
 
 
 

 1 

verslag driehoeksoverleg Voeding en productveiligheid /april 2008 
 
 

 
Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde 
driehoeksoverleg tussen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens 
de actor Voedsel en Waren Autoriteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden op het beleidsterrein Voeding en 
productveiligheid over de periode vanaf 1945. 
 
Den Haag, april  2008 
drs. A.G. Dellebeke 

 
Beleidsterrein 

In het concept –BSD Voeding en productveiligheid over de periode vanaf 1945  voor de  
genoemde zorgdragers is een beschrijving van het beleidsterrein opgenomen en een overzicht 
van de actoren waarvan de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. 
  
Selectiedoelstelling en –criteria en belangen 

Tijdens het opstellen van het BSD en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening 
gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de 
archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde 
besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor 
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als 
uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde 
selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving 
en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het 
mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de 
rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-
maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit 
overheidsarchieven.  
 

Driehoeksoverleg 

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



 
 
 

 2 

Inhoudelijk verslag  

 
Algemene opmerkingen  
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief heeft – conform afspraken over nieuwe 
selectiestijl – aangegeven welk materiaal volgens haar voor eeuwige bewaring in aanmerking 
komt. Het materiaal dat niet is aangewezen zou dan ‘automatisch’ voor vernietiging op termijn in 
aanmerking komen.  
 
Materiedeskundige 
De materiedeskundige heeft algemene opmerkingen gemaakt over het belang van neerslag over 
evaluatie en functioneren van beleid. Daarnaast meent hij dat groot maatschappelijk belang 
gehecht wordt aan zaken die de gezondheid raken en de politieke en wetenschappelijke respons 
daarop. 
Hieronder zullen clusters van handelingen worden opgenomen waarop deze opmerkingen 
betrekking hebben. 
 
Zorgrdagers 
Door de zorgdragers is aangeven dat een aantal handelingen ontbrak. 
Deze zijn alsnog in het BSD opgenomen. 
 
246 Het vaststellen van (de hoogte) van de heffing. 
247 Het rapporteren aan derden (en bij verzuim aan de AID) inzake het (niet)nakomen van de  
heffingsverplichting. 
248 Het innen van heffingen. 
249 Het opstellen van heffingsverordeningen. 
250 Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op gebied van keuringen. 
251 Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op gebied van keuringen 
252 Het adviseren van de minister van LNV en van VWS betreffende voedings- en productveiligheid. 
253 Het uitvoeren van (import)keuringen. 
254 Het uitvoeren van het tweedelijns toezicht op externe controle instellingen. 
255 Het programmeren en coördineren van (externe) (wetenschappelijke) (risico)  
onderzoeken en projecten. 
256 Het afgeven van (export)certificaten en geleidebiljetten voor dieren en producten van  
dierlijke oorsprong. 
257 Handhaven protocol voor het reinigen en ontsmetten van verzamelplaatsen voor dieren. 
 
Van de toegevoegde handelingen zijn 249, 251 en 252 met B gewaardeerd. 
Voor 255 is op verzoek van de zorgdragers een toevoeging opgenomen :  
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. 
 
 

 
Handelingen 
 
Voor bewaring in aanmerking komt op basis van kerntaken, vanwege beleidsmatige aspecten en 
vanwege relatie met de volksgezondheid de neerslag van de volgende handelingen: 
 
15 Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van beleidsstand 
punten met betrekking tot voeding- en productveiligheid 
22 Het adviseren van de betrokken ministers inzake het opstellen van wet- en regelgeving met  
betrekking tot voeding- en productveiligheid. 
51 Het adviseren van de gemeentelijke overheden en van het Staatstoezicht op de  
Volksgezondheid inzake voedsel- en productveiligheid.  
187 Het registreren van de invoer, aflevering of bereiding van radioactieve stoffen.      
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191 Het verstrekken van inlichtingen, uit het register voor radioactieve stoffen, aan internationale  
organen, nationale overheidsorganen en eventueel anderen. 
194 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. 
207 Het (mede) ontwerpen van een monitorinsgsysteem inzake het vastleggen van inspectie- 
activiteiten en resultaten van laboratoriumonderzoek. 
50 Het leveren van een bijdrage bij de totstandkoming van gemeentelijke besluiten inzake voedsel-  
en productveiligheid 
193 Het registreren van overzichten over degene die inlichtingen hebben gevraagd uit het register  
voor radioactieve stoffen. 
198 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.  
249 Het opstellen van heffingsverordeningen. 
250 Het adviseren van de minister van LNV over keuringen / keuringssystemen. 
251 Het (mede) voorbereiden en opstellen van wet- en regelgeving op gebied van keuringen 
252 Het adviseren van de minister van LNV en van VWS betreffende voedings- en productveiligheid. 
 
Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun 
goedkeuring aan dit verslag gegeven.  
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