periode: 1998 - 1999 
opmerking:  de uitvoering van o.a. de volgende wetten wordt gemonitord: 

Gezondheidswet,  Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Destructiewet, Drank- en 
Horecawet, Landbouwkwaliteitswet, Vleeskeuringswet, Wet op de 
bedrijfsorganisaties, Wet milieugevaarlijke stoffen en de opgedragen EU-
taken.  

Waardering V 5 jaar na vervallen 
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VWA en rechtsvoorgangers 
 
(233)   
Handeling Het  toekennen of verlenen van erkenningen, vergunningen en registraties 

aan bedrijven en producten 
Grondslag Besluit organisatie VWA, art. 3 lid 3 d, EG-verordening (nr 853/ 2004, art. 4 

en nr. 854/ 2004, art. 3), Kwaliteitshandboek, protocollen 
Periode 2002 - 2003 
Product erkenningsbrief en brief registratie handelaren 
Opmerking De volgende activiteiten maken deel uit van deze handeling: 
 - verlenen van erkenningen (vis, veterinair/vlees en dierenwelzijn, import) 
 - verlenen van vergunningen en ontheffingen  
 - verlenen van registraties (productiebedrijven, handelaren, 

diervoederbedrijven) 
 - verlenen van erkenningen mineraal bronwater 
Waardering  erkenningen/ vergunningen/ registraties V 5 jaar na vervallen. 
 
(234) 
Handeling Het beoordelen van en adviseren over de risico’s voor volks- en 

diergezondheid 
Grondslag Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit, Stb. 

2006, 247 
Periode 2002 - 2003 
Product rapport, advies 
Opmerking De adviezen worden gegeven aan de minister (LNV, VWS). Ook kunnen er 

interne adviezen worden gegeven aan de IG-VWA. De adviezen kunnen 
zowel gevraagd als ongevraagd zijn 

Waardering B 
 
(235) 
Handeling Het  uitvoeren van inspecties (audits) in het kader van onderhoud van 

erkenningen, vergunningen en registraties 
Grondslag Besluit organisatie VWA, art. 3 lid 3 d, EG-verordening (nr 853/ 2004, art. 4 

en nr. 854/ 2004, art. 3), Kwaliteitshandboek, protocollen 
Periode 2002 - 2003 
Product aanvraagformulier, inspectielijst, inspectierapport (proces-verbaal van 

bevinding), auditrapport, bemonsteringsrapport, 
monsterbegeleidingsformulier 

Opmerking  De inspecties kunnen gericht zijn op veterinair/ vlees en dierenwelzijn, vis, 
import, productiebedrijven en diervoederbedrijven 

 De inspecties hebben primair betrekking op bedrijfsprocessen en 
productieruimtes.  

 De volgende activiteiten maken deel uit van deze handeling: 
- Monsteronderzoek en het afnemen van monsters voor onderzoek in het 

laboratorium 
- controleren etikettering (levensmiddelen) 

Waardering V 5 jaar na inspectie 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(236)   
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Handeling Het uitvoeren van controles (inspecties) in het kader van het goedkeuren en 
registreren van bedrijven die te maken hebben met de invoer, bereiding en 
levering van radioactieve stoffen 

Grondslag Besluit radioactieve stoffen, art. 5 lid 2 (Stb. 1958, 317); Besluit radioactieve 
stoffen, art. 62 a (Stb. 1963, 233); Besluit radioactieve stoffen, art. 38 lid 1 
en 39 lid 4 (Stb. 1969, 404); Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, 
art. art. 68 en 69 onder 4 (Stb. 1986, 465) 

Periode 1958 - 
Product   
Opmerking  
Waardering V 10 jaar na inspectie; registraties V 10 jaar na vervallen 
 
(237) 
Handeling Het geven van schriftelijke waarschuwingen  
Grondslag  
Periode 2002 - 2003 
Product waarschuwingsbrief 
Opmerking Een waarschuwing kan plaats vinden n.a.v. een monsterneming of een 

inspectie  
Waardering V 5 jaar 
 
(238) 
Handeling Het voorbereiden en opleggen van bestuurlijke boetes   
Grondslag Warenwet, Besluit bestuurlijke boetes, Maatregeltraject VWA, 27-6-2005, 

Procedure bestuurlijk beboeten bij de VWA, 22-11-2005 
Periode 2002-2003 
Product boeterapport, voornemen tot boeteoplegging, boetebeschikking, 

dwangbevel, advies 
Opmerking - opmaken van boeterapporten 
 - opmaken van boetebeschikkingen (door de afd. Bestuurlijke Boetes - ABB) 
 - faciliteren van de inning van boetes (door ABB) 
 - adviseren over beboeten (door ABB) 
 Het door de regio’s opgemaakte boeterapport komt op papier en in digitale 

vorm binnen bij ABB. Het boeterapport van de regio wordt zowel naar 
ABB/VWA als naar  de ondernemer gestuurd. Het rapport wordt door 
ABB/VWA beoordeeld. De Afdeling Bestuurlijke Boetes verdedigt de 
boeterapporten voor de bestuursrechter  

Waardering V 10 jaar  in geval van een rechtszaak V 20 
  
(239) 
Handeling  Het overgaan tot (tijdelijke) sluiting van een bedrijf  
Grondslag Warenwet, art. 21 
Periode 2002-2003 
Product beschikking (sluiting) 
Opmerking Sinds kort kan er ook via de bestuursrechtelijke weg tot sluiting van een 

bedrijf worden overgegaan 
Waardering V 10 jaar 
 
(240) 
Handeling Het behandelen van over te dragen vervolgingswaardige zaken inclusief het 

opstellen van processen-verbaal   
Grondslag Wet Economische Delicten, Wetboek van strafvordering 
Periode 2002 - 2003 
Product Proces-verbaaldossier. Het proces-verbaaldossier bevat alle relevante 

stukken, inclusief de documenten m.b.t. opgelegde maatregelen 
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(beschikkingen tot sluiting van een bedrijf, inbeslagname en andere 
strafrechtelijke maatregelen) 

Opmerking Indien overtredingen strafrechtelijk worden afgedaan, worden (door 
controle-ambtenaren van de VWA) opgemaakte processen-verbaal ter 
vervolging aan het OM aangeboden. De Officier van Justitie verdedigt het 
proces-verbaal voor de economische politierechter  

Waardering V 10 jaar  
 
(241) 
Handeling Het uitvoeren van controles en inspecties van bedrijfsgebouwen 
Grondslag Besluit organisatie VWA, art. 3 
Periode 2002 - 2003 
Product Inspectierapporten t.b.v. erkenning bv. koel- en vrieshuizen (gebouw, 

inventaris en systemen worden gecontroleerd ook HACCP), vaartuigen (vis) 
Opmerking vindt plaats bij de BIP,  
Waardering V 5 jaar na inspectie. 
 
(242) 
Handeling Het uitvoeren van monsteronderzoeken in een laboratorium 
Grondslag  
Periode 2002 - 2003 
Product onderzoeksgegevens, advies, monsterbriefje, bactometergegevens, 

mediaboeken, temperatuurregistraties, maatregelgrenzen chemie, 
monsterdossier 

Opmerking De monsteronderzoeken kunnen worden onderscheiden in chemisch, 
microbiologisch, fysisch/ mechanisch en elektrisch monsteronderzoek en 
onderzoek naar trichinen  

Waardering Bewaartermijnen monsters: 
 

Chemische monsters: 
analyseresultaten (en ruwe data):  V 3 jaar  
monstermateriaal positief (niet-conform)  V 2 jaar   
monstermateriaal negatief (conform)  niet bewaren 
 
Microbiologische monsters: 
analyseresultaten (en ruwe data):  V 3 jaar  
monstermateriaal positief BO/AB niet bewaren 
monstermateriaal negatief BO/AB en overig niet bewaren 
 
Trichine: 
analyseresultaten (en ruwe data):  V 3 jaar 
monstermateriaal met een positieve uitslag  niet bewaren 
monstermateriaal met een negatieve uitslag  niet bewaren 
 
Fysisch/mechanisch/electrisch: 
analyseresultaten geen tekortkoming V 2 jaar 
monstermateriaal geen tekortkoming  V 2 maanden 
analyseresultaten tekortkoming V 3 jaar 
monstermateriaal wel tekortkoming  V 3 jaar  

 
(243) 
Handeling Het verlenen van toestemming voor het laten vervaardigen en in voorraad 

hebben en vernietigen van keurmerken (volgens EG-richtlijnen) 
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 6 
Periode 2002 - 2003 

51 
 



Product EEG stempels, etiketten, waarmerktangen etc. 
Opmerking   
Waardering  V 5 jaar na vervallen 
 
(244) 
Handeling Het participeren in internationale onderzoeksprojecten 
Grondslag  
Periode 2002 - 2003 
Product verantwoordingsrapport  
Opmerking Internationale onderzoeksprojecten met subsidie van de EU (Brussel) 
Waardering V 7 jaar 
 
(245) 
Handeling  Het uitwisselen van informatie en het rapporteren aan supranationale en 

internationale organisaties 
Grondslag  
Periode 2002 - 2003 
Product advies, rapport, vergaderstukken  
Opmerking Officiële rapportages aan de EU, Overleggen en informatie-uitwisseling met 

internationale gremia zoals OIE, Codex Alimentarius, WHO, FAO, etc. 
Waardering V 5 jaar, officiële rapportages B(ewaren)   
 
(250) 
handeling: Het adviseren van de minister van LNV over keuringen / keuringssystemen. 
periode: 2002-2003   
grondslag: LNV-web 
producten: adviesrapporten 
opmerking: Adviezen van VWA. VWA viel tussen 2002 en 2003 beheersmatig onder de 

minister van VWS 
Waardering B, criterium 5 
 
(251) 
handeling: Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op 

gebied van keuringen. 
periode: 2002-2003 
grondslag: LNV-web 
Waardering B, criterium 1 
 
(252) 
Handeling: Het adviseren van de minister van LNV en van VWS betreffende 

voedings- en productveiligheid. 
periode: 2002-2003 
Waardering B, criterium 1 
 
(253) 
Handeling: Het uitvoeren van (import)keuringen. 
Grondslag: Bijvoorbeeld: Besluit Organisatie VWA, art. 3 lidb; Beschikking 97/794/EEG 

art. 7, EEG verordening 21 januari 2004 136/2004 
Periode: 2002 – 2003 
Product: Aanmeldingsformulier, controlelijst, gezondheidscertificaat, melding import, 

aanvraag dieren vervoer, verklaring dieren vervoer.  
Waardering: V 5 jaar 

In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
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tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
 
(254) 
Handeling: Het uitvoeren van het tweedelijns toezicht op externe controle instellingen. 
Grondslag: Besluit Organisatie VWA, art. 3 lid 3e. 
Periode: 2002 – 2003 
Opmerking: Er wordt beoordeeld in hoeverre aangewezen controle-instellingen (b.v. 

KDS,  Productschappen) voldoen aan de door de overheid opgedragen 
taken. 

Waardering: V 10 jaar 
 
(255) 
Handeling: Het programmeren en coördineren van (externe) (wetenschappelijke) (risico) 

onderzoeken en projecten. 
Grondslag: Besluit Organisatie VWA, art. 4a; Wet onafhankelijke risicobeoordeling VWA, 

Stb 2006,247;  
Periode: 2002 – 2003 
Opmerking: Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitbesteed aan Instituten en 

Universiteiten zoals het RIVM, RIKILT, WUR enz. 
Product: Onderzoeksprogramma’s, onderzoeksopdrachten,  projectenprogramma’s 

(kalenders), (tussen) rapportages en verslagen. 
Waardering: B rapporten die hebben geleid tot advies aan de Minister 
 V 10 jaar met uitzondering van de rapporten die blijven bewaard bij VWA in 

het kader van het bedrijfsbelang. 
 
(256) 
Handeling: Het afgeven van (export)certificaten en geleidebiljetten voor dieren en 

producten van dierlijke oorsprong 
Grondslag: Besluit Organisatie VWA, art. 3 lid 3d, Richtlijn 96/93/EEG Certificering van 

dieren en dierlijke producten. 
Periode: 2002 – 2003 
Product: Aanvraagformulier, exportcertificaat levend vee, TRACES formulier (met 

betrekking tot vervoer levende dieren binnen de EU) Free sales certificaat, 
reisschema’s  

Waardering: V 5 jaar 
 
(257) 
Handeling: Handhaven protocol voor het reinigen en ontsmetten van verzamelplaatsen 

voor dieren 
Grondslag:  Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren (12 maart 1996, Stc. 61), 

art. 3 
Periode: 2002 – 2003 
Product: B&O’s 
Waardering: V 5 jaar 
 
(258) 
Handeling: Het behandelen van meldingen (consumentenklachten) 
Grondslag: Kwaliteitshandboek, protocollen 
Periode: 2002 – 2003 
Waardering: 5 jaar na afhandeling melding (klacht) 
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6.2. Zorgdrager: minister LNV 
 
Minister van LNV 
 
(246) 
handeling: Het vaststellen van (de hoogte) van de heffing.   
periode: 1987 -   
grondslag: o.a. Gezondheids-en welzijnswet voor dieren; Regelingen tarieven keuring 

vlees 1991 
Waardering V 10 jaar 
 
(247) 
handeling: Het rapporteren aan derden (en bij verzuim aan de AID) inzake het 

(niet)nakomen van de heffingsverplichting.   
periode: 1987 -   
Waardering V 10 jaar 
 
(248) 
handeling: Het innen van heffingen.   
periode: 1987 -   
Opmerking: Deze handeling geldt niet voor heffingen op het gebied van meststoffen. Zie 

daarvoor handeling 157 Rio Mestbeleid 
Waardering V 10 jaar 
 
(249) 
handeling: Het opstellen van heffingsverordeningen. 
periode: 1987 -   
grondslag: Leidraad staatssteun, april 1999 
Waardering B, criterium 5 
 
(251) 
handeling: Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op gebied 

van keuringen. 
periode: 1945 -   
grondslag: LNV-web 
Waardering B, criterium 1 
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Veeartsenijkundige Dienst of Veterinaire Dienst 
Hieronder valt ook de inspecteur 
 
(65) 
handeling: Het opstellen van (nadere) voorschriften / voorwaarden inzake de 

verpakking, de bewaring, het vervoer en de keuring van vlees.   
periode: 1945-1995 
grondslag: Vergoedingen keuring ingevoerd vlees (Stcrt. 1957, 186), 

Onderzoeksregulatief 1994 (Stcrt. 1994, 10) art. 15, lid 8, Besluit productie 
en handel van vrijwild (Stb. 1994, 563) art. 2, onder a.  

product: - Voorwaarden overbrenging van vlees (Stcrt. 1929, 166)  
- Voorschriften inzake verrekening van de rijksvoorkeurlonen (Stcrt. 1957, 
216)   

Waardering: B 
 
(131) 
handeling: Het houden van toezicht op cursussen voor (aankomende) keurmeesters 

van vee en vlees, dierenartsen. 
periode: 1945-1995 
grondslag: Besluit opleiding keurmeester vee en vlees (Stb. 1920, 314) art. 16; 

Regeling vleeskeuring, Verordening 854/04 
Waardering: V 5 jaar na vervallen 
 
(140) 
handeling: Het afgeven van een bewijs van bekwaamheid inzake het toepassen van 

elektrische bedwelming. 
periode: 1954 - 1957  
grondslag: Beschikking van 23 december 1957, 18860 (Stcrt. 1957) art. 11 
Waardering: V 5 jaar 
 
(143) 
handeling: Het gelijkstellen van een inrichting met een vleeswarenfabriek.  
periode: 1945-1995 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 53 lid 3  
opmerking:  in een vleeswarenfabriek mag geen sterilisatie van vlees plaatsvinden. Dit 

geldt ook voor fabrieken die daarmee gelijkgesteld zijn. 
Waardering: V 5 jaar 
 
(145)  
handeling: Het adviseren van burgemeester en wethouders  inzake het verlenen van 

ontheffingen inzake de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   
periode: 1945-1995 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 1  
Waardering: V 5 jaar 
 
(146)  
handeling: Het instellen van beroep bij Gedeputeerde staten tegen een beslissing van 

burgemeester en wethouders inzake het verlenen van ontheffingen inzake 
de afvoer van schrob- en spoelwater van een inrichting.   

periode: 1960 - 1995 
grondslag: Eisenbesluit (Stb. 1960, 71) art. 3  lid 4  
Waardering: V 5 jaar 
 
 
(152)  
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handeling: Het registreren van overzichten van het slachtregister inzake de slacht 
binnen een wetenschappelijke inrichting die buiten de Vleeskeuringswet 
valt.   

periode: 1945-1995 
grondslag: o.a. Regeling slachtdieren en vlees, waarop de Vleeskeuringswet niet van 

toepassing is (Stcrt. 1993, 10) art. 8   
Waardering: V 5 jaar  
 
(153) 
handeling: Het registreren van meldingen inzake de constatering van voor de mens 

besmettelijke ziekten bij de keuring voor of na de slacht van slachtvee.  
periode: 1957 - 1995 
grondslag: Besluit betreffende de productie van en de handel in vers vlees (Stb. 1994, 

12)    
Waardering: V 12 jaar na vervallen 
 
(156)  
handeling: Het verlenen van ontheffingen aan gemeenten en slachthuizen inzake de 

voorschriften betreffende de toestand waarin een geslacht dier moet 
verkeren totdat met de keuring is begonnen.  

periode: 1945 - 1957  
grondslag: Besluit tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet 

(Stb. 1920, 285) art. 19 
Waardering: V 5 jaar  
 
(158) 
handeling: Het adviseren van burgemeesters / aangewezen ambtenaren inzake het 

verrichten van een herkeuring.  
periode: 1957 - 1995 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 51 lid 4    
Waardering: V 5 jaar 
 
(163) 
handeling: Het keuren van vlees dat in Nederland wordt ingevoerd.    
periode: 1945 - 1995 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 12 en 13; Besluit invoer van vlees uit het buitenland 
(Stb.1965, 345), Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere 
landen dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) 

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

 Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
 - het merken van afgekeurd vlees; 
 - het zich vergewissen dat vlees voor tentoonstellingen of bijzonder 

onderzoek wordt gebruikt; 
 - het uitoefenen van een controle van de invoer-documenten voor vlees 

(niet-materiële controle); 
 - het notificeren van andere inspectieposten in de EU over het afkeuren 

van een partij vlees die door Nederland wordt gevoerd [voor notificatie aan 
de Europese Commissie zie RIO Internationale 
volksgezondheidsaangelegenheden]; 

 - het ter beoordeling opsturen van vleesmonsters naar het Centraal 
Laboratorium RVV. 
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Waardering: V 5 jaar 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(164) 
handeling: Het herkeuren van vlees - op aanvraag van de afzender - van een door de 

Rijkskeuringsarts van de RVV afgekeurde partij import-vlees.   
periode: 1945 - 1995 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 95) art. 18a; Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb.1965, 
345) 7 lid 2; Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere landen 
dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) art. 6   

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

Waardering V 5 jaar 
 
(177) 
handeling: Het verlenen van ontheffingen inzake voorschriften met betrekking tot de 

temperatuur en de duur van de bewerking van destructiemateriaal.  
periode: 1958 - 1995 
grondslag: Destructiebesluit (Stb. 1958, 71) art. 18 lid 2  
Waardering: V 5 jaar na vervallen 
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Rijksdienst voor Vee en Vlees 
Hieronder valt keurmeester, inspecteur, RVV-ambtenaren 
 
(65) 
handeling: Het opstellen van (nadere) voorschriften / voorwaarden inzake de 

verpakking, de bewaring, het vervoer en de keuring van vlees.   
periode: 1984  -  2002 
grondslag: Vergoedingen keuring ingevoerd vlees (Stcrt. 1957, 186), 

Onderzoeksregulatief 1994 (Stcrt. 1994, 10) art. 15, lid 8, Besluit productie 
en handel van vrijwild (Stb. 1994, 563) art. 2, onder a.  

product: - Voorwaarden overbrenging van vlees (Stcrt. 1929, 166)  
- Voorschriften inzake verrekening van de rijksvoorkeurlonen (Stcrt. 1957, 
216)   

Waardering B 
 
(134)  
handeling: Het registreren van kennisgevingen inzake het in gebruik nemen van 

inrichtingen voor de handel of verkoop van vlees of vleeswaren. 
periode: 1984  -  2002 
grondslag: Regeling Keuringsdienst 1984 (Stcrt. 1984, 125) art. 15 lid 1  
opmerking:  deze kennisgeving kan ook betrekking hebben op een inrichting waar vlees 

wordt bewaard.  
Waardering V 5 jaar 
 
(137) 
handeling: Het wekelijks in overeenstemming met de opperrabbijn of islamitische 

organisaties vaststellen van het aantal rituele slachtingen dat mag 
plaatsvinden bij een speciaal daarvoor aangewezen slachthuis.  

periode: 1984  -  2002 
grondslag: Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 12 lid 3                  
Waardering V 5 jaar 
 
(150) 
handeling: Het geven van toestemming voor het vervangen van een schriftelijke 

aangifte van slacht door een mondelinge aangifte, of om de aangifte 
achterwege te laten en de slacht in te schrijven in een bedrijfsregister. 

periode: 1984  -  2002 
grondslag: Besluit uitvoering artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1920, 

285), art. 6; Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 5 lid 1 en art. 6  
Waardering V 5 jaar 
 
(151)   
handeling: Het registreren van kennisgevingen inzake de (nood-)slacht van 

slachtdieren en van kennisgevingen inzake slachtdieren die zijn 
doodgeboren of gestorven.  

periode: 1984  -  2002 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stcrt. 1919, 524), art. 6 - 7; Slachtdieren en vlees, 

waarop de Vleeskeuringswet niet van toepassing is (Stcrt. 1993, 58) art. 8 
Waardering V 5 jaar 
 
(157) 
handeling: Het geven van toestemming tot slachting van gekweekt wild op de plaats 

van oorsprong.  
periode: 1993 - 2002 
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grondslag: Besluit betreffende de productie van en de handel in vers vlees (Stb. 1994, 
12) art.3 lid 2                  

Waardering V 5 jaar 
 
(159) 
handeling: Het verrichten van (her-)keuringen en controles met betrekking tot vlees. 
periode: 1984  -  2002 
grondslag: Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524) art. 11 - 16, art. 19 onder a; 

Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) art. 51 lid 4, art. 51a lid 4     
opmerking:  het betreft hier niet de keuring van vlees dat ingevoerd wordt.   

Onderdeel van deze handeling maakt onder andere uit: 
- het al dan niet verlenen van (voorwaardelijke) vergunningen tot slachten. 

Waardering    V 5 jaar 
 
(162) 
actor:   
handeling: Het registreren van meldingen inzake de (rechtstreekse) invoer in Nederland 

van vlees.    
periode: 1984  -  2002 
grondslag: Besluit invoer van vlees uit het buitenland (Stb. 1965, 345) art. 4 lid 1; 

Besluit invoer van vleesproducten en vleesbereiding uit andere lid-staten 
van de EG (Stb. 1985, 175) art. 6 lid 1 Regeling nadere voorwaarden vlees 
uit derde landen (Stcrt.1993, 146) art. 6, lid 2 onder c 

Waardering V 5 jaar 
 
(163) 
handeling: Het keuren van vlees dat in Nederland wordt ingevoerd.    
periode: 1984  -  2002 
grondslag: Besluit algemene voorwaarden gesteld bij de invoer van vleeswaren (Stb. 

1922, 395) art. 12 en 13; Besluit invoer van vlees uit het buitenland 
(Stb.1965, 345), Besluit voorwaarden voor vlees verzonden uit andere 
landen dan de lid-staten van de Europese Gemeenschap (Stb.1985, 174) 

opmerking:  vleesmonsters kunnen worden opgestuurd naar het RIVM of het TNO voor 
onderzoek. Dit onderzoek vormt een activiteit onder deze handeling. De 
actor het RIVM of het TNO wordt hier echter niet genoemd maar in de RIO's 
over de instellingen.    

 Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
 - het merken van afgekeurd vlees; 
 - het zich vergewissen dat vlees voor tentoonstellingen of bijzonder 

onderzoek wordt gebruikt; 
 - het uitoefenen van een controle van de invoer-documenten voor vlees 

(niet-materiële controle); 
 - het notificeren van andere inspectieposten in de EU over het afkeuren 

van een partij vlees die door Nederland wordt gevoerd [voor notificatie aan 
de Europese Commissie zie RIO Internationale 
volksgezondheidsaangelegenheden]; 

 - het ter beoordeling opsturen van vleesmonsters naar het Centraal 
Laboratorium RVV. 

Waardering V 5 jaar 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 

 
(166) 
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handeling: Het periodiek opstellen van mededelingen - bestemd voor de Veterinaire 
Inspecteur - inzake de bestemming van de ter keuring aangeboden 
(ingevoerde) partijen gesmolten vet. 

periode: 1984  -  2002 
grondslag: Besluit inzake regelen voor de keuring van gesmolten vetten, afkomstig van 

slachtdieren (Stcrt. 1957, 167) art. 6  
Waardering V 5 jaar 
 
(172) 
handeling: Het registeren van verwerkingsbedrijven die laag-risico-materiaal gebruiken 

voor de bereiding van voeder voor gezelschapsdieren en farmaceutische of 
technische producten. 

periode: 1984  -  2002 
grondslag: Destructiewet (Stb. 1957, 84) art. 5 lid 2  
Waardering V 5 jaar 
 
(179) 
handeling: Het keuren en controleren van (verwerkt) destructiemateriaal.  
periode: 1984  -  2002 
grondslag: Destructiewet (Stb. 1957, 84) art. 17; Destructiewet (Stb. 1994, 784) art. 4c 
opmerking:  onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het aan wijzen van destructiemateriaal / het selecteren van dieren;     
- het keuren van destructiemateriaal dat Nederland binnenkomt. 

Waardering V 5 jaar 
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VWA en rechtsvoorgangers 
 
(233)   
Handeling Het  toekennen of verlenen van erkenningen, vergunningen en registraties 

aan bedrijven en producten 
Grondslag Besluit organisatie VWA, art. 3 lid 3 d, EG-verordening (nr 853/ 2004, art. 4 

en nr. 854/ 2004, art. 3), Kwaliteitshandboek, protocollen 
Periode 2003 - 
Product erkenningsbrief en brief registratie handelaren 
Opmerking De volgende activiteiten maken deel uit van deze handeling: 
 - verlenen van erkenningen (vis, veterinair/vlees en dierenwelzijn, import) 
 - verlenen van vergunningen en ontheffingen  
 - verlenen van registraties (productiebedrijven, handelaren, 

diervoederbedrijven) 
 - verlenen van erkenningen mineraal bronwater 
Waardering  erkenningen/ vergunningen/ registraties V 5 jaar na vervallen. 
 
(234) 
Handeling Het beoordelen van en adviseren over de risico’s voor volks- en 

diergezondheid 
Grondslag Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit, Stb. 

2006, 247 
Periode 2003 - 
Product rapport, advies 
Opmerking De adviezen worden gegeven aan de minister (LNV, VWS). Ook kunnen er 

interne adviezen worden gegeven aan de IG-VWA. De adviezen kunnen 
zowel gevraagd als ongevraagd zijn 

Waardering B 
 
(235) 
Handeling Het  uitvoeren van inspecties (audits) in het kader van onderhoud van 

erkenningen, vergunningen en registraties 
Grondslag Besluit organisatie VWA, art. 3 lid 3 d, EG-verordening (nr 853/ 2004, art. 4 

en nr. 854/ 2004, art. 3), Kwaliteitshandboek, protocollen 
Periode 2003 - 
Product aanvraagformulier, inspectielijst, inspectierapport (proces-verbaal van 

bevinding), auditrapport, bemonsteringsrapport, 
monsterbegeleidingsformulier 

Opmerking  De inspecties kunnen gericht zijn op veterinair/ vlees en dierenwelzijn, vis, 
import, productiebedrijven en diervoederbedrijven 

 De inspecties hebben primair betrekking op bedrijfsprocessen en 
productieruimtes.  

 De volgende activiteiten maken deel uit van deze handeling: 
- Monsteronderzoek en het afnemen van monsters voor onderzoek in het 

laboratorium 
- controleren etikettering (levensmiddelen) 

Waardering V 5 jaar na inspectie 
In geval van grote maatschappelijke beroering over voedings- en/of 
verpakkingsmiddelen zullen op basis van artikel 5e van de Archiefwet 1995 
tijdens de bewerking de  dossiers welke het betreft van vernietiging worden 
uitgezonderd. 
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(236)   
Handeling Het uitvoeren van controles (inspecties) in het kader van het goedkeuren en 

registreren van bedrijven die te maken hebben met de invoer, bereiding en 
levering van radioactieve stoffen 

Grondslag Besluit radioactieve stoffen, art. 5 lid 2 (Stb. 1958, 317); Besluit radioactieve 
stoffen, art. 62 a (Stb. 1963, 233); Besluit radioactieve stoffen, art. 38 lid 1 
en 39 lid 4 (Stb. 1969, 404); Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, 
art. art. 68 en 69 onder 4 (Stb. 1986, 465) 

Periode 1958 - 
Product   
Opmerking  
Waardering V 10 jaar na inspectie; registraties V 10 jaar na vervallen 
  
(237) 
Handeling Het geven van schriftelijke waarschuwingen  
Grondslag  
Periode 2003 - 
Product waarschuwingsbrief 
Opmerking Een waarschuwing kan plaats vinden n.a.v. een monsterneming of een 

inspectie  
Waardering V 5 jaar 
 
(238) 
Handeling Het voorbereiden en opleggen van bestuurlijke boetes   
Grondslag Warenwet, Besluit bestuurlijke boetes, Maatregeltraject VWA, 27-6-2005, 

Procedure bestuurlijk beboeten bij de VWA, 22-11-2005 
Periode 2003- 
Product boeterapport, voornemen tot boeteoplegging, boetebeschikking, 

dwangbevel, advies 
Opmerking - opmaken van boeterapporten 
 - opmaken van boetebeschikkingen (door de afd. Bestuurlijke Boetes - ABB) 
 - faciliteren van de inning van boetes (door ABB) 
 - adviseren over beboeten (door ABB) 
 Het door de regio’s opgemaakte boeterapport komt op papier en in digitale 

vorm binnen bij ABB. Het boeterapport van de regio wordt zowel naar 
ABB/VWA als naar  de ondernemer gestuurd. Het rapport wordt door 
ABB/VWA beoordeeld. De Afdeling Bestuurlijke Boetes verdedigt de 
boeterapporten voor de bestuursrechter  

Waardering V 10 jaar  in geval van een rechtszaak V 20 
  
(239) 
Handeling  Het overgaan tot (tijdelijke) sluiting van een bedrijf  
Grondslag Warenwet, art. 21 
Periode 2003- 
Product beschikking (sluiting) 
Opmerking Sinds kort kan er ook via de bestuursrechtelijke weg tot sluiting van een 

bedrijf worden overgegaan 
Waardering V 10 jaar 
 
(240) 
Handeling Het behandelen van over te dragen vervolgingswaardige zaken inclusief het 

opstellen van processen-verbaal   
Grondslag Wet Economische Delicten, Wetboek van strafvordering 
Periode 2003 - 
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Product Proces-verbaaldossier. Het proces-verbaaldossier bevat alle relevante 
stukken, inclusief de documenten m.b.t. opgelegde maatregelen 
(beschikkingen tot sluiting van een bedrijf, inbeslagname en andere 
strafrechtelijke maatregelen) 

Opmerking Indien overtredingen strafrechtelijk worden afgedaan, worden (door 
controle-ambtenaren van de VWA) opgemaakte processen-verbaal ter 
vervolging aan het OM aangeboden. De Officier van Justitie verdedigt het 
proces-verbaal voor de economische politierechter  

Waardering V 10 jaar 
 
(241) 
Handeling Het uitvoeren van controles en inspecties van bedrijfsgebouwen 
Grondslag Besluit organisatie VWA, art. 3 
Periode 2003 - 
Product Inspectierapporten t.b.v. erkenning bv. koel- en vrieshuizen (gebouw, 

inventaris en systemen worden gecontroleerd ook HACCP), vaartuigen (vis) 
Opmerking vindt plaats bij de BIP,  
Waardering V 5 jaar na inspectie. 
 
(242) 
Handeling Het uitvoeren van monsteronderzoeken in een laboratorium 
Grondslag  
Periode 2003 - 
Product onderzoeksgegevens, advies, monsterbriefje, bactometergegevens, 

mediaboeken, temperatuurregistraties, maatregelgrenzen chemie, 
monsterdossier 

Opmerking De monsteronderzoeken kunnen worden onderscheiden in chemisch, 
microbiologisch, fysisch/ mechanisch en elektrisch monsteronderzoek en 
onderzoek naar trichinen  

Waardering Bewaartermijnen monsters: 
 

Chemische monsters: 
analyseresultaten (en ruwe data):     V 3 jaar  
monstermateriaal positief (niet-conform)    V 2 jaar   
monstermateriaal negatief (conform)     niet bewaren 
 
Microbiologische monsters: 
analyseresultaten (en ruwe data):     V 3 jaar  
monstermateriaal positief BO/AB    niet bewaren 
monstermateriaal negatief BO/AB en overig   niet bewaren 
 
Trichine: 
analyseresultaten (en ruwe data):     V 3 jaar 
monstermateriaal met een positieve uitslag    niet bewaren 
monstermateriaal met een negatieve uitslag    niet bewaren 
 
Fysisch/mechanisch/electrisch: 
analyseresultaten geen tekortkoming    V 2 jaar 
monstermateriaal geen tekortkoming     V 2 

maanden 
analyseresultaten tekortkoming     V 3 jaar 
monstermateriaal wel tekortkoming     V 3 jaar  

 
 
(243) 
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Handeling Het verlenen van toestemming voor het laten vervaardigen en in voorraad 
hebben en  

 vernietigen van keurmerken (volgens EG-richtlijnen) 
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 6 
Periode 2003 - 
Product EEG stempels, etiketten, waarmerktangen etc. 
Opmerking   
Waardering  V 5 jaar na vervallen 
 
(244) 
Handeling Het participeren in internationale onderzoeksprojecten 
Grondslag  
Periode 2003 - 
Product verantwoordingsrapport  
Opmerking Internationale onderzoeksprojecten met subsidie van de EU (Brussel) 
Waardering V 7 jaar 
 
(245) 
Handeling  Het uitwisselen van informatie en het rapporteren aan supranationale en 

internationale organisaties 
Grondslag  
Periode 2003 - 
Product advies, rapport, vergaderstukken  
Opmerking Officiële rapportages aan de EU, Overleggen en informatie-uitwisseling met 

internationale gremia zoals OIE, Codex Alimentarius, WHO, FAO, etc. 
Waardering V 5 jaar, officiële rapportages B(ewaren)   
 
(250) 
handeling: Het adviseren van de minister van LNV over keuringen / keuringssystemen. 
periode: 1987 -   
grondslag: LNV-web 
producten: adviesrapporten 
opmerking: Adviezen van VWA. VWA viel tussen 2002 en 2003 beheersmatig onder de 

minister van VWS, 
Waardering B, criterium 5 
 
(251) 
handeling: Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op gebied 

van keuringen. 
periode: 1945 -   
grondslag: LNV-web 
Waardering B, criterium 1 
 
 
(252) 
Handeling: Het adviseren van de minister van LNV en van VWS betreffende voedings- 

en productveiligheid. 
periode: -  
Waardering B, criterium 1 
 
 
 

64 
 



7. Bronnen 

 
7.1. Wet- en regelgeving, overige bronnen 
 

• Besluit instelling Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, Staatscourant 19 juli 
2001, nr. 137 

• Besluit organisatie VWA (Voedsel en Waren Autoriteit), 8 juli 2002/VGB/VL 2295517,  
Staatscourant 8 juli 2002, nr. 127. 

• Besluit houdende overgang van het beheer van de Voedsel en Waren Autoriteit, Stb. 
240, 19 juni 2003 

• Organisatiebesluit VWA 2006, 25 jan. 2005 
• Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit, Stb. 247, 2006  
• Jaarplan VWA 2006, december 2005 
• Jaarplan VWA 2005, maart 2005 
• Ordeningsstructuur VWA, KB&P 
• Procesoverzicht VWA (RVV), versie 0.7, 1 maart 2006 
• BSD Verslavingsbeleid 1945-1996 (concept), dec. 1997 
• (RIO) BSD Gezondheid en welzijn van dieren 1945-, Stcrt. 2003, nr. 63 en 64  

(PIVOT-rapport 107) 
• (RIO) BSD Algemeen LNV-beleid 1945-2004 (concept), okt. 2004 (PIVOT-rapport 

165)  
• (RIO) BSD Landbouwkwaliteit 1945-1998 (concept), nov. 2005 (PIVOT-rapport 157) 
• (RIO) BSD Voedings- en productveiligheid 1945- (concept), dec. 2005 (PIVOT-

rapport 117) 
• Website VWA (www.vwa.nl) 

 
 
7.2. Geïnterviewde personen bij de Voedsel en Waren Autoriteit 
 

• mw. C.A.M. de Kruyff (Directie Bedrijfsvoering, afdeling huisvesting en facilitaire 
zaken, adviseur DIV) 

• J.C.M. Wulterkens (Dienst Uitvoering, teamleider) 
• mw. F.L. Fazalalikhan (Dienst Uitvoering, afdeling bedrijfsvoering, unithoofd facilitair) 
• mw. G. Roeland (Dienst Uitvoering, teamleider visproductiebedrijven) 
• J.H. de Bueger (Dienst Uitvoering, teamleider productveiligheid) 
• A. Oldenkamp (Directie T&C, Strategie, hoofd strategie) 
• P.C. Pegels (Directie Bedrijfsvoering, afdeling huisvesting en facilitaire zaken, hoofd 

HFZ) 
• J.A. Cornelese (Bureau Risicobeoordeling, coördinator onderzoek en ontwikkeling) 
• A.M.M. Verweij (Stafafdeling) 
• C.J.F. Velzeboer (Dienst Uitvoering, teamleider levensmiddelen) 
• J.H. Kruuk (Dienst Uitvoering, afdeling IMD, unithoofd VIC) 
• C.D. Lamas (Dienst Uitvoering, teamleider VTA) 
• E. van Wilgenburg (Dienst Uitvoering, senior Veiligheid- en trendonderzoeker) 
• mw. M.L. Borsje (Directie T&C, Communicatie)  
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