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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10 — 
Overdrachtsplan 
dinsdag 22 mei 2007 10:55:38 
Overdrachtsplan - versie 2.doc 

Geachte 	 en 

Namens de voorzitter van de werkgroep "overdrachtsplan archieven oorlogsnazorg van het 
NRK" stuur ik u het bijgestelde eindrapport. De door u voorgestelde wijzigingen zijn 
hierin opgenomen. U ontvangt deze mail zodat u kunt kennisnemen van de aangepaste 
versie alvorens deze aangeboden wordt aan de directies van NA en NIOD. 

Mocht u no aanvullende su esties hebben dan kunt u deze voor 25 mei doorgeven aan 
. Daarna volgt verzending van het rapport aan de 

beide directies. 

Dit bericht wordt ook verstuurd aan de leden van de werkgroep. 

Met vriendelile groeten, 

Nederlands Instituut 
voor 

Oorlogsdocumentatie 
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na 	onaa a [-chief 

Overleg NIOD/Nationaal Archief op maandag 4 juni 2007 

Aanwezig: namens het NIOD 	 , namens het Nationaal Archief 

Plaats: Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag 

Tijd: 10.30 -11.30 uur 

Agendapunten:  

- Kennismaking 

- Uitwisseling van de stukken m.b.t. de formele uitlening van de (oorlogs)archieven door het Nationaal 

Archief aan het NIOD 

- Bespreking van het rapport van de Werkgroep Overdrachtsplan Archieven Oorlogsnazorg van het 

Nederlandse Rode Kruis en vervolgtraject 

- Samenwerkingsproject Archievengids van de Tweede Wereldoorlog, stand van zaken 

- Vervolgafspraken 

- Wat verder ter tafel komt 

1 



ationaa Archief 

De heer 
10.2.e 

lee erlandse 'o •e Kruis 
Postbus 28120 
2502 KC DEN HAAG 

8 juni 2007 

Geachte heer 

Hierbij ontvangt u het Overdrachtsplan Archieven Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode 
Kruis dat is opgesteld door een gezamenlijke werkgroep vanuit het Nationaal Archief en het 
NIOD. 

Zoals wij u eerder hebben meegedeeld hechten wij eraan, gezien het belang van dit archief 
voor wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening aan de samenleving, dat onze beide 
instellingen betrokken zijn bij de overdracht van het archief zodat het behoud, de 
toegankelijkheid en de dienstverlening in de toekomst het best gewaarborgd zijn. 

De werkgroep die de afgelopen maanden aan het Overdrachtsplan heeft gewerkt, heeft twee 
belangrijke uitgangspunten gehanteerd en deze zijn onlangs in een overleg op directieniveau 
nog eens bevestigd en onderstreept. 
De uitgangspunten die bij het opstellen van het rapport centraal hebben gestaan komen 
voort uit archivistische beginselen (er wordt rekening gehouden met aansluiting van de 
archiefbestanden bij de archieven die door Nationaal Archief of NIOD worden beheerd, 
waarbij met name gekeken wordt naar wat overheid- en particulier archief is) en hebben 
daarnaast betrekking op het punt van de dienstverlening (het plan wordt gerelateerd aan de 
taken van het Nationaal Archief en het NIOD, de aanwezige expertise en aan het 
maatschappelijke veld waarin deze instellingen functioneren). 

In het overdrachtsplan is verder een aantal aspecten ten aanzien van de archiefbestanden 
van de Afdeling Oorlogsnazorg in grote Iijnen in kaart gebracht: inhoud en samenstelling, de 
mate van toegankelijkheid, digitalisering en doorzoekbaarheid, fysieke staat en mate van 
conservering. Voorts bevat het Overdrachtsplan een advies over de verdere digitalisering, 
conservering en overdracht van de archiefbestanden. Met name op het punt van de 
conservering willen wij bij voorbaat al uw aandacht vestigen. 

Wij stellen het zeer op prijs uw reactie op het Overdrachtsplan te vernemen en met u verder 
te praten over het vervolg dat hieraan kan worden gegeven. Het Iijkt ons goed daarvoor op 
niet al te lange termijn een afspraak te plannen. 

In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groeten, 
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Het Nederlandse Rode Kruis 
Verenigingskantoor 
Leegh,,vaterplein 27. 2521 C.`,/ Den Haag 
Postbus 28120 2502 DC Den Haag 
www.rodekruis,n1  +Rode 

Kruis 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

beloofde lijsten werkzaamheden en projecten 
vrijdag 2 juni 2017 9:31:00 
Werk functionarissen Oorlogsarchief.docx  
overzicht orojecten 2 juni 2017.docx  
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111111, goedemorgen! 

Bijgevoegd de beloofde lijsten, excuses voor de vertraging. 

De tweede bijlage geeft alleen de laatste stand van zaken, ik heb de uitgebreide uitleg weggelaten 
over wat bijvoorbeeld de collectie Kamp Amersfoort inhoudt. Volgens mij heb je die 
beschrijvingen al in je bezit? 

Werkze vandaag (het schijnt bloedheet to worden...) en alvast een fijn Pinksterweekend! 

Hartelijke groet, 

TIM= 

06 

















Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 
Gevoeligheid:  

FW: Samenwerking - afspraak 
vrijdag 2 april 2021 15:54:20 
ima_ge001.ong. 
Vertrouwelijk 

Eerste contact met NRK 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 januari 2017 8:55 
Aan: 
Onderwerp: RE: Samenwerking - afspraak 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

VIM Hulpverlening NRK) om Graag maak ik binnenkort een afspraak met jou en 
onze samenwerking te bespreken. 
Zou jij/jullie op een van de volgende tijdstippen kunnen? 

Donderdag 26 januari om 16.00 uur 
Donderdag 9 februari om 16.00 uur 

lk begreep dat de afspraak met en collega's erg prettig is verlopen. 

Hartelijke groetZM 

Van: 
Verzonden: donderdag 29 december 2016 12:10 
Aan: 
Onderwerp: RE: Samenwerking 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

Hallo'', 

Dank voor het gesprek van zojuist. 
Zoals besproken stuur 	een mail voor een werkdag met 111.11,11 en onze 
doel een impact analyse voor de behuizing van het RK archief. 
.0ok laat ik een gesprek plannen met 	 Hulpverlening NRK, om de 
samenwerking en toekomstscenario's te kunnen bespreken. 

met als 

We hebben nog geen locatie/datum voor de verhuizing van het NRK, zo gauw ik meer nieuws heb laat ik 
het weten. 
lk zal het rapport uit 2014 mbt de materiele staat van ons archief doen toekomen. 
Graag zie ik zie een voorlopige prijsindicatie voor opslag bij het NA tegemoet. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 [mailtailliM(anationaalarchief.nl]  
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 11:48 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Samenwerking 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

Beste 



Zojuist heb ik binnen het NA met een werkgroepje over ons gesprek van 22 november en de 
wens tot verdere samenwerking gesproken. 
Het NA wil graag verder samenwerken met het Rode Kruis en zo mogelijk de collecties van het 
Rode Kruis in het NA gaan onderbrengen. 
Wij hebben natuurlijk heel veel vragen over wat de samenwerking zal gaan betekenen voor het 
NA, welke randvoorwaarden hebben beide partijen, welke spelregels moeten en willen we 
afspreken. 
Vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld: Wat wordt de termijn van de samenwerking. Wat wordt 
de archivistische status van de collectie. 
Gaat het om het uitplaatsen van de collectie, of willen we op termijn Loch ook overgaan tot 
overbrenging etc. etc. 

Deze vragen en mogelijke scenario's willen wij de komende tijd voor ons zelf op een rijtje 
zetten om ze daarna met jullie te kunnen bespreken. 
Een tweetal belangrijke vragen die we al op korte termijn zouden willen bespreken zijn: 

Is er bestandscatalogus van jullie collectie/ of een ander overzicht van wat jullie 
allemaal hebben. 
Inzicht in de materiele staat van de colleetie, Dit is belangrijk om een tijdpad te 
kunnen uitzetten van wat er mogelijk nog moet gebeuren voor de collectie kan 
verhuizen, 

Ik heb een intern werkgroepje met NA medewerkers ingericht deze zich hier de komende tijd 
mee bezig zullen houden. 
Vanuit mijn afdeling Dienstverlening is 	aanspreekpunt voor jullie. Verder zijn 

en 	 (verwerven (particuliere)archieven bij het project betrokker2.e 
en 	 als adviseur voor oa de materiele staat van het archief. 

Kan 	contact met jou opnemen voor vervolgafspraken of moet ze hiervoor bij iemand 
anders zijn? 
Voor straks goede feestdagen en dat we in 2017 mooie stappen mogen gaan zetten. 

vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 

Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 

Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 070 

M 06 

e-rnailadres: 	nat onaalarchief.n1  

htto://www.gahetna.n1  

httb://www.nationaalarchief.nl   

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven 	dan hier 



MET DE 
FOTOGRAAF 

OP REIS 
Fototentoonstelling 

9 september 2016 
tim 8 januari 2017 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, 
of een te late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor 
for any delay in its receipt. 

























Vr.A3st 
oefti Octktik 

53 

Rode 	 Verentgingskantoor 

• Kruis 	 Fosttw5 2$120 
2502. KC Den 
teeeNoterprein 27 
2.$21 CV Deo Haag 
info4tedtross,_01 
WWW,rodekruisni 

Aan het Nationaal Archief 
1BAN: 14152 A814A 0472  

Postbus 90520 
2509 IM 'S.GRAVENHAGE 

Pleats en datum 	 Kenrnerit 	 Contecipe 
Den Haag, 6 februari 2017 

	
DIRUIT 1198 

evtreft 
behuizing oortogsarchief Rode Kruis 

Vane juli 2016 ztir 	 en 	 in gesprek over een 
wenselijke koppeling van digitate en fysieke W011-archieven in de toekomst. We willen daarmee bereiken dat 
het publiek en de wetenschap op een adres terecht kan voor vragen en inzicht, En tevens om krachten te 
bundelen voor de vorming van collecties en koppeling van gegevens% 

Het Rode Kruis heeft onlangs bestoten to gaan verhuizen, *1.1n tocatie en tijdstip zijn nog niet bepaaid, war het 
streven is orn de verhuizing in (13-Q4 2017 piaats te laten vinden. Dit is een uitgerekende kar,s urn de directe 
samenwerking en behuizing met het Nationaal Archief te bespoedigen, 

Het Rode Kruis heeft intern unaniem gekozen ow het Nationaal Archief te benaiefen of zi; roogetijkheden zwt 
voor behuieing het Oorlogsarchier Rode Kruill11111 heeft inmiddOs tx:vttigldt hvt Nat iona,31 Art,hwf 
posttief tegenovtiT een mop It behuizing van het Oorlogsatchief Rode 

Binnenkort zat een ovedeg met u piaatsvinden am samenwerking en behuizing raider te besprAen 
zal samen met 	 Pit 

gesprek aanwezig zijn. 

Graag bevestig ik ooze vraag aan het Nationaal Archief. Wij zien uit naar cc n verdere samenwerking. 

4 C 	 tbe 	 ike,1 	•Ind Re'd 	 H 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: brief aan Nationaal Archief- behuizing oorlogsarchief RK 
donderdag 9 februari 2017 13:52:14 
Jaarlijkse kosten opsiag Rode Kruis archief.docx  
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Hoi 

Hierbij een overzicht van de kosten in een aantal scenario's. 

Tot volgende week. 

Groet 

Van: 	 ©redcross.nl] 
Verzonden: donderdag 9 februari 2017 13:00 
Aan: 
Onderwerp: FW: brief aan Nationaal Archief- behuizing oorlogsarchief RK 

Beste 

Na een werkreis ben ik nu weer teru oa kantoor en wil ik graag ons gesprek van a.s. 
dinsdagochtend me 	 en 	 d voorbereiden. Zou jij mij nog een indicatie 
van de kosten van be uizing (unnen sturen ter voorbereiding? Mocht .e vragen hebben dan 
hoor ik het graag. lk ben morgen de hele dag bereikbaar via 06 

Hartelijke groeten, 

PS. Onderstaande brief is vorige week aan III! gestuurd via mail en post. 

Van: 

Best 	 , 

Vanaf juli 2016 zijn 	Ten 	 Rode Kruis, in 
gesprek over een wenselijke koppeling van digitale en fysieke W011-archieven in de toekomst. 
We willen daarmee bereiken dat het publiek en de wetenschap op een adres terecht kan voor 
vragen en inzicht. En tevens om krachten te bundelen voor de vorming van collecties en 
koppeling van gegevens. 

Het Rode Kruis heeft onlangs besloten te gaan verhuizen, een locatie en tijdstip zijn nog niet 
bepaald, maar het streven is om de verhuizing in Q3-C14 2017 plaats te laten vinden. Dit is een 
uitgerekende kans om de directe samenwerking en behuizing met het Nationaal Archief te 
bespoedigen. 

Het Rode Kruis heeft intern unaniem gekozen om het Nationaal Archief te benaderen of zij 
mogelijkheden ziet voor behuizing het Oorlogsarchief Rode Kruis 	 heeft inmiddels 
bevestigd dat het Nationaal Archief positief tegenover een mogelijke behuizing van het 
Oorlogsarchief Rode Kruis staat. 

Binnenkort zal een overleg met u plaatsvinden om samenwerking en behuizing nader te 
bespreken. 	 Rode Kruis, zal samen met 

bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Graag bevestig ik onze vraag aan het Nationaal Archief. Wij zien uit naar een verdere 



samenwerking. 

Dit bericht is uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het to vernietigen en de afzender to informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e- 
mail bericht. of een le late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 



Meeting Rode Kruis 14 februari 2017 

Rode Kruis gaat verhuizen en dus zoekt locatie voor archief. 
Het archief is gebruikt voor tracing, maar hoewel het nu nog wel wordt gebruikt is de taak van het 
RK wel klaar. 
1400 aanvragen, 350 bezoekers per jaar maar is dit nog wel een taak van het Rode Kruis. 
Lang in gesprek geweest met NIOD stukgelopen op financien en ruimte 

Commitment tot 2020 vanuit Rode Kruis om archief te digitaliseren en beter toegankelijk te maken. 
Stip op horizon is overdracht. Geen weerstand tegen overdracht vanuit Rode Kruis. 150 jarig 
bestaan is mooi uitgangspunt. 

Gefaseerd online zetten van collectie komend jaar. Publicatie van boek over deportatie Joden naar 
oosten. 

Aansluiting met archieven bij NA dus graag overdracht. Onderwijstaak belangrijk! 
Ervaren in inzage in gevoelige archieven. 

Verhuizing 4de kwartaal. 2.8 fte. Detachering meest veilig. 

RK komt met eerste voorstel over personeel. 

Effig neemt contact op met 
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Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Calmar en 
Wetenschap 
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Verslag bezoek Nederlands Rode Kruis 13 maart 2017 

1. Toegankelijkheid 
Het oorlogsarchief beslaat circa 1,3 km aan stukken. Deze zijn onderverdeeld in 
45 inventarissen. Deze inventarissen zijn enkele weken geleden ter inzage aan 
medewerkers van het NA gegeven. 

	

1.1 	Inventarissen 

De basis van de inventarissen is goed. Er zijn echter nog wel een aantal punten 
van aandacht: 

- De meeste inventarissen hebben nog geen inleiding met een 
geschiedenis, uitleg van termen etc. Het is van groot belang dat deze 
wel gemaakt worden, aangezien dit voor de bezoeker het handvat is 
om onderzoek te doen. 

- Het is niet altijd duidelijk wat de ordening van een inventarisnummer 
is. Dit is met name het geval bij kaartsystemen. 

- Er wordt geen gebruikt gemaakt van hoofdstukken en paragrafen. 
Hierdoor is het lastig te zien waar je bent. 

- Soms worden er namen genoemd in de inventaris. In andere gevallen 
lijken deze bewust weggelaten. Het is onduidelijk waarom deze en hoe 
deze keuze is gemaakt. 

- De openbaarheid moet in een deel van de gevallen nog worden 
vastgesteld. Van de inventarissen waarin dit wel is vermeld is bij een 
beperking niet op stukniveau gekeken. Er wordt geen einddatum 
genoemd. 

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de term 'diverse inv.nrs' om aan 
te geven dat meerdere inventarisnummers over hetzelfde onderwerp 
gaan. In plaats daarvan staat er bijvoorbeeld: 1400-1420, terwijl het 
alleen om inventarisnummers 1400, 1402, 1410, 1416 en 1420 gaat. 

- De inventarissen moeten op spelling gecontroleerd worden. 
- Soms wordt er gesproken over een nadere toegang. Over welke 

inventarisnummers deze toegang precies gaat is niet altijd duidelijk. 

Er zijn 5 collecties die nog opgesplitst gaan worden: Inventaris, kampen en 
gevangenissen, kreis, Nederlands-Indie en rest. Hier zijn al wel inventarissen van. 

	

1.2 	Aanvraag 
Om vast te stellen of een bezoeker in de toekomst zelf onderzoek kan doen 
hebben we een aanvraag zelf geprobeerd te beantwoorden. De stappen die we 
hierbij hebben genomen bleken te kloppen met het proces van de medewerkers 
van het NRK. Zonder het overzicht van de diverse collecties en het van te voren 
inlezen in de inhoud hiervan hadden we deze stappen echter nooit kunnen maken. 
Verder zijn wij bekend met de werking van archieven, waardoor het beeld 
enigszins vertekend is. Het zal daarom noodzakelijk zijn een goede 
onderzoeksgids te schrijven om bezoekers/medewerkers onderzoek te kunnen 
laten doen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat er bij het 
NA collecties liggen die een aanvulling kunnen zijn op de archieven van het NRK. 

Concluderend lijkt de toegankelijk van de archieven in de basis goed te zijn. 
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2. Materible staat 

In 2001 is een schade-inventariserend onderzoek uitgevoerd op de tracing 
archieven van het Rode Kruis. Dit onderzoek is uitgevoerd door 	en 

van het Nationaal Archief. Er is toen gekeken naar de originele 
archieven in de collectie van het Rode Kruis, met de nadruk op verzuringsschade. 
Het huidige onderzoek heeft zich niet gericht op deze bestanden waar het Rode 
Kruis zeif een lijst van aangeleverd heeft met daarin de status van de bestanden. 
De gegevens hierover zijn dus bekend. 

Het huidige onderzoek heeft zich gericht op de door het Rode Kruis gevormde 
onderzoek (persoons) dossiers. Hierbij dient opgemerkt to worden dat in het 
merendeel van deze dossiers originelen en/of fotokopieen van originelen zijn 
toegevoegd. 

2.1 Steekproef 
Van de volgende dozen is de inhoud bekeken: 

Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2038 
Archief WUW A+B 
Archief CADSU A+B 
Archief 2010 
Archief 2032 

Archief 2005  

nr. 1.119 - 1.120 
nr. 3.170 - 3-171 
nr. 4.161 - 4.162 
nr. 5.101 - 5.102 
nr. 6.063 - 6.064 
nr. 7.025 - 7.026 
nr. 61 
nr. 42.551 - 42.700 
nr.353 - 801/358 - 500 
inv.nr  230 
nr. 57 - 94 (verpakking goed, dossiers gescheiden met 
omsiagen) 
nr. 1.763 - 1.764 

2.2 Bevindingen 
Een deel van deze collectie is verpakt in zuurvrije dozen en de inhoud voorzien 
van zuurvrije omsiagen. 

Over het algemeen bevatten deze dossiers een heel scala aan verschillende 
papiersoorten. Van slecht houthoudend naoorlogs papier tot modern kopieer 
papier. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen: 
In totaal staat er nog 79 strekkende meter archief verpakt in zure dozen die in 
elkaar gezet zijn met metalen clips en voorzien zijn van een metalen gat . De 
inhoud van deze dozen is verder onverpakt en de dossiertjes onderscheiden zich 
van elkaar door een nietje. 

Verder aangetroffen: 44 kaartenbakken, onverpakt, waarvan de inhoud ernstig 
verzuurd is. 

8 bakken met fotostats geplakt op strobord, verzuurd en onverpakt. Het strobord 
is krom getrokken en de randen zijn beschadigd. 
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8 banden met daarin opgeplakte fotokopieen. De bladen zijn ernstig verzuurd. 

Buiten de cartotheekkaartjes zitten er persoonsdossiers in de archiefdozen. De 
dossiers zijn geborgen in dossier enveloppen van verbruind, verzuurd papier. De 
dossiers bestaan uit verschillende soorten papier, van stencilpapier, originele 
kaatjes, doorslagpapier tot modern kopieerpapier. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat de dossiers voor een deel uit verzuurd papier bestaan. 

3. Aanbeveling 

3.1 Toegankelijkheid 
- Zoals aangegeven is de basis van de inventarissen goed. Met name de 

inleidingen dienen echter verder uitgewerkt te worden. 
- Om de bezoeker in de toekomst zelf onderzoek te laten doen is het 

van belang dat de kennis over hoe een onderzoek gedaan moet 
worden wordt geborgd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
onderzoeksgidsen. 

- De gegevens van de inventarissen moeten ingevoegd worden in het 
MAIS-Flexis systeem van het NA. Het is wenselijk dat alle collecties 
volledig op orde zijn bij uitplaatsing, dus ook de 5 collecties die 
(mogelijk) nog gesplitst worden. 

- In overleg moet de openbaarheid van de verschillende collecties 
worden vastgesteld, indien mogelijk op stuk niveau. De digitale 
bestanden zouden bijvoorbeeld enkel openbaar gemaakt kunnen 
worden wanneer vaststaat dat een persoon is overleden. 

3.2 Materiele staat 
Een deel van de collectie is inmiddels ontzuurd. Voor het overige deel zal dit ook 
in de nabije toekomst moeten gebeuren. Daarnaast moet het archief deels ontniet 
en herverpakt worden. 

Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte kosten zijn. Onderstaand 
een indicatie per meter: 

Herverpakken  

8 standaarddozen (169) per meter 	 € 	24,40 
24 etiketten per meter 	 € 	4,35 
Verpakken per meter 	 € 	55.50 
Omslagen 	 € 	16.00 

Totaal per meter 	 C 	99,75 incl. BTW 

Ontzuren per meter 	 C 	1.452 incl. BTW 

Totaal herverpakken en ontzuren per meter 	C 	1551,75 incl. BTW 

Bovenstaande kosten zijn exciusief transportkosten 
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Onderzoek Materiele Staat Archieven Rode Kruis 

Datum: 13 maart 2017 

Uitvoering: 
Nationaal Archief 

Bevindingen. 

In 2001 is een schade-inventariserend onderzoek uitgevoerd op de tracing archieven van het Rode 
Kruis. Dit onderzoek is uitgevoerd door 	en 	 van het Nationaal Archief. 
Er is toen gekeken naar de originele archieven in de collectie van het Rode Kruis, met de nadruk op 
Verzuringsschade. 
Het huidige onderzoek heeft zich niet gericht op deze bestanden waar het Rode Kruis zelf een lijst 
van aangeleverd heeft met daarin de status van de bestanden. De gegevens hierover zijn dus 
bekend. 
Het huidige onderzoek heeft zich gericht op de door het Rode Kruis gevormde onderzoek 
(persoons) dossiers. Hierbij dient opgemerkt to worden dat in het merendeel van deze dossiers 
originelen en/of fotokopieen van originelen zijn toegevoegd. 
Een deel van deze collectie is verpakt in zuurvrije dozen en de inhoud voorzien van zuurvrije 
omslagen. 

Over het algemeen bevatten deze dossiers een heel scala aan verschillende papiersoorten. Van 
slecht houdhouden na oorlogs papier tot modern kopieer papier. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen: 
In totaal staat er nog 79 strekkende meter archief verpakt in zure dozen die in elkaar gezet zijn 
met metalen clips en voorzien zijn van een metalen gat . De inhoud van deze dozen is verder 
onverpakt en de dossiertjes onderscheiden zich van elkaar door een nietje. 

Verder aangetroffen: 44 kaartenbakken, onverpakt, waarvan de inhoud ernstig verzuurd is. 

8 bakken met fotostats geplakt op strobord, verzuurd en onverpakt. Het strobord is krom 
getrokken en de randen zijn beschadigd. 

8 banden met daarin opgeplakte fotokopieen. De bladen zijn ernstig verzuurd. 

Van de volgende dozen is de inhoud bekeken: 
Archief 2011 	nr. 1.119 - 1.120 
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Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2011 
Archief 2038 
Archief WUW A+B 
Archief CADSU A+B 
Archief 2010 
Archief 2032 
Archief 2005 

nr. 3.170 - 3-171 
nr. 4.161 - 4.162 
nr. 5.101 - 5.102 
nr. 6.063 - 6.064 
nr. 7.025 - 7.026 
nr. 61 Cartotheek ABC 
nr. 42.551 - 42.700 
nr.353 - 801/358 - 500 
Centrale Europese Cartotheek inv.nr  230 Cartotheek Kaartjes 
nr. 57 - 94 	verpakking goed, dossiers gescheiden met omslagen 
nr. 1.763 - 1.764 

Buiten de cartotheekkaartjes zitten er persoonsdossiers in de archiefdozen. De dossiers zijn 
geborgen in dossier enveloppen van verbruind, verzuurd papier. De dossiers bestaan uit 
verschillende soorten papier, van stencilpapier, originele kaatjes, doorslagpapier tot modern 
kopieerpapier. Over het algemeen kan gesteld worden dat de dossiers voor een deel uit verzuurd 
papier bestaan. 



Conclusie: het archief zal in de nabije toekomst voor een groot gedeelte ontzuurd , en delen 
ontniet en herverpakt moeten worden. 

Kostenindicatie. 

Herverpakken 

8 standaarddozen (169) per meter 	 € 	24,40 
24 etiketten per meter 	 4,35 
Verpakken per meter 	 55.50 
Omslagen 	 16.00 

incl.BTW 

Totaal per meter 
	

€ 	99,75 per meter incl. BTW 

Ontzuren 	 € 	1.452 per meter incl. BTW 
Excl. transportkosten 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

opvolging gesprek 21 maart NA NRK 
woensdag 22 maart 2017 10:34:08 
image001.pna  
image002.pnq 
image003,pnq 
image004.pnq 
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Beste dames, 

Dank voor constructieve en prettige gesprek gisteren! 

lk haal nog even een paar punten/procesafspraken naar voren. 
1. lk heb vanochtend mij collega 	 gesproken, zij is zoals gezegd onze 

IIIMPredcross.n1  . Ze komt graag op korte termijn langs om 
intentieverklaring te bespreken, maar eerst en vooral het punt van de overdracht van 
onderneming. Ze zal relevante stukken meenemen. Kunnen jullie haar koppelen aan 
counterpart bij julllie? 

2. we zien graag je verslagje van schouw over de mail. 
3. Het proces van eigendomsoverdracht zal niet dit jaar afgerond kunnen worden, 

doorlooptijden zijn lang in besluitvorming en consultaties van stakeholders. Daarom 
nastreven om het archief eerst uit te plaatsen naar NA en parallel daaraan de overdracht 
te regelen. De uitplaatsing kan op zeer korte termijn gestart worden zodat Rode Kruis niet 
in de knel komt met eigen verhuizing. Wat mij betreft zou augustus mooi zijn (deze datum 
niet besproken= mijn gedachte). Operationalisering hiervan moeten in projectteam 
opgevolgd worden. 

4. Bovenstaand kan na ondertekening van een intentieverklaring. De intentieverklaring 
moet de condities van de overdracht beschrijven mbt collectie, personeel, kosten, + aan 
te vullen voorwaarden/tbd. Wat mij betreft ondertekening voor 1 juni. 

5. is PL vanuit de kant van NA, bij ons moet die nog aangewezen worden, ivm 
vakantie beoogde PL duurt dat nog 2 weken. 

6. Afgesproken dat wij met een eerste voorstel komen mbt financien en personeel 
7. Gesprek over kosten personeel en overige condities op 6 april 9.00-10.00, met 

NA en 	= 	 Rode Kruis (mogelijk aangevuld met CFO) 
8. Donderdag 20 april gemeenschappelijk projectteam overleg met NA van 9-10. 

Met vriendelijke groet, 

f Rode 
Kruis 

(eD re.cicross.n1 	 Het Nederlandse Rode Kruis 
+31 0 6 . 	 Verenigingskantoor 

Leeghwaterplein 27, 2521 CV Den Haag 

Mr 	Postbus 28120, 2502 KC Den Haag 
www.rodekruis.n1  



ill 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail 
bericht, of een te late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Bevindingen WJZ en gesprek Rode Kruis 
Datum: 	donderdag 20 april 2017 7:58:42 

1k denk niet dat WJZ specifiek op de hoogte is van de invulling van de taakstelling van 
het NA. Bij overgang van onderneming zou het NA fte's van het NRK moeten 
overnemen. Zij hebben dat opgevat als een uitbreiding van de formatie van het NA, wat 
in het kader van de taakstelling niet zonder meer zou kunnen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 april 2017 16:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Bevindingen WJZ en gesprek Rode Kruis 

Hoi 
Helder verhaal, op een ding na. lk begrijp niet zo goed hoe WJZ een oordeel kan vormen over de 
taakstelling die wij nog moeten invullen. Die stap in de redenering zou ik ook graag nog even met 

bespreken. 

0111 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 19 apr. 2017 om 15:53 heeft 10  2 11111M(  nationaalarchief.ni>  het volgende 
geschreven: 

Beste 

Zojuist gesproken met 	 en 	van WJZ in 
verband met het gesprek met het NRK dat voor morgen gepland stond. Ik 
zie nu in de agenda's dat dit overleg is verplaatst naar 4 mei. 1k ben dan 
afwezig. 

WJZ heeft de stukken van de Iandsadvocaat bestudeerd. Zij staan eveneens 
op het standpunt dat inderdaad sprake is van een overgang van 
onderneming. Dat het in dit geval om het Nationaal Archief gnat maakt de 
conclusie niet anders. De uitkomsten van een dergelijke overgang van recht 
levert echter wel onoverkomelijke andere problemen op. Zo zou volgens 
WJZ de formatie van OCW/NA niet zomaar kunnen worden uitgebreid 
(taakstelling), ook niet als de NRK bier een afdoende financiele vergoeding 
tegenover zou stellen. WJZ stelt voor dat het Nationaal Archief de 
overbrenging alleen accepteert wanneer na een interne reorganisatie van 
het NRK het archief overgebracht kan warden zonder fte's en dus zonder 
een overgang van onderneming to vestigen. 

Lijn voor het gesprek zou kunnen zijn: 
1) Er is onder de huidige omstandigheden sprake van een overgang van 

onderneming wanneer het Nationaal Archief het archief zondermeer 
zou accepteren 

2) Nu het Nationaal Archief dit als gevolg van andere verplichtingen niet 
kan accepteren, zal het NRK er zorg voor moeten dragen dat middels 
een interne reorganisatie geen sprake meer kan zijn van een 
overgang van onderneming 



3) Het Nationaal Archief kan het archief niet accepteren als het NRK 
vasthoudt aan overbrenging van het archief onder de voorwaarde 
van een overgang van onderneming 

4) Mocht een interne reorganisatie niet afgerond kunnen worden 
voordat het NRK naar een nieuw pand is verhuist, zijn er 
waarschijnlijk wet mogelijkheden om het archief voor een korte 
termijn in afwachting hiervan onder verantwoordelijkheid en beheer 
van het NRK bij het Nationaal Archief onder te brengen zonder dat 
sprake is van overbrenging in de zin van de Archiefwet 
(depotverhuur om niet?) 

5) Mocht het NRK hiermee akkoord gaan, zou een intentieverklaring 
vooral het bovenstaande moeten inhouden 

Groeten, 

gin  

Van: 
Verzonden: vrijdag 31 maart 2017 10:42 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Gesprek jurist Rode Kruis 

Prima ! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 mrt. 2017 om 10:06 heeft 
	

Pnationaalarchietnl> het 
volgende geschreven: 

Beste 

1k stel voor om volgende week even met elkaar te overleggen. 
Wat betreft het inschakelen van Pets Rijcken: dat kan alleen na 
goedkeuring van WJZ en nadat zij hebben geconstateerd dat 
binnen OCW onvoldoende kennis/capaciteit aanwezig is voor 
een juridische beoordeling. 

zou jij voor volgende week een overleg willen 
inplannen voor een half uurtje met 	1111 en mijzelf? 

@ME nog veel plezier in Bilbao! 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 31 maart 2017 9:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Gesprek jurist Rode Kruis 

Dag 
lk ben paar dagen vrij en in Bilbao. Heb het advies nog niet gelezen, 



maar kan Pels Rijcken niet beter voor ons nu optreden en vanuit ons 
standpunt beoordelen hoe we met dit advies om kunnen gaan? Het is 
natuurlijk een beetje gek hun eigen advies tegen te gaan. Misschien 
toch advies van pels rijcken vragen hoe we hier samen als NRK en NA 
mee om kunnen gaan? Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 mrt. 2017 om 08:26 heeft 
nationaalarchietni> het volgende geschreven: 

Beste 	en 

Ik heb gisteren kennisgemaakt met mevrouw 
van het Nederlandse Rode Kruis en een 

goed en open gesprek gehad over het overbrengen 
van het oorlogsarchief van het NRK. Inmiddels heb 
ik ook het juridisch advies van Pels Rijcken 
ontvangen dat het NRK destijds heeft opgesteld ten 
behoeve van de onderhandelingen met het NIOD. 

Naar aanleiding van het gesprek, het advies van 
Pels Rijcken en aanvullende literatuur en 
jurisprudentie, kan geconcludeerd worden dat er 
inderdaad sprake van overgang van onderneming. 
De wijze waarop dit dient te worden uitgevoerd is 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Deze 
bepalingen zijn gebaseerd op een EG-richtlijn dat 
tot doel heeft om werknemers van een 
overgedragen onderneming het behoud te 
verzekeren van hun uit hun arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding voortvloeiende rechten. Het NRK 
is gehouden zich aan deze bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek te houden 

Kortom, wanneer een onderneming (profit of non-
profit) besluit om zijn activiteiten/werkzaamheden 
(of een deel daarvan) via overeenkomst aan een 
ander of te dragen hebben de werknemers het recht 
deze activiteit/werkzaamheden te volgen onder (in 
principe) dezelfde arbeidsvoorwaarden (en het 
begrip activiteiten moet ruim worden opgevat. 
Hieronder vallen onder meer: gebouwen, inventaris, 
klantenkring, vergunningen, knowhow, goodwill, 
etc.). Uitgangspunt is dus dat bij overbrenging van 
het archief van het NRK het Nationaal Archief 
verplicht is de werknemers over te nemen. Dat het 
NA een overheidsorgaan is doet hier niet aan af. 

Het NRK heeft destijds met het NIOD ook een 
intentieverklaring getekend. Uiteindelijk bleek het 
bovenstaande het breekpunt te zijn. Het Iijkt mij 
weinig zinvol om nu opnieuw een intentieverklaring 
op te stellen, zonder dat wij hierover een standpunt 
innemen. 

Het advies van Pels Rijcken heb ik bijgevoegd. 



Ik heb met mevrouw 10 2.o 	afgesproken haar 
eind volgende week te laten hoe we verder gaan. 
Daarbij speelt dat het NRK graag de uitgangspunten 
van de notitie uit 2011 van Pels Rijcken nog eens 
wil laten beoordelen. Aangezien Pels Rijcken voor de 
Staat eerste keuze is als Iandsadvocaat, heeft Pels 
Rijcken aangegeven dit alleen te kunnen doen als 
het NA hiervoor toestemming geeft. Wanneer we 
dat doen is wel de consequentie dat het NA geen 
beroep kan doen op Pels Rijcken wanneer wij ten 
behoeve van de onderhandelingen een advocaat 
nodig zouden hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 

Canationaalarchief.ni  
http:11WWW,nationaalarchief.ft  

<image001.png> 

Denk aan het milieu voordat u dit e-
mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik 
dan hier 

<notitie ovo 20110429 def.pdf 
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10.2.e 
10 - 

Van: 
Aan: 
Cc: 10 2.e 

Pnationaalarchief.n1>; 10.2.e 

10.2.e 
	

Pnationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

10.2.e CC: 

Onderwerp: 	RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 
Datum: 	 woensdag 10 mei 2017 8:04:00 
Bijlagen: 	image001.onct 

imaae003.ong 
imaqe004.onq 
imaae005.0nq 
ima_ge006.onct 

Goedemorgen, 

Volgens mij is juist de insteek van 16 mei dat de juristen hier wet bij aanwezig zijn. 10. 

weet jij dit toevallig? 

Groet, 
:.2.e 

Van: 10.2 e 
Verzonden: woensdag 10 mei 2017 8:01 
Aan:  10.2 e 
CC: 10 2 e 
Onderwerp: RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

Dag 0.2.e 

Er stond een overleg gepland met de bespreking van dit onderwerp op 4 mei. 1k zie in de 
agenda wet een nieuw overieg met het Rode Kruis staan voor 16 mei, maar dan zonder de 
jurist(en). Hoe varen we nu verder en kan ik mevrouw 1OZ 	at lets laten weten? 

Groeten, 
10. 

Van: 10.2 e 	 ©redcross,n1] 
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 16:34 
Aan: 10.2.e 
CC: 10 2 e 
Onderwerp: RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

Dag. 

lk ben erg benieuvvd near jouw beoordeling. Kun je me daarover informeren? 

Ha rte I ij ke groet, 

10.2.e 

van:  10.2.e 	 Pnationaalarchief.nl] 
Verzonden: woensdag 5 april 2017 08:15 
Aan: 10.2.e 	 ::'-i)redcross.nl> 

Desce 



1k heb inmiddels het advies van Pets Rijcken gelezen. Om het goed to kunnen beoordelen 
heb ik de kwestie inmiddels ook voorgelegd aan mijn collega's bij WJZ. In dit specifieke 
onderdeel van het recht ben ik minder goed op de hoogte. Mijn collega's van WJZ heb ik 
eveneens de vraag voorgelegd of het NRK wederom Pets Rijcken kan inschakelen. 

Wanneer ik van hen bericht heb ontvangen, neem ik uiteraard contact op. 

1k heb er alle vertrouwen in dat we op korte termijn tot een intentieverklaring kunnen 
komen. 

Met vriendelijke groet, 

1111161111.111 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

T 06 

Canationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan bier 

Van:  10.2.e 	 Caredcross.nl]  
Verzonden: donderdag 30 maart 2017 14:00 
Aan: 10.2 
Onderwerp: RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

10 

Dank voor de bespreking van vanochtend. We bespraken met name het juridische punt van 
overdracht van onderneming en spraken of dat jij aan de hand van het juridisch kader dat ik je 
hierbij stuur, ook beoordeelt of er sprake zou kunnen zijn van een overdracht van onderneming, 
met de daarbij behorende overgang van personeel. 



Met vriendelijke groet, 

Capredcross.n1  
+31 704455681/+31 

The Netherlands Red Cross 
Head office, room C305 
Leeghwaterplein 27, 2521 CV The Hague 
P.O. Box 28120, 2502 KC The Hague 
The Netherlands 
www.rodekruis.n1  

+ The Netherlands 
Red Cross 

Zoals ik aangaf ben ik van mening dat er ook bij deze overdracht waarschijnlijk voldaan wordt aan 
de vereisten van een overgang van onderneming in de zin van de wet, maar ik wil dit punt nog wet 
graag laten toetsen bij de advocaat die ons hierover eerder heeft geadviseerd. Aangezien dat 
PelsRijcken is, hebben wij eerst van het NA toestemming nodig om hen wederom als adviseur in te 
schakelen, omdat PelsRiicken landsadvocaat is. Je gaf aan dat je mij dit volgende week oak laat 
weten. 

Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk de juridische uitgangspunten helder [ormuleren en tot een 
intentieverklaring komen! 

Van: 1C 	 nationaalarchief,n1]  
Verzonden: vniclag 24 maart 2017 0757 
Aan 
CC: 
Onderwerp: RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

Beste 

Dat ken. Ik ben volgende week op de voorgestelde dagen alleen op donderdagmiddag niet 
beschikbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar donderdagochtend. Mag ik donderdagochtend om 
10 uur bij het NA voorstellen? 
lk zag in de mail hieronder dat er al relevante stukken zijn. Zou je deze stukken, indien 
mogelijk, al kunnen sturen? 

Met vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 



T 06 

(anationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   

Denk aan het milieu voordat u dit e-rnailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan hier 

Van: 	 redcross.nl] 
Verzonden: donderdag 23 maart 2017 17:09 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

Beste 

Graag zou ik de juridische implicaties van de overdracht van het oorlogsarchief van het Rode 
Kruis aan het Nationaal Archief met je bespreken en hoe we het beste naar een 
intentieverklaring kunnen toewerken. 

Komt het jou uit als ik volgende week donderdag of vrijdag naar je toe kom voor een 
bespreking hierover? 

Alvast dank voor je reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Verzonden vanalmijn Samsung Galaxy-smartphone. 

	Oors ronkela bericht 	 
Van: 	 'dnationaalarchief.nl> 
Datum: 23-03-17 16:53 GMT+01:00 
Aan: 	 redcross,nl>, 



edc )ss.1 >, 
Onderwerp: RE: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

Dag 
Dank voor het op een rij zetten van onze afspraken. Intern is onze jurist 	yde 
counterpart voor jullie jurist.1111 staat in de cc. 
Groet 

Van: 	 Eredcross.nl] 
Verzonden: woensda 22 maart 2017 10:33 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: opvolging gesprek 21 maart NA NRK 

Beste dames, 

Dank voor constructieve en prettige gesprek gisteren! 

lk haal nog even een paar punten/procesafspraken naar voren. 
1. lk heb vanochtend mij collega 	 gesproken, zij is zoals gezegd onze 

((redcross.til Ze komt graag op korte termijn langs om 
intentieverklaring te bespreken, maar eerst en vooral het punt van de overdracht van 
onderneming. Ze zal relevante stukken meenemen. Kunnen jullie haar koppelen aan 
counterpart bij julllie? 

2. we zien graag je verslagje van schouw over de mail. 
3. Het proces van eigendomsoverdracht zal niet dit jaar afgerond kunnen worden, 

doorlooptijden zijn lang in besluitvorming en consultaties van stakeholders. Daarom 
nastreven om het archief eerst uit te plaatsen naar NA en parallel daaraan de overdracht te 
regelen. De uitplaatsing kan op zeer korte termijn gestart worden zodat Rode Kruis niet in 
de knel komt met eigen verhuizing. Wat mij betreft zou augustus mooi zijn (deze datum 
niet besproken= mijn gedachte). Operationalisering hiervan moeten in projectteam 
opgevolgd worden. 

4. Bovenstaand kan na ondertekening van een intentieverklaring. De intentieverklaring moet 
de condities van de overdracht beschrijven mbt collectie, personeel, kosten, + aan te vullen 
voorwaarden/tbd. Wat mij betreft ondertekening voor 1 juni. 

5. is PL vanuit de kant van NA, bij ons moet die nog aangewezen worden, ivm 
vakantie beoogde PL duurt dat nog 2 we ken. 

6. Afgesproken dat wij met een eerste voorstel komen mbt financien en personeel 
7. Gesprek over kosten personeel en overige condities op 6 april 9.00-10.00, met 

NA en 	 Rode Kruis (mogelijk aangevuld met CFO) 
8. Donderdag 20 april gemeenschappelijk projectteam overleg met NA van 9-10. 

Met vriendelijke groet, 



Het Nederlandse Rode Kruis 
Verenigingskantoor 
Leeghwaterplein 27, 2521 CV Den Haag 
Postbus 28120, 2502 KC Den Haag 
www.rodekruis.n1  + Rode 

Kruis 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen. wordt u verzocht het to vernietigen en de afzender to informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail 
bericht, of een to late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 

Dit bericht is uitsluitend besternd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender to informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail 
bericht, of een to late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender to informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail 
bericht, of een te late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender to informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail 
bericht, of een te late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 



predcross.n1  
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The Netherlands Red Cross 
Head office, room C305 
Leeghwaterplein 27, 2521 CV The Hague 
P.O. Box 28120, 2502 KC The Hague 
The Netherlands 
www.rodekruis.nl   
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Overgang van onderneming en overleg hierover 
Datum: 	 woensdag 17 mei 2017 1:15:24 
Bijlagen: 	 tmage001.onct 

Beste 

Naar aanleiding van onze bespreking vanochtend, stuur ik je even een e-mail m.b.t. de 
intentieverklaring waarover we spraken. 

en ik hebben nog doorgepraat wat we in deze verklaring zouden moeten en willen 
opnemen voor beide partijen. Het enige concrete punt dat we zouden kunnen verklaren vanuit het 
Rode Kruis is de intentie om het archief in de toekomst aan het NA over te dragen. Onder welke 
voorwaarden, op welk moment en of hieraan voorafgaand evt. tijdelijk dozen en medewerkers bij 
het NA worden 'gestalt' (i.v.m. onze verhuizing) is nog onduidelijk. Daarom vinden we het nog lets 
te vroeg voor een intentieverklaring. We moeten eerst bepalen wat een gewenste 
overdrachtsdatum zou zijn en waar we de dozen en medewerkers wel of niet tijdelijk 
onderbrengen en onder welke voorwaarden. Daarvoor doen we de komende weken een 
verkenning op meerdere fronten. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voortgang. 
lk stel voor dat we de intentieverklaring opstellen op het moment dat er iets meer duidelijkheid is 
over de mogelijkheden. 

Hopelijk kunnen jullie je hierin vinden. 

Hartelijke groet (op dit late tijdstip omdat ik laat vanavond ben aangekomen in Geneve 0), 

Van I @nationaalarchief.nl] 
Verz8nden: vrijdag 12 mei 2017 08:55 
Aan: 	 @redcross.nl> 
CC: 	 @nationaalarchief.nl>; 
<M1111.1@nationaalarchief.nl> 



Onderwerp: Overgang van onderneming en overleg hierover 

Beste 

Naar aanleiding van jouw telefoontje afgelopen woensdag heb ik intern overlegd. Het is 
inderdaad de bedoeling om eerst een gesprek te hebben waarbij jij en ik aanwezig zullen 
zijn. Het geplande overleg van volgende dinsdag zal hierop worden aangepast. Ons 
secretariaat zal hiervoor nog contact opnemen. 

Tijdens het gesprek zullen we dan het advies van Pels Rijcken, het meest recente advies 
dat jullie hebben gevraagd en onze eigen bevindingen bespreken. Maar vooral de 
(juridische) consequenties nu er sprake is van een overgang van onderneming. 

Met vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

TO 

Canationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan hies 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail 
bericht, of een te late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Re: Update Rode Kruis 
Datum: 	dinsdag 30 mei 2017 15:11:38 
Bijlagen: 	image001.pnq 

Hoi 

Als 	kunt aanschuiven, laat me dat dan even weten. Dan geef ik het wel even door aan 

had me ook uitgenodigd bij het NRK om de archieven te laten zien. 

Groeten, til 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 mei 2017 om 14:38 heeft 	 nationaalarchielni> het 
volgende geschreven: 

Helemaal vergeten terug te koppelen. Ik heb vorige week een gesprek 
gehad met 	 Zij liet doorschemeren dat ze erg bang zijn dat 
het archief minder toegankelijk wordt als het bij ons ligt. Ik heb haar 
uitgelegd hoe wij werken, maar ze heeft zelf geen archiefachtergrond dus ik 
heb haar uitgenodigd eens te komen kijken. Daar heb ik verder nog niets op 
gehoord. 
Verder let ze merken dat ze in gaat zetten op een volledige overdracht van 
de 2,8fte en vertelde ze dat het NRK ook opnieuw in gesprek gaat met het 
NIOD. 	was hier 'not amused' over en heeft gelijk 
gemaild. De mail zal ik je zo doorsturen. 

Het lijkt me in elk geval heel interessant om bij het gesprek over de 
openbaarheidsbeperkingen te zijn. Vind je het handig als ik aanwezig ben? 

Groet, 

Van: 	 
Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 14:27 
Aan: 
Onderwerp: Update Rode Kruis 

Beste 

Ter info 
Ik ben vorige week uitgenodigd door 	 het Rode Kruis, 

om de juridische kant van openbaarheidsbeperkingen te 
bespreken. Het gesprek vind plaats bij het Rode Kruis op donderdag 8 juni 
van 13.00 tot 14.00 

We hadden het onlangs samen met 	nog over dat het goed zou zijn om 
ook nog met de projectleider een en ander te bespreken. Ben jij daar mee 
bezig? En wil jij bij het gesprek over openbaarheidsbeperkingen zijn? 

Met vriendelijke groet, 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 

(anationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   

<image001.png> 

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan hier 



Functiebeschrijving onderzoeker/ behandelaar Oorlogsarchief NRK 

Primaire kerntaak: onderzoek Iotgevallen & behandeling en begeleiding aanvragen 

Verzorgen van onderzoek en beantwoording van particuliere informatieverzoeken op het 
gebied van de Tweede Wereldoorlog in Europa en voormalig Nederlands-Indie en behandeling 
van aanvragen van de Sociale Verzekeringsbank etc. 

Circa 1400 aanvragen per jaar; circa 350 bezoekers per jaar. 
Deze primaire taak houdt in: 

Beschikbaarstellinq  
• Administratie — van inboeken informatieverzoek tot beantwoorden email. Cijfers archief 

up-to-date bijhouden; standaard sjablonen, behandel termijnen, in acht nemen 
privacy (wetgeving). 

• Vertalen van vraagstellingen naar de concrete in houd van het archief - expertise begint 
daar waar de inventarisbeschrijving ophoudt. 

• Het beantwoorden van concrete vragen over individuele archiefstukken, met name wat 
betreft de implicaties van procesinformatie voor de individuele lotgevallen van 
vervolgden. Denk aan de betekenis van vele codes en afkortingen en het interpreteren 
daarvan in de context. 

• Begeleiden dossier-inzage door onderzoekers en familie. 

• Juridische kwesties en privacy wetgeving bewaken/ onderzoeken 

• Corresponderen/vertalen in het Engels en Duits. 

• Overbrengen van beleid en context naar medewerkers, aanvragers en bezoekers/ 
onderzoekers. 

• Presentaties/ lezingen geven; voordrachten over het archief in binnen- en buitenland. 

• Relatieonderhoud- en opbouw, zowel landelijk als internationaal. 

• Onderzoek voor de onderzoeksgroep Oorlogsvermisten W011. Er zijn nog 600 vermiste 
personen. 

• Begeleiden Westerbork ihkv hun project namenlijsten ism Joods Historisch Museum 

• Publicaties over het archief verzorgen zowel voor het publiek als voor wetenschap. 

• Aanspreekpunt wetenschappers en leerlingen voortgezet onderwijs, studenten hbo, 
Universiteit. 

• Educatie: geven van rondleidingen en begeleiden van leerlingen Voortgezet Onderwijs, 
studenten HBO, Universiteit, wetenschappers en medewerkers herinneringscentra. 

• Actief uitdragen van Grondbeginselen en Gedragscode Rode Kruis. 
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Overige taken 

Behoud en beheer  
• Werkzaamheden behoud en beheer archief (digitaliserings- en conserveringsprojecten 

initieren en begeleiden); 

• Functioneel beheer van mais-flexis/archieven.nlen institutioneel onderzoek. 

• Vormen van collecties. 

• Bijwonen van overleggen WO-II netwerken archieven in binnen- en buitenland, 
relatienetwerk met organisaties en bezoekers onderhouden. 

• Werkgroep Netwerk Oorlogsbronnen. 

• Subsidie en fondsenwerving aanvragen, intern en extern opzetten, schrijven en 
begeleiden 

• Financier' overleggen en verantwoorden aan leidinggevende). 

• Ontwikkelen van communicatie materialen. 

• Signaleren van relevante mediazaken (volgen van ontwikkelingen op landelijk en 
internationaal niveau). 

Lopende projecten 

• Digitalisering en conservering Kamp Amersfoort 
• Boek en website Deportaties van Joden naar het Oosten 
• DP-cards 

Onderzoek/ begeleiden van projecten ism stakeholders 

• Website Oorlogsarchief binnen Archieven.nl 
• CD-collectie 
• Strafgevangenis Scheveningen ihkv landelijk thema Verzet W011 2018) 
• Collectie Kampen en Gevangenissen 
• Dig italiseringsprojecten ism Holocaust Museum Washington DC / Joods Historisch 

Museum / Westerbork / International Tracing Service, Bad Arolsen Duitsland 
• Kamp Vught 
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Stand van taken 2 juni 2017 Oorlogsarchiet — reeds gevormde collecties, nog 
te vormen collecties en openbaarstelling/publicaties/tentoonstelling 

1. Nederlands lndische collectie en het Japans kamp Tjimahi 
conserveren en digitaliseren zo goed als af, nog 5 dozen zijn de moeite waard om te 
digitaliseren. 

2. Joodsche Raad Carthotheek 
geheel geconserveerd en gedigitaliseerd. 

3. Kamp Westerbork 
geheel geconserveerd en gedigitaliseerd. 

4. 'Overig Joods': een aantal kleinere archiefcollecties 
conserveren en digitaliseren eventueel met hulp van het United States Holocaust Memorial 
Museum (USHMM), i.v.m. samenwerkingsovereenkomst. 

5. Kamp Amersfoort/Overeem 
conserveren en digitaliseren gebeurt thans in het kader van Metamorfoze. 

6. Displaced Persons 
conserveren en digitaliseren eventueel met hulp van het USHMM of met eigen middelen. 

7. Centrale documentatie 
conserveren en digitaliseren eventueel met hulp van het USHMM. Moet ook nog worden 
gerestaureerd. 

8. Splitsen van de collecties Kampen & Gevangenissen 
kan gedaan, conserveren en digitaliseren eventueel met hulp van het USHMM. 

9. Strafgevangenis Scheveningen 
digitaliseren gedeeltelijk gedaan, plan met Oranjehotel klaar, maar er kan meer bij (uit 8). 

10. Kamp Vught 
conserveren, digitaliseren en restaureren moet gebeuren, eventueel met hulp van het USHMM. 

11. Combineren van materiaal 
uit de resterende inventarissen, vormen van nieuwe collecties. Kan gebeuren, gaat om 
conserveren, digitaliseren en restaureren. 

12. Gedigitaliseerd archiefmateriaal publiek toegankelijk maken via archieven.nl 
Is mogelijk, nog niet gerealiseerd, eerst aanvraag NIOD bij Autoriteit Persoonsgegevens 
afwachten als indicatie voor beslissing over publicatie Oorlogsarchief. 

13. Boek en website over de deportaties van Joden uit Nederland naar Duitsland 
Raymund Schutz is een van de auteurs. Komt dit najaar uit. Ontwikkeling website moet nog 
gestart. 

14. Boek Oorlogsarchief Rode Kruis 
Is tot nu toe slechts een plan, uitgave 2020, i.v.m. 75 jaar bevrijding in 2020. 

15. Tentoonstelling 'Impact van de Tweede Wereldoorlog in Beeld' 
Is tot nu toe slechts een plan, realisatie 2020, i.v.m. 75 jaar bevrijding in 2020. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
Re: Berichten via projectleider 
woensdag 7 juni 2017 11:43:07 

Oke ik ben echt vrij en kan niet schuiven! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 7 jun. 2017 om 10:07 heeft 
	

@nationaalarchief n1>  het 
volgende geschreven: 

Morgen wordt er een voorstel vanuit het NRK gedaan om volgende week bij 
elkaar te komen. De voorkeur ging uit naar de woensdag, maar ik zie nu dat 

dan vrij is dus dat zal een andere dag worden. 1k ben de hele week 
met verlof, dus zal daar in elk geval filet bij aanwezig zijn. 

vertelde verder dat ze geen scenario's schrijft, maar aanstaande 
maandag al een plan van aanpak presenteert aan het MT. Als dit wordt 
goedgekeurd zal aan de hand van dit plan een voorstel aan het NA worden 
gedaan. De inhoud wilde ze uiteraard nog niet vertellen, maar ik verwacht 
dat er wel ingezet gaat worden op de overdracht van de volledige 2,8fte. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 8:45 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Berichten via projectleider 

Dank, ik denk dat het 	 dat aan dringt op nog een afspraak voor de 
zomer. Als dat niet likt, kan 	morgen gewoon zelf een voorstel doen 
voor een afspraak! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

0 7 'un. 2017 om 08:34 heeft 
'Cimationaalarchief.ni>  het volgende geschreven: 

Goedemorgen, 

is de scenario's nog aan het schrijven en laat daar niet 
veel over los. Ze komt zo tangs om een rondleiding te krijgen 
over onze dienstverlening en ik hoop dan wat meer informatie 
te krijgen. Mocht dit zo zijn laat ik het weten. 
Morgen gaan 	en ik langs om met  10.2.e 	te praten over de 
openbaarheid. 
12 juni worden de scenario's die 	heeft geschreven in het 
MT van het NRK besproken. Volgens mij wil ze daarna een 
afspraak inplannen, maar dat wordt agenda technisch erg lastig 
de komende maand. 

Groet, 



Van: 
Datum: 6 'uni 2017 18:09:21 CEST 
Aan: 

a nationaalarch iefin I> 
Onderwer s : Antw.: Berichten via 

,i4.)redcross I> 

	Oors •ronkelil bericht 
Van: 

nationaalarchiefni]  
Verzonden: dinsda 	mei 2017 19:48 
Aan i  recicross.nl>  
Onderwerp: Berichten via 

Van: 
Verzonden: woensda 7 .uni 2017 8:24 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Berichten via projectleider 

Ter info, hadden we al weer een nieuwe datum voor de zomer? 
heb je nog contact gehad met 	Zijn er al scenario's? 

Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Ha 
Dank voor je berichtje; ik maak me eigenlijk geen 
zorgen over de insteek van 	Wellicht is ze in 
haar stij1 wat 'Iosser' maar zeker niet minder zakelijk. 
En haar persoonlijke voorkeuren zijn niet aan de 
orde, vindt ze zelf trouwens ook. 
Dus al met al dank voor je signaal en we gaan 
gewoon door op ons gezamenlijke pad! 
Veel plezier in de hoofdstad van de wereld en ik zie 
je snel weer! 
Groet! 

Dag 
Vandaag heb ik 	gesproken die met 	had 
gesproken. Ze vertelde me dat jullie toch ook weer 
met het NIOD gaan raten over een overdracht. 
kreeg de indruk dat 	er zelf erg veel moerte 
mee heeft en ze was erg voor ingenomen over onze 
dienstverlening. 	heeft haar nu uitgenodigd om 
to laten zien hoe wij het allemaal doen. De afgelopen 
maanden hebben wij allebei vrij zakelijk es roken 
maar misschien is dat niet de toon die 
gewend is. Ze wil ook heel graag alle 
personeelsleden over dragen. Het zou jammer zijn 
van onze pogingen en gesprekken als nu de 



persoonlijke voorkeur van een projectleider leidend 
gaat worden. Dat is volgens mij niet jouw insteek en 
ook niet de mijne, vandaar even mijn signaal naar jou 
toe. Ik hoop dat 	zich vergist in haar 
waarneming bij 	Alvast fijne vakantie ! 
Groet 1111 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Fwd: oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 
Datum: 	 maandag 12 juni 2017 15:30:51 
Bijlagen: 	 image001.gif 

ATT00001,htm  
image002,gif 
ATT00002.htm  
imaaeQ03.aif 
ATT00003.htm  
imaae004.gif 
ATT00004.htra 
1259 br, Nationaal Archief.pdf 
ATT00005.htm  

Ter info 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 dcross.nl> 
Datum: 12 "uni 2017 15:01:01 CEST 
Aan: ' 	 'i:nationaalarchief.nr" 	 nationaalarchieni> 
Ko s ie: 	 redcro-, 	I>, 

redcrossnl> 
Onderwerp: oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 

Geachte mevrouw 

In de bijlage treft u een brief aan ter voorbereiding op het gesprek op dinsdag 13 juni a.s. 
met 	 en 

Met vriendelijke groet, 



0 

Rode 
Kruis 

Nationaal Archief 

Prins Willem-Alexanderho 
2595 BE DEN HMG 

p/. 	@n ionaala chief.n1 
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Verenigingskantoor 

Leeghwaterplein 27 

2521 CV Den Haag 

Postbus 28120 

2502 KC Den Haag 

info@redcross.nl  

www.rodekruis.n1 

!BAN: N1.26 NG 60669113700 

Ptaats en datum 
	

Kenmerk 
	

Contactpersoon 

Den Haag, 12 juni 2017 
	

DIRUIT/12 9 
@redcross.nl 

+31 (0)70 

Betreft 

Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 

Geachte 

Kortgeleden heeft u aangegeven graag een concreet voorstel van het Nederlandse Rode Kruis te ontvangen 
voor de overdracht van het oorlogsarchief naar het Nationaal Archief. In deze brief geven wij een reactie op uw 
verzoek en lichten wij onze overwegingen toe. 

U weet dat het Rode Kruis de afgelopen 72 jaar zorg heeft gedragen voor het beheer, behoud en de 
beschikbaarstelling van het oorlogsarchief. Nu er geen sprake meer is van oorlogsnazorg in de zin van noodhulp 
en de informatietaak voor de PUR/SVB minimaal is, acht het Rode Kruis de tijd rijp voor de overdracht van het 
oorlogsarchief aan een professionele archiefbewaarplaats. De keuze is hierbij gevallen op het Nationaal 
Archief. 

Wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop van de verkennende fase waarin het Rode Kruis en het 
Nationaal Archief zich nu bevinden. Wel is het voor ons van zwaarwegend belang dat de dienstverlening zoveel 
mogelijk kan worden gecontinueerd in de nieuwe situatie, in ieder geval tot 2020. Het waarborgen van de 
toegankelijkheid van het oorlogsarchief is daarvoor een eerste vereiste en het kunnen blijven inzetten van de 
expertise van de huidige medewerkers van het oorlogsarchief een tweede. 

Uit gesprekken tussen het Rode Kruis en het Nationaal Archief is naar voren gekomen dat wij ervoor kunnen 
kiezen het particuliere oorlogsarchief over te dragen als openbaar archief, zodat de toegankelijkheid voor 
particulieren en samenwerkingspartners is gegarandeerd. Dat verheugt ons. 

Uit deze gesprekken is ook gebleken dat het Nationaal Archief erkent dat er sprake is van een overgang van 
onderneming, wat betekent dat de drie medewerkers van het oorlogsarchief van rechtswege mee overgaan. 

C 	A part of the inter C cnal Red Cross and Red Crest 	 e HICH, Prime 
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Dat is prettig voor iedereen die het archief wil raadplegen, want de drie medewerkers kennen het 
oorlogsarchief op hun duimpje en daarmee garanderen ze de voortzetting van de dienstverlening zoals 
particulieren en samenwerkingspartners die nu kennen tot in ieder geval 2020. 

Dit alles in overweging nemende, komen wij tot het volgende concrete voorstel: 

Het oorlogsarchief van 1,3 km, de toegang tot alle digitate en online bestanden, de lopende projecten en 
bijbehorende fondsen en de drie medewerkers (2,8 FTE) worden uiterlijk 1 januari 2018 overgedragen aan het 
Nationaal Archief. 
Het Rode Kruis betaalt twee jaar tang drie jaarsalarissen a £ 66.000 per medewerker per jaar. 
Vanaf 1 januari 2020 komen de drie medewerkers voor rekening van het NA. 

Zoals eerder afgesproken komen 	 . '7  P. 	 en = 	 deze brief graag 
toetichten en het voorstel met u bespreken. lk zie uw reactie daarna graag tegemoet en ik hoop van harte dat 
wij de intentieverklaring nog voor de zomervakantie kunnen ondertekenen. 

Met vriendelijke groet, 

10: 
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Van: 
Aan: 
	 ITNEIMMESSIII; imam 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis update 
Datum: 	 woensdag 14 juni 2017 10:56:24 

Beste MEI 

Het lijkt me goed om volgende week bij elkaar te komen. Dinsdag 08.00 is wat mij betreft ook prima. 

°GEM kun jij dit inplannen? 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 8:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis update 

Goedemorgen, 
Dinsdag 8:00 is wat mij betreft prima, dan heb ik daarna nog een paar dagen om eea uit te zoeken. 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 jun. 2017 om 07:53 heeft 
	

1111111MIGDnationaalarchief.n!>  het volgende geschreven: 

Hoi Allen, 

Weergave is behoorlijk compleet! 
In nagesprek van 	en mij hebben het nog even over gehad om ook mee te nemen hoe lang de 
betreffende medewerkers nog mogen werken (leeftijd nu en te verwachten pensioendatum) omdat je 
dit ook mee kunt/moet nemen in de kosten. 
Wij denken immers dat de formatie op het archief best royaal is. 

En dat bedenk ik natuurlijk nu pas. In de situatie bij Rode Kruis doen de medewerkers alles, beheer, 
toegang en dienstverlening 
Na overbrenging is dat bij NA een ander verhaal, het beheer en de toegang breng je in ieder geval over 
bij het NA (geen eigen winkel) maar in het NA syteem en daarmee verantwoordelijk van afdeling 
Collectiebeheer. De onderneming die je overbrengt is het Dienstverlenings deel. 

lk kan volgende week dinsdag en donderdag om 8.00 uur 

Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 13 jun. 2017 om 21:56 heeft 	 ,,,rnationaalarchief.nt>  het volgende 
geschreven: 

Dag allen, 

111  en ik hebben gesproken met het Rode Kruis, nav deze brief. 
Even een kort verslagje,11 lees jij even mee of ik volledig ben? 
Als eerst heb ik 	gevraagd onder 4 ogen met hem te spreken. 
Gevraagd naar het doel van de brief omdat ik al die tijd al had aangegeven dit geen reeel 
bod te vinden. 
Gevraagd of het de bedoeling was om het te laten klappen en met een ander verder te 
gaan.111 verzekerde me dat ze echt het aan NA willen overdragen en er wel ruimte is. We 



hebben uitgesproken dat we beiden niet willen dat het lijntje breekt. 
We hebben toen met 	 en 	 verder gepraat. 
Ze willen graag een officiele reactie van ons per brief op dit bod. 
lk heb aangegeven dat we met een brief komen. In mijn ogen moet er in e brief ook 
aandacht besteed worden aan de kosten die wij maken voor beheer, website etc voor bijv 
10 jaar. 
lk heb ze nogmaals gewezen op hun verantwoordelijkheid, ze willen bij ocw geld gaan 
vragen. Dat heb ik kunnen voorkomen. 

lukt het jou om samen met 	een concept te maken Het liefst zou ik nog even met 
elkaar praten, maar het is allemaal heel vol. 
lk denk dat we met een tegenbod moeten komen van 10 jaar en dat berekenen, qua 
personeel en kosten van goede en geordende staat, ontzuren etc.® Kun jij helpen met 
een concept dat ingaat op de overdracht van onderneming, maar ook dat het particulier 
archief is.101 probeerde het op erfgoed van de overheid te gooien, misschien heeft hij 
inmiddels van de erfgoed wet gehoord. 
Het rode kruis gaat kijken naar fondsenwerving voor de overdracht en onderzoeken of ze 
personeel kunnen laten afvloeien. 
Enfin, heel verhaal, als we toch even bij elkaar moeten komen is er alleen ruimte om 8.00 
of half 9 volgende week, groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @redcross•n1>  
Datum: 12 juni 2017 15:01:01 CEST 
Aan: ' 0. .  
Kopie: 	 111111.1redcross nl>,  ' 
<IME=a;fe7.1. '.DS3 ni> 
Onderwerp: oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 

Geachte mevrouw 

In de bijlage treft u een brief aan ter voorbereiding op het gesprek op dinsdag 
13 juni a.s. met 	 en 

Met vriendelijke groet, 
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Het Nederlandse Rode Kruis 
Verenigingskantoor, kamer C304 
Leeghwaterplein 27, 2.521 CV Den Haag 
jost.bu,, 23120, 2502 KC Den Haag 

www.rodekruis.n1  
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Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

70 

Prins Winenl-Alexanderhot 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70.331 5400 
www,nationaalarchiet.n3 

tact 

Nederlandse Rode Kruis 

Leeghwaterplein 27 
2521CV Den Haag 

Onze neferentle 

Uw referent*: 

War= 
nationaatarchief.n1 

> Retouracres Postbus 90524 2509 LM Den Haag 

Datum 23 juni 2017 
Betreft Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 

Geachte heer 

Hartelijk dank voor uw brief van 12 juni ji. waarin u het Nationaal Archief aanwijst 
als archiefbewaarplaats voor het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis. 
Uiteraard zijn wij verheugd met uw keuze voor het Nationaal Archief. 

Net als u hebben oak wij vertrouwen In een goede afloop van de verkennende Ease 
en begrijpen dat het van groot belang is dat dienstverlening op dit archief wordt 
gecontinueerd. Volledige openbaarheid is natuurlijk wenselijk, maar is uiteraard 
afhankelijk van relevante wet- en regelgeving. 

Hoewel inderdaad sprake is van een overgang van onderneming, is binnen de 
leaders van de Archiefwet sprake van overdracht van een particutier archief. Zoals 
eerder besproken is overgang van onderneming binnen een archiefvvettelijke 
overbrenging een zeer uitzondertijke situatle. Dit houdt voor beide partijen een 
uitdaging in om deze kwestie op een voor alle betrokkenen zo goed mogelijke 
wijze of te handelen. 

In dit kader stelt u In uw brief voor twee jaar tang drie jaarsafarissen voor uw 
rekening te nemen. De totale som bedraagt in dat geval am en nabij 
C369.600,00. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om uw voorstel in perspectief te 
plaatsen. De kosten voor het verwerven van het archief in goede geordende staat 
schat het Nationaal Archief op circa 2 miljoen euro. U moet dan denken aan 
kosten voor ontzuren, verpakken en opslag van het archief. Uw aanbod in 
aanmerking nemend, komt het totaal aan personele kosten tot aan pensionering 
voor het Nationaal Archief op 5 miljoen euro. De overdracht van het archief zal 
het Nationaal Archief derhalve tot pensionering van de drie medewerkers bijna 10 
miljoen euro kosten. U zult hopelijk begrijpen dat de.kosten die in dit gevat door 
het Nationaal Archief gedragen zulien warden in geen verhouding staan tot het 
voorstel van het Nederlandse Rode Kruis. 

Vagina 1 van 2 



Nationaal Archief 

Onze referentie 

Gezien bovenstaande en na bespreking in de Directieraad is derhaive besloten dat 
het Nationaal Archief uw aanbod niet kan accepteren. 

Wij staan echter open voor een nieuw gesprek om tot overeenstemming to 
komen, rekening houdend met een meer evenwichtige financiele inbreng van 
beide partijen. 

Hoogachtend, 

Pagina 2 van 2 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Fwd: Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 
Datum: 	 woensdag 23 augustus 2017 15:17:56 
Bijlagen: 	 image001,gif 

ATT00001.htm  
image002.gif 
ATT00002.htm  
imaae003.gif 
ATT00003.htm  
image004.gif 
ATT00004.htm  
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ATT00005.htm  

Hierbij de brief van rode kruis alvast ter info 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 3 " ME11111@recicross.nl>  
Datum: 23 au•ustus 2017 12:35:17 CEST 
Aan: ' 	 '-ri nationaalarchiel,nr 	 '( naa a Thiel.nl> 
Kopie: 	 aillElic-Precieros.nl>  
Onderwerp: Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 

Geachte mevrouw 

Graag verwijs ik naar mijn brief in de bijlage. 

Met vriendelijke groet, 
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72 .111. Rode 
Kruis Leeghwaterptein 27 

2521 CV Den Haag 

Postbus 28120 

2502 KC Den Haag 

info@redcross.ni  

www.rodekruis.n1 

Verenigingskantoor 

Nationaal Archief 
t.a.v. 
Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE DEN HAAG 

IRAN: NL26 ING 130669113700 

p/a 	@nationaalarchief.nl  

Plaats en datum 	 Kenmerk 	 Contactpersoon 

Den Haag, 23 augustus 2017 
@redcross.nl 

+31 (0)70 

Betreft 

Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis 

Geachte mevrouw 

Tijdens het Iaatste bezoek van de heren 	 , in het kader van verkenning van de 
mogelijkheden voor overdracht van het Oorlogsarchief van het Rode Kruis aan het Nationaal Archief, is met 
name gesproken over de financiering van het personeel. Vanuit de gezamenlijke overtuiging dat de sleutel tot 
de oplossing gezocht moet worden op dit punt, spitst ons voorstel zich daar ook op toe. 

In het gesprek is naar voren gekomen dat twee eerdere voorstellen van uw kant en van het Rode Kruis to ver 
uiteen Iagen. Vervolgens hebben we de contouren besproken van een voor beide partijen aanvaardbare 
oplossing. In het gesprek zijn vervolgens de parameters verkend waaraan een dergelijke oplossing zou moeten 
voldoen. In het telefoongesprek op 13 juli jl. heeft de heel 	onze nadere gedachten over de invulling 
met u doorgenomen. Inmiddels hebben wij ook nader gesproken met de drie betrokken medewerkers. 

Het onderstaande voorstel geeft nu de systematiek en de invulling van de verschillende parameters, met 
inbegrip van de resultaten uit de gesprekken met de medewerkers: 
1. 	Een medewerker zal het Rode Kruis intern plaatsen of anderszins een oplossing bieden. 
2. 	De overdracht betreft vervolgens maximaal 2 FTE. Deze 2 medewerkers komen in ons voorstel bij de 

overgang van het Rode Kruis oorlogsarchief direct in dienst bij het Nationaal Archief. Als dekking voldoet 
het Rode Kruis: 
a. Op het moment van overgang eenmalig een bedrag dat gelijk staat aan 5 jaarsalarissen van een van de 

medewerkers. 
b. Voor een termijn van 8 jaren (2018 tot en met 2025) jaarlijks een bedrag dat gelijk staat aan het 

jaarsalaris van de tweede medewerker. 
3. 	De bijdrage is niet gerelateerd aan de uitvoering van taken door specifieke personen. Ook ligt het bedrag 

van de eenmalige en de tijdsduur en hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast. Eventuele onder- of 
overbesteding door het Nationaal Archief wordt verder niet verrekend. 

e International Red Cross and Sed Crescent Movernent s Erevoorritter 14.K Princes Mart?riet cltir Nederianden 
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