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0116 Rode 
Kruis Verenigingskantoor 

Bezoekadres 
Anna van Sakseniaan 50 
Den Haag 
Postadres 
Postbus 28120 

Retouradres: Postbus 28120 2502 KC Den Haag 	
2502 KC Den Haag 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
	 info@redcross.nl  

www.rodekruis.al  

Loes van Overeemlaan 19 
3832 RZ LEUSDEN 
	 MAN: NL52 ABNA 0472 9297 20 

Plaats en datum 	 Kenmerk 	 Contactpersoon 
Den Haag, 10 april 2018 	Hulpverlening uit/2089 

@redcross.n1 

Betreft 
Gebruik digitate bestanden Oorlogsarchief Rode Kruis 

Geachte 

Zoals u weet heeft het Rode Kruis het Oorlogsarchief onlangs overgedragen aan het Nationaal Archief (hierna: 
"NA"), zodat het voor de eeuwigheid bewaard, toegankelijk en zichtbaar zal blijven. 

Met Nationaal Monument Kamp Amersfoort bestaan momenteel afspraken met betrekking tot het gebruik van 
de digitale bestanden van de gevangenen-administratie afkomstig van iijsten en cartotheken uit het 
Oorlogsarchief van het Rode Kruis. Graag wilien wij met u overeenkomen dat de volgende afspraken t/m 31 
december 2018 van kracht zijn: 

• De digitale bestanden van bovengenoemde collectie uit het Oorlogsarchief mogen enkel worden 
gebruikt door de eigen medewerkers van Kamp Amersfoort; 

• Kamp Amersfoort zal te alien tijde de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming naleven in het kader van het gebruik van de (persoonsgegevens) 
uit het Oorlogsarchief; 

• Het staat Kamp Amersfoort vrij am onderzoek te doen met behuip van de genoemde collectie door eigen 
medewerkers. 

• Kamp Amersfoort zal de gegevens uit bovengenoemde collectie niet aan derden doorgeven, 
overdragen of anderszins met derden delen; 

• Het is niet toegestaan de digitale bestanden uit de genoemde collectie openbaar te maken of in het 
openbaar te tonen; 

• Kamp Amersfoort zal niets publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de betangen van 
de nog in leven zijnde personen, hun directe nabestaanden, andere (rechts)personen en/of het Rode 
Kruis worden geschaad; 

C A part of the International Red Cross and Red Crescent Movement I Erevoorzitter 	Prinses Margriet der Nederlanden 
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• Kamp Amersfoort zal alle in redelijkheid denkbare maatregelen treffen am de gegevens afkomstig uit 
de coilectie te beschermen tegen verkeerd gebruik; 

• Eventuele wijziging in het gebruik per 14-2019 zullen pas plaatsvinden na schriftelijke toestemming 
van het NA; 

• Kamp Amersfoort is verantwoordelijk voor het gebruik en naleving van deze afspraken door de 
medewerkers van Kamp Amersfoort. 

Wij verzoeken u bij twijfel over het gebruik of over de voorwaarden van het gebruik van de gegevens uit het 
Oorlogsarchief contact op te nemen met 	 het NRK via 

Per 1 januari 2019 zal het NA met u in overleg treden over het (eventuele) gebruik van bestanden uit het 
Oorlogsarchief en daarover indien gewenst afspraken met Kamp Amersfoort vastleggen. 

Met vriendeliike Rroet 





























Afspraken met externe organisaties NRK 

Digitale toegang 

1. Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Digitale toegang via Mais-Flexis: 

Vervolging Westerbork 

Bruikleen digitale bestanden: 
Joodse Raad Cartotheek 
Centraal Europese Cartotheek 
Cartotheek van bevrijde Westerbork gevangenen 
Rode Kruis-kaarten van kinderen aanwezig in Westerbork in januari 1944 
Persoonsbewijzen van Joden 
Foto's van vermiste personen 
Foto's van het interneringskamp 

. 170.000 bezoekers per jaar. 2500/3000 vragen per jaar. Begeleiding 
belangrijke taak. 

. Naam en gezicht. Database sinds 2001 > ook Rode Kruis materiaal sinds 
2003/2004. Scannen Joodse Raad Cartotheek gedigitaliseerd. 
Bieden huip aan NRK in sommige gevallen. Archief gemeente midden Drenthe. 
Het is een particulier initiatief > geen wettelijke taak. 
Persoonsdossiers belangrijke > inzage in Den Haag 

Doorverwijzen 

Ook persoonskaarten 

Gebruik digitale bestanden 
De bescheiden worden gebruikt voor medewerkers, onderzoek, de mogelijk daaruit voorvloeiende 
publicatie(s) en informatieverschaffing aan overlevenden en nabestaanden van overledenen in en 
viak na de Tweede Wereldoorlog. 

2. Joods Historisch Museum 
Digitale toegang via Mais-Flexis 

Vervolging Westerbork 
Joodse Raad Cartotheek 

Gebruik digitale bestanden 
De bescheiden worden gebruikt voor medewerkers, onderzoek, de mogelijk daaruit voorvloeiende 
publicatie(s) en informatieverschaffing aan overlevenden en nabestaanden van overledenen in en 
viak na de Tweede Wereldoorlog. 
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Gebruik beperkt materiaal in tentoon 	ing? 
Viche police > memoriales 
Stable! veel vragen om dienstverlening 

Dienstverleningsafspraken 

1. Bergings- en Identificatiedienst (BIDKL) 
Huidige dienstverlening 
Als ik het goed begrijp does zij niet zeif onderzoek in het archief, maar doet 	dat voor hen. 
Vragen worden gesteld via de mail en telefoon en kunnen ook ad hoc worden opgepakt. 
Met name de persoonsdossiers van vermisten, de gemeentelijsten en Dienst Identificatie en 
Bergingsdienst overbrengingsrapporten zijn van belang. Deze laatste worden gedigitaliseerd (?). 
Het BIDKL schrijft in een brief dat zij zich zorgen maken dat zij straks zeif naar Den Haag moeten 
komen en dat er 'officiele' aanvragen gedaan moeten worden. 
Zij hebben (zover ik kan opmaken) een wettelijke tack: 
http://www.regimentbent.nl/gravendienstbidkli  

- 	Digitalisering pas als collectie op orde is > volgend jaar 
- Aanvragen 1 of 2 per maand. 1 uur per aanvraag gemiddeld. 

Gemeentelijsten > Archiefvormer. Lijst doorzetten 111111enall). 100.000 Duitsers. 
Geallieerden >01111 vragen. 

- Ontheffing CABR kopieren 

• @mindef.nl  

@mindef.nl  

2. Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
Huidige dienstverlening 
Het NRK en SVB hebben een overeenkomst gesloten voor verificatieonderzoek in het kader van de 
wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (i.e. Wuv). 
De SVB dient een schriftelijk verificatieonderzoek in waarbij ook relevante gegevens uit het sociaal 
rapport en andere relevante documentatie wordt verstrekt. De medewerkers van het NRK 
onderzoeken vervolgens of er informatie met betrekking tot deze persoon in het oorlogsarchief 
voorkomt en stellen een verificatierapport op dat verstuurd wordt aan de SVB. De behandeltermijn 
bedraagt 2 weken + 3 dagen en gedurende vakantieperiode mag dit uitlopen tot 4 weken + 3 dagen. 
Per jaar warden ongeveer 100 verzoeken gedaan en de SVB betaald hier een jaarlijkse vergoeding 
voor. 

Nu 60 per jaar > uur per aanvraag 

Uitnodigen voor backoffice overleg 



Convenant >11111? 
Formulier sociaal rapport > persoonsgegevens en verhaal van de oorlog. 
Aanvragen per post > bestandenpostbus? 
Mailadresal doorsturen 

3. Restitutieverzoeken 

Huidige dienstverlening 
Geen aparte afspraken mee, komt zelden voor. 

even in gesprek 

Er liggen nu 150 aanvragen circa 2u per aanvraag. 







Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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MT C&P 

Gebruik scans en data-entry NRK archief 

Prins Willem-Alexande of 20 
2595 BE Den Haag 
T -31-70-331 5400 
mivw.nationaalarchief.n1 
Contact 

1111161111111 
T .31 

Onationaalarchiern1 

memo 

Aanteiding 
Afgelopen februari is het oorlogsarchief van het Nederlands Rode Kruis (NRK) 
overgebracht naar het Nationaal Archief. Hierbij gaat het niet alleen om het fysieke 
archief, maar ook om de scans en data-entry van reeds gedigitaliseerde delen van 
de collectie. Op dit moment worden de collectie bewerkt. In de tweede heift van 
het jaar zullen de collecties formeel worden overgedragen. De overbrenging van het 
fysieke en digitate archief van het NRK heeft plaatsgevanden op basis van een 
overeenkomst. 

Datum 
6 augustus 2018 

Auteur 
11111.111 

De scans en data worden niet alleen door het NRK gebruikt, maar ook door aantal 
andere instellingen en onderzoekers. Het NRK heeft hiervoor overeenkomsten 
gesloten met herinneringscentrum Kamp Westerbork (HKW) en het Joods Cultureet 
Kwartier (JCK), voorheen Joods Historisch Museum (JHM), en particulieren. Deze 
overkomsten (open eind van het jaar af. JHM en HKW wensen echter ook na het 
aflopen van de overeenkomsten met het Rode Kruis gebruik te maken van de scans 
en data en dit zelfde getdt waarschijnlijk ook voor de particutiere onderzoekers. Met 
betrekking tot het fysieke archief zijn geen afspraken gemaakt tussen enerzijds het 
NRK en anderzijds het HKW, JCK of onderzoekers. 

De vraag aan het MT is of en zo ja hoe we dit gebruik voort willen/kunnen zetten 
vanaf 2019 en met welke partijen we hiervoor eventueel in gesprek moeten gaan. 
Hieronder volgt de tot de totstandkoming van de afspraken met beide instellingen 
en particulieren. Hierna wordt de stand van zaken vanaf 1 januari 2019 besproken, 
wanneer de overeenkomsten aflopen. 

Samenwerking met HKW 
Het eerste formele contact tussen het NRK en HKW vind plaats op 11 maart 2003 
wanneer het HKW een verzoek doet om gebruik te mogen maken van de collecties 
van het NRK voor het project 'een naam en een gezicht' (bijlage 1). In de project 
warden gegevens van personen opgenomen in een database zodat diverse bronnen 
aan elkaar gekoppeld kunnen warden en particulieren beter geinformeerd kunnen 
worden. Het NRK reageert positief op een dergetijke samenwerking (bijlage 2). 

Om het project te kunnen financieren doet het HKW een subsidieaanvraag. Eind 
2004 krijgen zij geld toegekend van het bureau Marorgelden, maar dit valt lager uit 
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dan verwacht. Besloten wordt orn het geld te gebruiken voor digitalisering van de 	Datum 
gu Joodse Raad Cartotheek en de persoonskaarten Westerbork. Data-entry zal met 	6 au st. s 2018 

 

vrijwilligers gedaan worden bij het HKW. Zowel HKW als NRK doers een eigen 
bijdrage (bijlage 3). 
In 2005 wordt een overeenkomst gesloten met Mobielscan voor het digitaliseren 
van de collecties. HKW is formeel de opdrachtgever, hoewel oak het NRK moet 
tekenen (bijlage 4). De uiteindelijk ondertekenede versie van de overeenkomst is 
kwijtgeraakt. 

Om de digitalisering mogelijk te maken wordt op 4 oktober 2005 een 
bruikleenovereenkomst gesloten tussen het NRK en HKW voor het fysieke materiaal 
dat tijdelijk bij het HKW wordt geplaatst. Betreffende het (toekomstige) digitale 
materiaal staat vermeld 'Het geproduceerde digitale materiaal zal door aonvrager 
alleen ten dienste van dit project warden gebruikt' (bijlage 5). In 2006 licht 

dit toe: 'Het principe is dat jullie onze bronnen 
gebruiken voor het overeengekomen doel, waarvoor de overeenkomst is getekend. 

Als derden [...] het materiaal willen gebruiken, moeten ze het aan ons vragen en 
aangeven waarvoor het is.' Dit duidt dit op het doel `digitalisering' genoemd in de 
bruikleenovereenkomst. Verder schrijft zij: 'Met betrekking tot een naam en een 
gezicht en eventuele verzoeken voor een kopie van de Joodse Road kaart, die 
kunnen piffle geven namens ons (met vermelding van bran) ols het goat om een 
betrokkenen zeif of een direct familielid.' (bijlage 6). 

Hoewel besloten was data-entry door vrijwilligers uit te laten voeren, sluit het NRK 
op 29-11-2005 een overeenkomst met Microformat voor de uitvoering van data-
entry voor de Joodse Raad Cartotheek (bijlage 7). Uit een latere interne nota blijkt 
dit (mede) gefinancierd te zijn met gelden van Erfgoed uit de oorlog (bijlage 8). De 
persoonskaarten Westerbork zijn niet meegenomen. Vermoedelijk zijn deze wel 
door HKW ingevoerd, maar dit staat nergens duidelijk vermeld. Het HKW heeft 
waarschijnlijk wel een financiele bijdrage geleverd voor de data-entry (Bijlage 9). 

In 2009 komt men tot de conclusie dat er niets formeel is vastgelegd over het 
gebruik van de scans en data. Op 20-10-2009 wordt daarom een bruikleen 
overeenkomst gesloten (bijlage 10). De bruikleen heeft betrekking op data van de 
Joodse Raad Cartotheek en scans en data van de Centraal Europese Cartotheek. De 
scans van de Joodse Raad Cartotheek en persoonskaarten Westerbork worden niet 
genoemd. 

In 2016 duet het HKW een verzoek tot raadpleging van de collectie 'Vervolging 
Westerbork' via archieven.nl. Dit wordt gehonoreerd en vastgelegd in een 
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overeenkomst (Bijlage 11). In de overeenkomst wordt het volgende doel voor 	Datum 

gebruik vastgelegd: 'om overlevenden en familieleden van overledenen in en vlak na 	auguscus 2018 
 

de Tweede Wereldoorlog meer inzicht te geven in de omstandigheden van de 
vervolging van de Joodse familieleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.' Het HKW 
moet hierbij wel de privacywetgeving naleven. 

Bovenstaande collectie kan alleen via archieven.nl geraadpleegd worden. De 
meeste collecties zijn echter in bruikleen gegeven. Niet van alle bruiklenen is 
documentatie terug te vinden. In een tijdelijke overeenkomst tot het eind van het 
jaar (definitieve versie wordt nog opgevraagd) opgesteld in maart 2018 valt te lezen 
dat de volgende archieven in bruikleen zijn gegeven aan het HKW: 

Joodse Raad Cartotheek 
Persoonskaarten 
Rode Kruis kaarten van kinderen aanwezig in Westerbork in januari 1944 
Persoonsbewijzen 
Foto's van vermiste personen 
Foto's van het interneringskamp 

Waarbij de volgende voorwaarden worden gehanteerd: ̀ de digitate bescheiden van 
alle genoemde collecties uit het Oorlogsarchief enkel te gebruiken voor hoar 
medewerkers, onderzoek, de mogelijk daaruit voorvloeiende zo objectief mogelijke 
publicatie(s) en inform atieverschaffing aan overlevenden en nabestaanden van 
overledenen in en viak no de Tweede Wereldoorlog.' Opnieuw moeten zij wel de 
privacywetgeving handhaven. 

Samenwerking met JHM/JCK 
De samenwerking het het JHM begint later dan met het HKW. Op 8 februari 2010 
doet het JHM een verzoek tot gebruik van het digitate materiaal van de Joodse Raad 
Cartotheek (bijlage 12). Zij wensen de collectie te gebruiken om nabestaanden 
meer informatie te kunnen geven, zonder direct in de openbaarheid te treden. 
Verder willen ze de collectie gebruiken voor een onderzoek ten behoeve van een 
nieuwe inrichting van de Hollandsche Schouwburg. 
Het NRK is bereid dit te doen, waarbij uit een interne nota de volgende overweging 
blijkt: 'Het archiefmateriaal is van belong voor individuen en groepen vervolgden, 
oorlogsslachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen zoals onderzoekers. Het 
belong gaat dus verder dan dot van het Nederlandse Rode Kruis of de afdeling 
Oorlogsnazorg. Dot is oak het leidend principe voor de subsidiegevers, zoals het 
ministerie van VWS die het programma Erfgoed van de Oorlog leidt.' En verder: 'Het 
verzoek 	volt in dezelfde categorie als het verzoek indertijd door Westerbork. Het 
zal warden aangewend am overlevenden en nabestaanden meer inzicht te geven in 
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de omstandigheden van de vervolging van de Nederlandse joden tijdens de Tweede 	Datum 

Wereldoorlog.' (Bijlage 7). 	 6 augustus 2018 
 

Het HKW is echter van mening dat het NRK hier niet zeif over kan beslissen. De 
scans zijn namelijk gezamenlijk gemaakt. De overeenkomst met Mobielscan geeft 
hier geen duidelijkheid over. Uiteindelijk lijkt het HKW toch akkoord te gaan, maar 
is het eigendomsrecht nog altijd niet duidelijk (bijlage 13). 

Uiteindelijk wordt in april 2012 een overeenkomst tussen JHM en NRK gesloten 
betreffende het gebruik van de digitate Joodse Raad Cartotheek (bijlage 14). In de 
overeenkomst wordt de wijze en het doel van het gebruik vastgelegd. Hieruit komt 
naar voren dat zij privacy moeten waarborgen, maar wet gegevens aan 
overlevenden en familieteden van overledenen mogen verstrekken. Aan hen mogen 
ook kopieen verstrekt worden. Dit mag niet aan andere direct betrokkenen zoals 
klasgenootjes (bijlage 15). Aan hen mag enkel informatie verstrekt worden. Andere 
personen, zoals onderzoekers, moeten doorverwezen warden naar het NRK. 

Net als het HKW krijgt ook het JHM in april 2017 digitate toegang tot de collectie 
'Vervolging Westerbork'. De overeenkomst is het precies hetzelfde: familieleden 
mogen informatie verkrijgen, maar er moet wet aan de privacywetgeving voldaan 
worden (bijlage 16). 

Het inmiddels JCK heeft dus digitate toegang tot de collecties 'vervolging 
Westerbork' en de Joodse Raad Cartotheek. Door de overdracht naar het NA heeft 
het NRK een nieuwe tijdelijke overeenkomst opgesteld die tot eind 2018 loopt 
(wordt nog opgevraagd bij NRK). Hierin valt te lezen dat de collecties gebruikt 
mogen worden voor: 'medewerkers, onderzoek, de mogelijk daaruit voorvloeiende 
zo objectief mogehjke publicatie(s) en inform atieverschaffing can overlevenden en 
nabestaanden van overledenen in en vlak no de Tweede Wereldoorlog.' 
Privacywetgeving moet hierbij wet nageleefd worden. 

Gebruik archief door JCK en HKW in de praktijk 
Volgens de diverse overeenkomsten mogen de partijen dus gebruik maken van de 
archieven voor onderzoek en dienstverlening aan familieleden. In de 
overeenkomsten wordt wet telkens verwezen naar de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de persoonsgegevens enkel te gebruiken en te beschermen conform 
de regels die privacywetgeving hiervoor stelt. 

HKW heeft het grootste gedeette van de gebruikte scans in bruikleen, mede 
doordat zij deels hebben meebetaald aan de digitalisering. Zij hebben een eigen 
kopie van de bestanden. Een van de collecties kunnen zij raadptegen via een 
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besloten omgeving op archieven.nl. JCK raadpleegt alle aan hen beschikbaar 	Datum 

gestelde collecties op deze wijze. Zij hebben dus gees bruikleen overeenkomst. 	6 augustus 2018 

De collecties worden gebruikt voor onderzoek door medewerkers van beide 
instellingen en eventueel daaruit voorvloeiende publicaties. Om dit onderzoek te 
vereenvoudigen heeft HKW een database gebouwd waarin de scans van het NRK 
zijn opgenomen. Hierin is de data van de NRK archieven gekoppeld aan andere 
archieven, zoals het bevolkingsregister van de gemeente Midden-Drenthe. Deze 
database wordt alleen door medewerkers van het HKW gebruikt. HKW en JCK 
hebben ook een gezamenlijke database waarin de data van de NRK archieven zijn 
opgenomen. Deze database heeft tot doe! de gegevens op het Joods Monument te 
verifieren. Deze uitwisseling is zover bekent niet formeel vastgelegd bij het NRK. 

Beide partijen verstrekken ook gegevens en kopieen uit de archieven aan 
familieleden. Hierbij wordt niet gevraagd om een bewijs van overlijden. In de 
praktijk betekent dit dus dat een particulier naar gegevens over een persoon kan 
vragen aan de balie en direct een kopie van bijvoorbeeld de Joodse Raad 
Cartotheek meekrijgt als wordt aangegeven dat het om familie gaat. In sommige 
gevallen worden per mail kopieen verstrekt. Onderzoekers worden doorverwezen 
naar het NRK. 
Deze werkwijze wordt ook in de overeenkomsten benoemd en dit is ook de 
werkwijze die het NRK zelf gehanteerd heeft. Echter, volgens privacywetgeving is 
het niet noodzakelijk dat iemand familielid is, maar wel dat de aangevraagde 
persoon overleden is of toestemming geeft. Privacywetgeving wordt in deze dus 
niets juist gewaarborgd. 

Gebruik archief particulieren onderzoekers 
Diverse onderzoekers hebben digitate toegang tot collecties van het NRK. Zij 
hebben hiervoor een account gekregen voor archieven.nlwaarmee zij enkel 
toegang krijgen tot de voor hun onderzoek noodzakelijke bestanden. In een aantal 
gevallen gaat het om een promotieonderzoek. 
Met alle onderzoekers zijn overeenkomsten gesloten. Een voorbeeld is te vinden in 
bijlage 17. In de overeenkomsten is duidelijk vermeld voor welk onderzoek gebruik 
gemaakt mag worden van de bestanden en dat hierbij privacywetgeving 
gehandhaafd moet worden. Publicaties moeten eerst voorgelegd worden aan het 
NRK. 
Alle onderzoekers zijn inmiddels op de hoogte gesteld dat de overeenkomst per 31-
12-2018 wordt beeindigd en zij zich dan tot het NA zullen moeten wenden. 

Stand van zaken na 1 januari 2019 
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De overeenkomsten van het NRK met het HKW, JCK en onderzoekers warden per 1 	Datum 
aus januari 2019 beeindigd. De scans en data warden uit archieven.nlverwijderd. Dit 	6 "gust 2018 

 

betekent dat geen van de partijen nog toegang heeft tot de gedigitaliseerde 
collecties terwijl zij dit wel wensen. Het NA heeft echter geen technische 
mogelijkheden beperkt openbare digitale bestanden beschikbaar te stellen aan 
derden en het is hoogst twijfelachtig of een overeenkomst stand houdt onder de 
AVG. Geen nieuwe overeenkomst aangaan zou echter een breuk met het verleden 
zijn en mogelijk tot imago schade en zowel maatschappelijke als politieke onrust 
kunnen leiden. 

De drempel om bij JCK of HKW am informatie te vragen is Iaag en bij beide 
instellingen kan dit al jaren. Particulieren zijn op het moment dat zij bij JCK of HKW 
komen al actief opzoek naar de geschiedenis random de Tweede Wereldoorlog en 
beide instellingen zijn hierop gespecialiseerd. Voor mensen is het vaak makkelijker 
am 'in the heat of the moment' informatie te vragen, dan bij een organisatie die ver 
bij hen weg staat. Met name voor de Joodse gemeenschap lijkt dit van belang. Door 
deze dienstverlening niet 'anger uit te voeren wordt de drempel voor particulieren 
mogelijk verhoogd, maar dit zal desalniettemin tot een toename in aanvragen bij 
het NA leiden. De instellingen handelen duizenden verzoeken per jaar af, die dan in 
elk geval deels bij het NA gedaan zullen warden. 

Verder is het levend houden van de herinnering rand de Tweede Wereldoorlog een 
verantwoordelijkheid van de Minister van VWS1. In het kader hiervan ontvangen 
beide instellingen subsidie van het Ministerie. Door de archieven niet beschikbaar 
te stellen wordt het behalen van de doelen van de Minister in het geding gebracht, 
wat tot politieke onrust zou kunnen leiden. 

Naast dat HKW en JCK niet langer familieleden van informatie kunnen vaorzien, 
kunnen zij, net als particulieren onderzoekers, oak geen onderzoek meer doen. Het 
is echter onduidelijk of de AVG een grondsiag biedt voor het doen van onderzoek in 
databases met structureel doorzoekbare bijzondere persoonsgegevens. Zij zouden 
wel onderzoek kunnen doen in het fysieke archief op basis van een 
onderzoeksopzet, Dit kost echter aanzienlijk meer tijd en zal door alle partijen en 
vermoedelijk oak de media als onnodig ervaren warden. Uiteindelijk vinden ze 
namelijk dezelfde gegevens. 

1 http://www.riiksbegroting.n1  2018 voorbereiding/begroting,kst236981 21 .html  
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Specifiek voor het HKW geldt dat zij meebetaald hebben aan de digitalisering en 	Datum 

data-entry van een aantal coflecties. Hoewel het eigendom van deze scans en data 	augustus 2018 
 

niet volledig duidelijk is, is de kans groot dat het HKW hier aanspraak op zal gaan 
doen. Onduidelijk is in hoeverre zij hier in hun recht staan, maar data-entry die zij 
zelf hebben uitgevoerd kan moeilijk 'afgepakti worden. Mogelijk zal dit leiden tot 
een juridische strijd met het HKW. Dit is weliswaar een zaak tussen het HKW en 
NRK, het zou er toe kunnen leiden dat het NA een deel van de scans en/of data niet 
mag gebruiken. 

Verder moet het huidige imago van het NA als het gaat om Tweede Wereldoorlog 
archieven niet onderschat worden. Zeker in het onderzoeksveld staat het NA 
bekent als moeilijk, want we 'gooien alles op slot'. Hoewel goed te verantwoorden 
is waarom we privacywetgeving moeten handhaven is de kans groot dat ons imago 
hier een behoorlijke kiap van krijgt, met name wanneer dit wordt opgepakt door de 
media. 

Het niet aangaan van nieuwe overeenkomsten heeft ook een aantal voordelen: Op 
deze manier wordt ervoor gezorgd dat de privacy van mogelijk nog levende 
personen goed gewaarborgd blijft. Verder is het dan eenvoudig een Iijn te trekken: 
niemand krijgt toegang tot gegevens van mogelijk nog levenden personen, anders 
dan het huidige beleid van het NA het zou toestaan. De vraag is of deze voordelen 
opwegen tegen de nadelen. 

Voordelen Nadelen 
Privacy gewaarborgd Maatschappelijke onrust 

Toename aanvragen dienstverlening 
Politieke onrust 
Verschillende toegang fysiek/digitaal 
archief 

Gevraagd advies 
Er spelen een heleboel belangen bij het wel of niet beschikbaar stellen van de 
gedigitaliseerde bestanden. Dit geldt met name voor het JCK en HKW, maar ook 
voor onderzoekers die zo efficient mogelijk te werk willen gaan en het algemeen 
publiek. Onze eigen technische capaciteiten en de AVG beperken ons echter op dit 
moment om nieuwe overeenkomsten aan te gaan. Aangezien de Minister van VWS 
de herinnering van de oorlog juist levend wil houden en maatschappelijk de oorlog 
nog steeds sterk leeft is het wenselijk onze mogelijkheden hierin goed uit te zoeken. 
Ook VWS heeft in deze dus een belang. Gevraagd wordt dan ook welke lijn er 
gevolgd moet worden en met welke partijen in gesprek moet worden gegaan. 

Rechtsgelijkheid 

Pagina 7 van 7 





Scenario's beschikbaarstelling NRK 

Met het Rode Kruis is afgesproken dat vanaf het najaar weer dienstverlening op het oorlogsarchief 
vvordt verleend. Dit is ook aan het publiek gecommuniceerd. Helaas moeten we op dit moment 
concluderen dat we veel minder ver zijn dat van te voren was ingeschat. Op dit moment is er nog 
geen enkele van de circa 50 collecties gereed voor beschikbaarstelling. 

I nmiddels is een in een stappenplan (zie bijlage) uitgewerkt wat er aliemaal moet gebeuren en wie 
wear verantwoordelijk voor is. Elke twee weken zal de voortgang worden besproken. De hoop is 
dat het proces hierdoor soepeler zal verlopen. 

Het najaar loopt in principe tot 21 december 2018, maar realistisch gezien zijn nog niet alle 
collecties op dat moment gereed. Hieronder volgen daarom aantal scenario's voor de 
beschikbaarstelling. Aangezien het niet handig is in de kerstvakantie met dienstverlening te starten 
wordt hierbjj uit gegaan van 1 december 2018. Op voorhand is het handig om te vermelden dat 
geen van de scenario's ideaal is. 

Beschikbaarstelling Een aantal punten vooraf 
In het stappenplan zljn de collecties opgedeeld in 8 categorieen. Op dit moment is het erg 
onduideqjk wat er op 1 december af kan zijn. De hoop is dat de eerste vier categorieen beschikbaar 
gesteld kunnen worden, maar of dit ook daadwerkelljk gaat lukken is nog maar de vraag. 

De beschikbaarstelling van de persoonsdossiers is hierblj erg onzeker. Mocht het besluit vallen dat 
de SVB dossiers afgescheiden moeten worden gaat dit absoluut niet voor 1 december lukken. 
Daarnaast moet nog besloten worden of de correspondentie afgescheiden moet worden. Hier is nog 
geen voorstel voor gedaan, omdat dit ook af zal hangen van het besluit over de SVB dossiers. 
I ndien daze afgescheiden moeten warden zal er corder voor gekozen worden ook alle 
correspondentie af te scheiden dan wanneer dit niet het geval is. 

Dear komt nog bij dat, uitgaande van de eerste vier categorieen, dit betekent dat er in de komende 
2,5 maand maar liefst 35 collecties zouden moeten worden overgedragen. Zelfs als we collecties 
die minder belangrjjk zijn hier uitfilteren komen we op 30 collecties. In de eerste 6,5 maand is er 
nog niet een collectie opgeleverd. Hoewel er stappen worden ondernomen om de bewerking beter 
te stroorniDnen, is het waarschijnlijk niet realistisch dat dit gaat lukken in een paar maanden tijd. 
Daar komt 	dat hot niet alleen gaat om het schrllven van de inventarissen en bepalen van de 
openbaarheid, maar ook het inrichten van een goed dienstverleningsproces. 

We zullen er rekening mee moeten houden dat we enorm veel aanvragen binnen zullen krijgen. Er 
is op 1 december 9 maanden geen dienstverlening geweest en dit zou betekenen dat we circa 900 
aanvragen in korte tjjd kunnen verwachten. Zelfs als we een perfect proces inrichten gaan we een 
behandeltermijn van 6 weken niet halen. Om even een beeld te schetsen: In het afgelopen half 
jaar zijn er nog geen 200 aanvragen beantwoord en is er geen enkele collecties gereed gemaakt 
voor beschikbaarstelling. 1111 en= zullen naast dienstverlening dus ook verder moeten 
gaan met het bewerken van de overige collecties. Realistisch gezien gaat het simpelweg niet 
lukken om naast dienstverlening ook verder te gaan met de bewerking van het archief. 

Scenario's 
Om toch optimistisch te blijven ga ik er in onderstaande scenario's van uit dat we de 
persoonsdossiers wel beschikbaar kunnen stellen en de overige collecties uit categoric 1 t/m 4 
overgedragen zjjn.111111111en 11111 hebben uitgewerkt welke soorten vragen er gesteld warden en 
welke collecties bij de beantwoording van deze vragen nodig zljn (zie bjj !age). Hieruit komt near 
voren dat een aantal veel gebruikte collecties in elk geval nog niet gereed zai zijn op 1 december. 
Er zijn een aantal manier hoe we hier mee om kunnen gaan. 

1 Collecties deels op NRK manier beschikbaar stellen 
Er kan voor gekozen warden de collecties die nog niet gereed zlin op de NRK manier 
beschikbaar te stellen. Dit betekent dat bezoekers van deze stukken kopieen krijgen. Er 
ontstaat dan wet een vreemde situatie. Voor een deel van de stukken moeten mensen near 
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de studiezaal komen en voor een deel krjjgen 	wet kopieen thuisgestuurd. Het voordeel 
hiervan is dat mensen wel een compleet antwoord krjjgen. Dear staat tegenover dat ze in 
december wel kopieen krllgen, maar een aantal maanden later °peens niet meer. Dit is 
waarschllnIllk lastig te verantwoorden. 

2. Geen dienstverlening op collecties die niet af zijn 
In dit geval wordt er geen onderzoek gedaan in de collecties die nog bewerkt warden. Het 
voordeel is dat er niet twee verschillende werkwllzen door elkaar !open. Er wordt alleen 
beschikbaar gesteld conform de procedures van het NA. Het nadeel hiervan is dat mensen 
in een aantal gevallen eigenljjk beter later kunnen komen. Er kan namelilk niet 
gegarandeerd warden dat er niets meer in de andere collecties zit. 
Men zou dan bllvoorbeeld voor het onderzoek uitgevoerd wordt de keus kunnen geven om 
te wachten of niet, Dit !evert echter weer veel administratieve handelingen op. Eon andere 
optic is wel het vooronderzoek alvast te doen en in het antwoord aan te geven dat een 
aantal stukken pas op een later moment beschikbaar zullen zjjn. Daarbjj loop je echter 
weer het risico dat onderzoeksgegevens uiteindeljjk niet meer kloppen, omdat er met 
stukken nog geschoven wordt. 
Tot slot kunnen we mensen niet of nauweljjks een indicatie geven wanneer de overige 
collecties wel weer te raadplegen zlln. Dit maakt het lastig om een afweging te maken of zjj 
wet of niet al fangs willen komen. 

3. Volledige dienstverlening conform NA 
De belangrjjkste collecties die in elk geval nog niet gereed zjjn op 1 december zlln voor het 
grootste gedeelte wel beschreven. Dat wil zeggen dat alle stukken een losse omschrllving 
hebben, met omslagen voorzien van een inventarisnummer. Er kan voor gekozen warden 
deze tlldeljjk te registreren in MA1S-Flexis. Op deze manier kunnen de stukken wet 
geraadpleegd warden op de studiezaal. 
Hier zitten wel een aantal nadelen aan: Formed zlln de collecties nog niet aan ons 
overgedragen. Dit gebeurt pas op het moment dat de inventaris volledig af is. Dit betekent 
oak dat de openbaarheid nog niet is bepaald, dus we zullen het waarschjjnljjk als beperkt 
openbaar B moeten behandelen. Technisch gezien kunnen we hier echter geen besluiten 
voor opstellen. Daar komt nog bll dater nog met stukken geschoven zal warden. Het kan 
dus gebeuren dat eon stuk al niet meer bestaat in MAI S-Flexis op het moment dat de 
bezoeker komt, omdat dit verschoven is. De praktjjk leert dat mensen soms maanden 
wachten om fangs te korrien. 

4. Volledige dienstverlening conform NRK 
Er kan ook voor gekozen warden geen enkele collectie formeel over te dragen tot alles 
klaar is. In de tussentjjd warden alle collecties beschikbaar gesteld op de NRK manier. Dit 
kost echter wel enorm veel tjjd. Daarnaast zal dit niet werken voor grate onderzoeken, 
hiervoor zal dan een aparte procedure bedacht moeten warden, bllvaarbeeld zoals nu met 
de postzegels wordt gedaan. Op het moment dat de collecties wel formed zjjn 
overgedragen zal dit vervolgens tat enorm veel onvrede bll bezoekers leiden, aangezien ze 
dan plotseling near Den Haag moeten komen. 

5. Volledige dienstveriening conform NRK met extra inzet 
Het grootste bezwaar uit het vorige scenario is dat de bewerking van de collecties 
vermoedeljjk nagenoeg stil komt te li en wanneer er dienstverlening op de NRK wjjze 
gedaan moet warden door 	n 	Dit zou wellicht opgevangen kunnen warden 
door inzet van extra (extern) personeel, D 

Dit extra personeel zou dan ofwel aanvragen kunnen beantwoorden ofwel de inleidingen op 
de inventarissen kunnen gaan schrllven. Dit ljjkt op het eerste gezicht enorm veel tlld te 
schelen. Echter, de reden waarom we op dit moment juist de inleidingen en beschrjjvingen 
op orde aan het krjjgen zjjn is dat het voor een externe enorm lastig is zlln weg te vinden 
door het archief. Zowel voor het schrllven van inleidingen als het ehandel n v n 
aanvragen is inhoudelllke kennis over het archief vereist. Buiten 	 zjjn er 
maar weinig die dit hebben. Dit zou betekenen dat je eerst iemand moet 'opleiden', wat 



ook weer enorm veel tjjd kost van I= engin...I en ik konden een eenvoudige 
aanvraag wet beantwoorden, maar complexere aanvragen zullen een probleem vormen. Dit 
betekent dat zjj nog veel bevraagd moeten warden. 
Het schrpven van de inleidingen zou mogeljjk vanuit documentatie gedaan kunnen worden, 
maar ook hierbjj zullenall en 	idealiter betrokken moeten worden. Over een 
langere periode zal deze optie waarschijnljjk wel efficienter zjjn dan het voorgaande 
scenario. 

Er gelden wel een aantal zelfde bezwaren als uit het voorgaande scenario: de NRK 
werkwjjze zal niet werken voor grote onderzoeken, waarvoor dan een aparte procedure 
bedacht moeten worden. Op het moment dat de collecties wel formeel zjjn overgedragen 
zal dit vervolgens tot enorm veel onvrede bjj bezoekers leiden, aangezien ze dan plotseling 
naar Den Haag moeten komen. 

Samenvattend 
Zoals in de inleiding at genoemd hebben alle scenario's nadelen en is er geen ideaal. Het 
belangrjjkste nadeel is hetzelfde you bjjna alle scenario's: op het moment dat we de collecties 
(deels) beschikbaar gaan stellen zal de voortgang van de bewerking nagenoeg stil komen te staan. 
Er is simpelweg onvoldoende capaciteit dienstverlening en bewerking naast elkaar te laten lopen. 
Daar komt bjj dat het dienstverleningsproces bjj elk scenario op een later moment opnieuw moet 
worden ingericht. Dit is verwarrend voor de medewerkers, maar oak voor de bezoeker. 

Advies 
Op dit moment is het erg onduideljjk wat we wanneer af kunnen krjjgen. Het publiek hebben we 
echter wet laten weten in september meer informatie te verstrekken over de beschikbaarheid. |k 
zou dan oak willen voorstellen hen te berichten dat de bewerking nog in voile gang is en we hen in 
november opnieuw zullen mailen. Wjj zullen dan eind oktober/begin november definitief moeten 
bepalen wat we gaan doen. 

Wat we wel zeker weten is dat we dit jaar de bewerking van het archief niet af gaan krjjgen en dat 
welk scenario voor beschikbaarstelling we ook kiezen dit geen van alien ideaal is. Wat we ook zeker 
weten is dat het niet realistisch is naast dienstverlening ook verder te werken aan de bewerking. 
Bjj zowel de dienstverlening als de bewerking is inzet nodig van  as  en NMI en gezien het 
verwachte aantal aanvragen gaat hen dit simpelweg niet lukken. 

Gelet op alles hiervoor zou ik dan ook adviseren niet over te gaan tot beschikbaarstelling tot alle 
collecties volledig op orde zijn. Dit is de meest efficiente manier om a|/es zo snel mogeljjk weer 
beschikbaar te kunnen steilen. Daarnaast kan dan in Oen keer alles op de NA wjjze beschikbaar 
gesteld worden en krljgen bezoekers in Oen keer alle onderzoeksresultaten. Daar komt bjj dat er 
dan ook in Oen keer een goed dienstverleningsproces ingericht kan warden, dat niet later nog 
gewjjzigd moet warden en dit geljjk een zo efficient mogeljjk proces is. Dit is zowel voor de 
medewerkers als voor de bezoekers prettig. 

Er kieeft natuurljjk wel een nadeel aan. Met het Rode Kruis is afgesproken dat we het archief in het 
najaar weer beschikbaar gaan stellen en dit is ook aan het publiek gecommuniceerd. Het archief 
nag langer niet beschikbaar stellen zal tot veel onvrede leiden. Ran de andere kant is het wel goed 
te verantwoorden. Het archief bljjkt veel meer bewerking nodig te hebben dan van te voren bekend 
was en juist om het good beschikbaar te kunnen stellen vragen we nag even geduld. Uiteindeljjk 
heeft iedereen hier profjjt van. 









ntb Totaal 

Functie 

Medewerker 
uitvoering 
Senior 
medewerker 
depot 

Kosten per uur Aantat 
incl. 
2148 

€28,64 

Kosten 

€198.244,80 

ntb n b 	 12 maanden 

Uur per week Periode 

30 	 12 maanden 

Voorstel scheiden pe s onsclos e NRK 

1. SVB dossiers en Verificatierapporten NRK 
Aan de Europese en Indische persoonsdossiers zijn sinds 1990 dossiers van de SVB en de 
verificatierapporten van het NRK toegevoegd. Deze dossiers hadden volgens de overeenkomst tussen 
het NRK en de SVB vernietigd moeten worden. Het is onduidelijk om hoeveel dossiers het gaat en in 
‘.velke dossiers zich deze bevinden. Kleine steekproef doen. 

Inmiddels is besloten dat de dossiers alsnog vernietigd moeten warden. Dit betekent dat alle 
Europese en Indische persoonsdossiers doorgelopen moeten worden. In totaal gaat het om circa 
220.000 dossiers. Er kan voor gekozen warden alle dossiers te vernietigen, maar eventueel zou ook 
een steekproef voor wetenschappelijk onderzoek bewaard kunnen worden. De kosten en 
doorlooptijd staan voor beide scenario's hieronder uitgewerkt. 

Scenario 1: Pales SVB dossiers en Verificatierapporten vernietigen 
Voordelen: Op deze manier wordt volledig voldaan aan de overeenkomst tussen de SVB en het NRK. 
Daarnaast liggen de kosten en doorlooptijd lager dan bij scenario 2. 
Nadelen: De dossiers zijn inhoudelijk erg interessant. Onderzoekers zullen hier juist erg veel interesse 
in hebben. Daarnaast zijn de dossiers op deze manier gevormd door het NRK. Archivistisch gezien is 
het dan ook onwenselijk alles te vernietigen. 

Doorlooptijd 
Verwacht wordt dat er per medewerker per uur ongeveer 30 dossiers verwerkt kunnen worden. Dit 
zou betekenen dat er afgerond 7333 uur nodig zal zijn. Het werk is eentonig, vind plants in een depot 
en daarnaast moeten de medewerkers veel staan. Om hen productief te houden maar vooral ook 
arbo-verantwoord te werken is het voorstel hen maximaal 6 uur per dag te laten werken. Dit zou 
beteken dat den medewerker in 5 dagen tijd 900 dossiers verwerkt. In een jaar tijd (inclusief 7 weken 
verlof en ziekte en den maand inwerk tijd) zou dit betekenen dat er per medewerker ongeveer 
36.900 dossiers verwerkt worden. Wanneer je alle persoonsdossiers in een jaar tijd zou willen 
verwerken heb je 6 medewerkers voor 30 uur per week nodig. 

Kasten 
Er zal gekeken worden of er medewerkers geworven kunnen warden binnen een raamovereenkomst. 
In deze raamovereenkomst zijn partijen vertegenwoordigd die medewerkers met een 
arbeidsbeperking detacheren. De begeleiding van de medewerkers zal verzorgd worden door een 
senior medewerker depot van het NA. 
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De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zijn een schatting. Dit verschilt per organisatie. Dit 
kan dus nog naar boven of beneden bijgesteld worden wanneer de precieze opdracht duidelijk is, 

Scenario 2: Steekproef voor wetenschappetijk onderzoek bewaren 
Voordelen: De informatie is erg interessant voor onderzoekers, Vanuit dat oogpunt is het dus juist 
erg wenselijk om een steekproef te bewaren, zeker als de dossiers niet meer bij de SVB aanwezig zijn 
of hier delen zijn vernietigd. Hierover zou dus overlegd kunnen worden met de SVB. 
Nadelen: Dit is in strijd met de overeenkomst met de SVB en is geen grondslag om de dossiers te 
bewaren. Daarnaast is het mogelijk dat deze stukken nog bij de SVB liggen en op termijn aan het NA 
worden overgedragen. Dit zou de steekproef onnodig maken. Tot slot levert dit extra handelingen op 
bij het afscheiden van de stukken aangezien er een aselecte steekproef getrokken moet worden. Dit 
zou er als volgt uit zien: 

1. Afscheiden en registreren SVB dossiers en Verificatierapporten 
Bepalen betrouwbaarheidsinterval en foutmarge 

3. Berekenen aantal te bewaren dossiers 
4. Aselect selecteren van dossiers 
5. Verpakken en registreren te bewaren dossiers 
6. Schrijven inventaris 
7. Vernietigen overige dossiers 

De kosten en doorlooptijd liggen hierdoor ook hoger dan bij scenario 1. Daarnaast moet er gewacht 
worden tot de SVB een uitspraak heeft gedaan. 

Doorlooptijd 
In eerste instantie zullen grotendeels dezelfde handelingen uitgevoerd moeten warden, maar er 
moet wel een duidelijke registratie van de dossiers plaats vinden. Geschat wordt dat het aantal 
verwerkte dossiers per uur of zal nemen tot 25. Dit betekent dat er 8800 uur nodig is. ten 
medewerker zou in een week van 30 uur 750 dossiers verwerken. In een jaar tijd (inclusief 7 weken 
verlof en ziekte en een maand inwerk tijd) zou dit betekenen dat er per medewerker ongeveer 
30.750 dossiers verwerkt warden. Wanneer je cite persoonsdossiers in een jaar tijd zou willen 
verwerken heb je ongeveer 7 medewerkers voor 30 uur per week nodig. 
Voor stap 5 en 7 wordt geschat dat er ongeveer 36,8 dossiers per uur per medewerker verwerkt 
kunnen worden.' Hoeveet tijd hier in totaal voor nodig is, is afhankelijk van de steekproefgrootte. Als 
dit 500 dossiers zijn zal dit 13,5 uur kosten. 
Stap 2 t/m 4 en 6 zal door een medewerker onderzoek uitgevoerd moeten worden. Geschat wordt 
dat dit 24uur zal kosten. 

De totale doorlooptijd zal ongeveer 13 maanden zijn. 

Kosten 
Er zal gekeken worden of er medewerkers geworven kunnen worden binnen een raamovereenkomst. 
In deze raamovereenkomst zijn partijen vertegenwoordigd die medewerkers met een 

Op basis van verpakking eerste deel persoonsdsossiers 



Periode 	Kosten Kosten per uur I Aantal 
incl. 

Uur per week unctie 

2 maanden 	€231.285,60 30 €21,18 

1 week 13,5 C285,93 €21,18 

Medewerker 
uitvoering stap 1 
Medewerker 
uitvoering stap 5 
en 7 
Senior 
medewerker 
depot  
Medewerker 
onderzoek 
Totaal 

ntb €28,64 

€35,10 24 	 1 week 	€842,40 

12 maanden 	ntb 
en een week 

Naam I  e-mail Huisadre 
Aantal 	128 	129 	58 

Bijz. 
geb. 	geb. 	persoons Familie van 
datum I plaats gegeven 1 aangevraagde 

8 1 	6 	01 	101 
Tel.nr. 

38 

1 0/0 	99,21 100,0 	45,0 6,21 	4,7 0,01 	78,3 29,5 

arbeidsbeperking detacheren. De begeleiding van de medewerkers zal verzorgd warden door een 
senior medewerker depot van het NA. 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zijn een schatting. Dit verschilt per organisatie. Dit 
kan dus nog naar boven of beneden bijgesteld warden wanneer de precieze opdracht duidelijk is. 

Daarnaast zijn er materrele kosten voor de omsiagen en etiketten. Een berekening voor 500 dossiers 
staat hieronder: 

Wat 	 i Kosten incl. 
Omslagen 	 C242,12 
Etiketten 	 C75,22 
Totaal 	 j C317,34 

De personele en materiele kosten bedragen in totaal: 

2. Correspondentie 
Aan de persoonsdossiers is ook correspondentie toegevoegd. Schriftelijke verzoeken tot 
inzage/kopieen en het daarop gegeven antwoord is in het dossier van de betreffende 
persoon/familie gevoegd. 

De meeste aanvragen zijn in de afgelopen jaren per mail binnen gekomen. Deze mails zijn verwijderd 
uit de e-mailbox van de medewerkers, waardoor het niet te achterha(en is wie een aanvraag heeft 
gedaan. 

Om te bepalen welke gegevens er over de aanvrager in deze correspondentie voorkomt zijn 129 
aanvragen tussen september en december 2017 geanalyseerd. Dit 'evert de volgende resultaten op: 



Uit bovenstaande tabel blijkt dat er geen bijzondere persoonsgegevens in de correspondentie 
voorkomt. In een klein aantal gevallen is een bijzonder persoonsgegeven wel te herleiden (i.e.: 
iemand doet navraag near zijn Joodse moeder, wat impliceert dat de aanvrager zeif ook Joods is). 

In elle gevallen zijn er wel contactgegevens bekencl. Net  is mogelijk dat deze gegevens door 
onderzoekers gebruikt worden dan voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn. Om deze 
reden is alle correspondentie van de afgelopen 20 jaar bij de dossiers van de oorlogsgravenstichting 
afgescheiden. De kans dat iemand na 20 jaar nog op het zelfde adres woont of het zelfde e-mail 
adres heeft wordt klein geacht. De afgescheiden correspondentie dossiers hebben een A-beperking2  
gekregen tot 20 jaar na het laatste verzonden of ontvangen bericht. 

Er zijn verschillende manieren waarop er met deze correspondentie om kan warden gegaan. 
Hieronder volgen een aantal scenario's: 

Scenario 1: Correspondentie !Men zitten 
Voordelen: Archivistisch gezien is hier zeker wat voor te zeggen: De dossiers zijn zo gevormd door 
het NRK en dus hoort het er bij. Daarnaast hoeven er geen extra dossiers verpakt en geregistreerd te 
worden. Dit zal schelen in tijd en in materiele kosten. 
Nadelen: Het uitgangspunt is dat de dossiers openbaar worden zodra alle hoofdpersonen overleden 
zijn. Wanneer hier echter recente correspondentie in voorkomt kan dit in strijd zijn met de 
privacywetgeving. Dit zou ondervangen kunnen worden door een A-beperking' op alle dossiers met 
correspondentie over de afgelopen 20 jaar te zetten. Geschat wordt dat er in de afgelopen 20 jaar 
24,000 verzoeken zijn gedaan. 24.000 dossiers zouden dus een Fichte beperking krijgen, terwijl zij 
wellicht openbaar hadden kunnen zijn. 

Doorlooptijd en Kosten 
Dit scenario heeft geen invloed op de kosten en doorlooptijd. 

Scenario 2: Afscheiden 
Vaardelen: Het grootste voordeel is dat je zonder problemen dossiers openbaar kunt maken zodra 
de hoofdpersonen overleden zijn, Daarnaast zou je de stukken eventueel weer kunnen samenvoegen 
zodra het correspondentiedossier openbaar is. 
Nadelen: Het afscheiden zal extra tijd kosten. Daarnaast levert dit extra materiefe kosten op 
(omslagen) en wordt het archief breder. Anderzijds krimpt het archief door de vernietiging van de 
SVB dossiers. 

Doorlooptijd 
Als uitgangspunt wordt genomen dat de SVB dossiers en verificatierapporten in elk geval vernietigd 
worden. Het afscheiden en verpakken van de stukken levert een extra handeling op. Geschat wordt 
dat er ongeveer 25 dossiers per medewerker per uur verwerkt kunnen worden. Dit betekent dat er 

Dit is een 	beperking. Bezoekers kunnen het stuk aanvragen aan de balie in het informatiecentrum, 
maar mogen geen kopieen maken. 
Dit is een qichte beperking. Bezoekers kunnen het stuk aanvragen aan de balie in het informatiecentrum, 

maar mogen geen kopieen maken. 



Kasten per uur Aantal 
incl. 

Slur per week Periode Functie Kosten 

Medewerker 	C21,18 
uitvoering stap 1 
Senior 
medewerker 
depot 

12 maanden 

12 maanden 

231.285,60 

ntb 

30 

€28,64 	1 

      

      

      

Medewerker 	€45,70 
	 Ntb 

collectiebeheer 
Ntb ntb 

  

Totaal 

    

ntb 

      

8800 uur nodig is. ten medewerker zou in een week van 30 uur 750 dossiers verwerken. In een jaar 
tijd (inclusief 7 weken verlof en ziekte en een maand inwerk tijd) zou dit betekenen dat er per 
medewerker ongeveer 30.750 dossiers verwerkt worden. Wanneer je elle persoonsdossiers in een 
jaar tijd zoo willen verwerken heb je ongeveer 7 medewerkers voor 30 uur per week nodig, 
Daarnaast moeten de correspondentiedossiers geregistreerd worden in het collectiebeheersysteem, 
Dit zal naar schatting X uur in beslag nernen. Met opmerkingen 	of duet dqpotbehe dit? 

De totale doorlooptijd zal 13 maanden zijn. 

Kosten 
Er zal gekeken worden of er medewerkers geworven kunnen worden binnen een raamovereenkomst. 
In deze raamovereenkomst zijn partijen vertegenwoordigd die medewerkers met een 
arbeidsbeperking detacheren. De begeleiding van de medewerkers zal verzorgd worden door een 
senior medewerker depot van het NA, 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zijn een schatting. Dit verschilt per organisatie. Dit 
kan dus nag naar boven of beneden bijgesteld worden wanneer de precieze opdracht duidelijk is. 

Daarnaast zijn er materiele kosten voor de omsiagen en etiketten. Wanneer de correspondentie van 
de afgelopen 20 jaar wordt afgescheiden zal dit naar schatting 24.000 dossiers opleveren. 

Wat 
	 Kasten incl. 

Ornslagen 	 €5.810,88 
Etiketten 	 €1.654,84  
Totaal 
	

€7465,72 

De personele en materiele kosten bedragen in totaai: 

Scenario 3: Teruggeven correspondentie aan NRK 
Voordelen: Technisch gezien is de correspondentie bedrijfsarchief van het Rode Kruis. Er kan dos ook 
voor gekozen worden dit toe te voegen aan het bedrijfsarchief van het Rode Kruis. Hierbij zou er ook 
voor gekozen kunnen worden elle correspondentie in de dossiers of te scheiden, 
Nadelen: Aangezien de dossiers zo zijn gevormd is de correspondentie archivistisch gezien onderdeel 
van het dossier. Dit volledig afscheiden of zelfs vemietigen zou enorme afbreuk doen aan de 



Aantal Kasten per uur 
incl.  
€21,18 

Functie 

Medewerker 
uitvoering stap 1 
Senior 
medewerker 
depot 
Totaai 

€28,64 

Uur per week 

30 

tb 

Periode 

12 maanden 

12 maanden 

Kasten 

€231.285,60 

ntb 

ntb 

samenhang van de dossiers. Als alles correspondentie afgescheiden/vernietigd moet warden blijft er 
daarnaast weinig van de collectie over. 

Doorlooptijd 
In alle dossiers kan in principe correspondentie zitten. Dit zal echter niet het geval zijn, maar om 
hoeveel het wel gaat is onduidelijk. Hoeveel tijd er nodig is om de correspondentie af te scheiden is 
ook afhankelijk van het wel of niet verpakken en registeren van de dossiers. Als we er vanuit gaan dat 
de dossiers verder niet verpakt worden, is de schatting dat een medewerker per uur 25 dossiers kan 
verwerken. Dit betekent dat er 8800 uur nodig is. 
ten medewerker zou in een week van 30 uur 750 dossiers verwerken. In een jaar tijd (inclusief 7 
weken verlof en ziekte en een maand inwerk tijd) zou dit betekenen dat er per medewerker 
ongeveer 30.750 dossiers verwerkt warden. Wanneer je alle persoonsdossiers in een jaar tijd zou 
willen verwerken heb je ongeveer 7 medewerkers voor 30 uur per week nodig. 

Kosten 
Er zal gekeken warden of er medewerkers geworven kunnen warden binnen een raamovereenkomst. 
In deze raamovereenkomst zijn partijen vertegenwoordigd die medewerkers met een 
arbeidsbeperking detacheren, De begeleiding van de medewerkers zal verzorgd warden door een 
senior medewerker depot van het NA. 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zijn een schatting. Dit verschilt per organisatie. Dit 
kan dus nog naar boven of beneden bijgesteld warden wanneer de precieze opdracht duidelijk is. 

3. Advies 
Hoewel het voor onderzoekers ontzetten zonde is, wegen de nadelen van het bewaren van een 
steekproef niet op tegen de voordelen. Het kost uiteindelijk veel meer tijd en geld en er is geen 
wettelijke grondslag am de dossiers te bewaren. Er wordt daarom geadviseerd alle SVB dossiers en 
verificatierapporten te vernietigen. 
Verder wordt geadviseerd de correspondentie van de afgelopen 20 jaar af te scheiden van de 
persoonsdosSiers en hier een A-beperking op te zetten. Op deze manier blijft de context van de 
dossiers behauden, maar kan er zoveel mogelijk openbaar gemaakt warden. 























Voorstel SVB-dossiers 

Eerder dit jaar is geconstateerd dat er in de persoonsdossiers van het Rode Kruis (NRK) 
zogenaamde SVB-dossiers' zjn opgenomen. Deze bestaan uit de volgende onderdelen: 

Begeleidende brief van de SVB (of voorganger) aan NRK 
Sociaalrapport 
Verificatierapport 

Op 5 oktober jl. is er besloten de SVB-dossiers te vernietigen. Hier lagen de volgende redenen aan 
ten grondslag: 

Het lagen zitten van de stukken zou er mogeljjk voor kunnen zorgen dat de 
persoonsdossiers een langere beperking aan de openbaarheid krjgen; 
Er zjn groepen in de maatschappjj die bezwaar maken tegen het bewaren en beschikbaar 
stelIen van de dossiers; 
Volgens de overeenkomst tussen de SVB en het NRK moeten de SVB-dossiers vernietigd 
warden. 

I nmiddels is gebieken dat de vernietiging enkel is opgenomen in de laatste overeenkomst. De 
vraag is dan ook gerezen of het NRK alsnog verplicht is de SVB-dossiers te vernietigen en zo niet, 
of er voor het Nationaal Archief (NA) grondsiag is de rapporten te bewaren. 

Hieronder zal eerst achtergrondinformatie gegeven warden over de totstandkoming van de SVB-
dossiers en de afspraken die hierover zjjn gemaakt. Daarna zuilen de verificatierapporten en 
begeleidende brief los van het sociaairapport warden besproken. 

1. Achtergrondinformatie 
1.1 Algemeen 
Na de oorlog zjn diverse wetten aangenomen waardoor oorlogsslachtoffers een uitkering konden 
aanvragen. Voorbeelden hiervan zjjn de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet 
Uitkering Burgeroorlogssiachtoffers (WUBO). Een aanvrager kon een uitkering aanvragen in 
verband met zijn eigen oorlogsverleden of dat van een overieden partner of ouder. 

Verschillende organisaties waren belast met de toewjzing van deze uitkeringen. Vanaf 1990 werd 
dit gecentraliseerd bjj de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), wat in 2011 opging in de SVB. 

Ais basis werd bjj een aanvraag een sociaalrapport over de aanvrager opgesteld. Hierin werd onder 
meer zjn levensloop beschreven. Deze sociaalrapporten zjjn door verschillende organisaties 
opgesteld, zoals Joods Maatschappeljjk Werk, Stichting Pelita, Stichting 1940-1945 en Stichting 
Burgeroorlogsgetroffenen. Deze stichtingen zjn daar door de overheid toe aangewezen. 

De sociaalrapporten werden, wanneer Kier aanieiding voor was, aan het NRK gestuurd voor 
verificatieonderzoek. Hierbj werd ook een begeleidende brief gestuurd, met daarin een 
samenvatting van de belangrijkste gegevens met betrekking tot de aanvrager. In de collecties van 
het NRK werd vervolgens naar informatie over de aanvrager gezocht. Deze informatie werd 
vastgelegd in een verificatierapport dat verstuurd word naar de uitkeringsinstantie. Zover bekend 
is het NRK voor de opdracht niet aangewezen door de overheid. Zj kregen Kier wel een vergoeding 
voor. 

1.2 Vorming en beheer begeleidende brief, sociaalrapporten en verificatierapporten 
De SVB-dossiers werden in eerste instantie apart opgeborgen bjj het NRK. Doze collectie is 
inmiddels vernietigd. Het vermoeden bestaat dat de SVB-dossiers vanaf de invoer van de WUBO in 
1984 aan de persoonsdossiers van het NRK zjn toegevoegd. 

1 De stukken in het SVB-dossier kunnen oak gevormd zijn door een taakvoorganger. 
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I nmiddels teruggevonden administratie vanaf 1984 lijkt dit te bevestigen. Toch zijn er wel sociale 
rapporten van Joods Maatschappeijjk Werk uit de jaren '70 in de dossiers terug te vinden. Dit is 
slechts een enkeling. Het ljjkt er op dat dit enkel is gebeurt wanneer op een later moment opnieuw 
om verificatieonderzoek werd gevraagd. De bucle' rapporten ljken dan opnieuw te zljn opgestuurd. 

De reden voor het toevoegen van de brief en rapporten ligt waarschjjnljjk in het feit dat de 
aanvraag vaak het startpunt voor het vormen van een persoonsdossier was. De redenatie is 
mogeljjk geweest dat het efficient is om alles over een persoon bjj elkaar te hebben. 

Zoals eerder gesteld konden ook nabestaanden een uitkering aanvragen. In dat geval werd 
verificatieonderzoek gedaan naar de overleden partner of ouder. Het sociaalrapport en 
verificatierapport is dan ook opgeborgen in het dossier van de inmiddels overleden persoon. Het 
SVB-dossier is dus niet opgeborgen in een persoonsdossier van de aanvrager. 

1.3 Afspraken rond gebruik SVB-dossiers 
Er zijn vanaf 1993 overeenkomsten met de Pensioen en Uitkeringsraad (PUR) en later de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) terug te'vinden. Voor die tjjd zjn geen overeenkomsten gevonden. De 
reden voor het vastleggen van afspraken lag in het feit dat er nieuwe regelgeving kwam. Hierin 
werd een tjjdslimiet voor het behandelen van aanvragen gesteld. Voor het uitvoeren van het 
verificatieonderzoek werd een machtiging door de aanvrager afgegeven. 

In de eerste overeenkomsten wordt er niets over privacy genoemd. In de overeenkomst van 2005 
wordt onder punt 8 voor het eerst opgenomen: 'Partgen verplichten zich ertoe de 
persoonsgegevens die zg aan elkaar ter beschikking stellen uitsluiten te gebruiken voor het 
behandelen en afhandelen van verificatieverzoeken.' 

De volgende overeenkomst is met de SVB, de opvolger van de PUR, en stamt uit 2011. Hier staat 
onder artikel 11 dat partjen zich aan de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van 
persoonsgegevens moeten houden. Dit zelfde is opgenomen in de overeenkomst uit 2016. 

In 2017 verandert dit. In de overeenkomst wordt in artikel 11 onder meer gesteld: 'Met betrekking 
tot de persoonsgegevens is de SVB verantwoordelgke en is Opdrachtnemer bewerker in de zin van 
de Wpb. Een bewerker beperkt zich tot het verwerken van persoonsgegevens zonder zeggenschap 
te hebben over het doel van en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens [...1.' Verder 
wordt vermeld dat gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld mogen warden en na 
afhandeling van de aanvraag zowel het sociaalrapport als het verificatierapport vernietigd moeten 
warden. De begeleidende brief aan het NRK wordt hierbjj niet genoemd. 

2. Verificatierapporten en begeleidende brief 
De verificatierapporten en begeleidende brief zip een vorm van correspondentie tussen het NRK en 
de SVB. Het sociaalrapport is dit niet. Dit is immers door een derde part] opgesteld als basis voor 
een uitkeringsaanvraag. Het sociaalrapport wordt daarom los besproken. 

2.1 I nhoud begeleidende brief en verificatierapport 
De begeleidende brief is eigenlijk een overzicht van de aanvraag bj de SVB of taakvoorganger. 
Hierop staan onder andere de personalia van de aanvrager en het te verifieren feit. Er komen oak 
namen en geboortedata van familieleden op voor. 
Het verificatierapport is over het algemeen niet meer dan een brief met de informatie die in het 
archief gevonden is. Soms wordt hierbjj gerefereerd aan informatie uit het sociaalrapport. In veel 
gevallen gaat het dan bjvoorbeeld over het feit of emend in een kamp zat. In de oude rapporten 
geeft de directeur van het Informatiebureau ook een advies over het wel of niet verlenen van de 
uitkering. In latere rapporten wordt geen advies gegeven. 

2.2 Advies 
De verificatierapporten zjjn weliswaar opgesteld voor de SVB of taakvoorganer, zjj zijn een product 
van het NRK dat aan de SVB werd toegestuurd. De begeleidende brief is juist een door het NRK 
ontvangen stuk. Zj kunnen daarmee, anders dan de sociaalrapporten, gezien warden als 
correspondentie . Geadviseerd wordt hier als correspondentie mee am te gaan en hiervoor het 



voorstel correspondentie voor te volgen voor alto rapporten en brieven van voor de laatste 
overeenkomst, 
Aangezien in de laatste overeenkomst is vastgelegd dat de stukken vernietigt moeten worden zal 
dit ook voor de documentatie vanaf 1 januari 2017 moeten gebeuren,2  

2.4 Overwegingen 
Het doel van de brief is weliswaar het uitvoeren van een verificatieonderzoek. Het is echter ook 
vaak voor het Rode Kruis het startpunt geweest van de vorming van een persoonsdossier. De brief 
is daarmee sterk verbonden aan het dossier zeif en maakt hier onderdeel van uit. 

De verificatierapporten zijn opgesteld door het NRK zeif en ronden een dossier af. Zjj refereren 
soms aan informatie in het sociaal rapport om doze te bevestigingen of om aan to geven dat er 
goon informatie over is terug gevonden. In de meeste gevallen gaat het or dan om of iemand in 
een kamp heeft gezeten. De meeste informatie is echter afkomstig uit het archief van het NRK. Hot 
is dus daarmee een product van het NRK zeif en komt daarmee in aanmerking voor bewaring, 

3. Sociaalrapporten 
3.1 Inhoud Sociaalrapport 
De sociaalrapporten bevatten veel gegevens over de aanvrager. In eerste plaats komen er veel 
persoonsgegevens in voor, zoals naam en adres. Daarnaast is er een beschrjjving van de 
levensloop waarin bijzondere persoonsgegevens zoals religie voor kunnen komen. De rapporten 
bevatten vaak ook eon kort medisch en psychologisch verslag op basis van het verhaal van de 
aanvrager. 

Er komen oak gegevens van derden in de dossiers voor. In veel gevallen gaat dit am naam, 
geboortedatum en contactgegevens. Sporadisch warden oak bijzondere persoonsgegevens zoals 
religie genoemd. 

3.2 Advies sociaalrapporten 
Het NA zou onder de AVG de stukken als archiefinstelling mogen bewaren. Er l'jjkt echter geen 
grondslag voor het NRK aanwezig te zjjn waarop zjj de sociaalrapporten hebben toegevoegd aan de 
persoonsdossiers. De sociaalrapporten zjjn niet verstrekt met het doel de persoonsdossiers te 
verrjj ken. Zjj zun enkel en alleen verstrekt als achtergrond informatie am een verificatierapport op 
to stellen. De taak van het archiveren ligt bij de taakuitvoerder, de SVB, De SVB zal dan ook op 
termjjn de sociaalrapporten overdragen. Er wordt dan ook geadviseerd de sociaalrapporten to 
vernietigen. 

3.2 Overwegingen 
De aanvrager van de uitkering is niet altjjd de hoofdpersoon van hot persoonsdossier waar het 
sociaalrapport over gaat. Het voorstel is op dit moment de persoonsdossiers openbaar to maken 
zodra de hoofdpersoon van het dossier averleden is. Dit betekent dat er (bjjzondere) 
persoonsgegevens van nog levenden persanen ook openbaar worden gemaakt. Er is geen manier 
om dit eenvoudig te controleren. Daarnaast komen er veel contactgegevens van derden in de 
sociaalrapporten voor. Doze kunnen dus ook zeer recent zjjn. Het is mogeljjk dat de gegevens van 
derden door onderzoekers gebruikt warden voor een ander doel dan waarvoor zjj verzameld zjjn. 
Dit is niet wenseljjk, maar hier zou eventueel een oplossing door middel van een 
openbaarheidsbeperking voor gezocht kunnen worden. 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt wet voorzien in het archiveren 
van stukken voor historisch onderzoek. De sociaalrapporten zijn voor historici enorm interessant. 
Vanuit dat oogpunt zou beargumenteert kunnen worden dat de stukken bewaard mogen worden. 
Ook de aanwezigheid van medische gegevens hoeft hierbjj geen bezwaar to zijn. De vernietiging 
van medische gegevens is vastgelegd in de Wet Geneeskundige 
Behandelovereenkomsten. Deze wet heeft echter alleen betrekking op gegevens die 
onder zo'n overeenkomst vallen. Medische gegevens die zijn vastgelegd in het kader van 
een keuring of lets vergeljkbaars vallen dear niet onder. Met deze gegevens moet wel 

2 De sociaalrapporten zijn al vernietigd, maar de begeleidende brief en het verificatierapport niet 



prudent worden omgegaan. Het bitiven immers bljzondere persoonsgegevens. Deze zijn 
verzameld voor een specifiek doel. In de AVG is opgenomen dat overbrenging naar een 
archiefinstelling met dit doel verenigbaar is. 

Het NA zou wat dat betreft de dossiers als archiefinstelling mogen beheren en beschikbaar stellen. 
De SVB is daarnaast ook op de hoogte van het feit dat de dossiers werden bewaard. Hier is tot 
2017 geen actie op ondernomen, vvaarmee gesteld zou kunnen warden dat 	hiermee stilzwjgend 
toestemming hebben verleend. 

Het archief van Stichting Pelita is daarnaast inmiddels ook aan het NA overgedragen. De dossiers in 
deze collectie bevatten veel vragenljst en brieven, waar sociaalrapporten op gebaseerd Ijken to 
zijn. In de dossiers kan ook correspondentie met de PUR aanwezig .zjn. Deze dossiers hebben een 
beperking gekregen tot het overlijden van de hoofdpersoon. Ook de dossiers van Stichting 1940-
1945 warden op dit moment bewerkt voor overdracht. Zover bekend wordt oak hier niets uit 
vernietigd. De informatie in de sociaalrapporten in het NRK archief is op zjn minst vergeljkbaar of 
in sommige gevallen wellicht identiek. 

Stichting Pelita en Stichting 1940-1945 waren echter door de overheid aangewezen deze 
sociaalrapporten op te steUen. De sociaalrapporten zjn niet aan het NRK verstrekt als aanvulling op 
de persoonsdossiers. De sociaalrapporten zjjn verstrekt met het doel om gegevens te verifieren. Zjj 
zijn als hulpmiddel opgestuurd. 

De SVB is als taakuitvoerder belast met het verstrekken van uitkeringen. De SVB is dan ook vanuit 
de archiefwet verplicht hier archief van bj te houden. Dit geIdt ook voor de archivering van de 
sociaalrapporten, ondanks dat andere instellingen voor het opstellen van deze rapporten zjjn 
toegewezen. Uiteindeljjk zullen zowel hot sociaalrapport a's de verificatierapporten door de SVB 
aan het NA warden overgedragen. In de selectielijst opgesteld voor de PUR is dit onder handeling 
25 vastgelegd. 

4. Scenario's vernietiging Sociaairapporten 
In het algemeen wordt voorgesteld te kjken of er medewerkers geworven kunnen worden binnen 
een huidige raamovereenkomst van het NA. In deze raamovereenkomst zjn partjjen 
vertegenwoordigd die medewerkers met een arbeidsbeperking detacheren. De begeleiding van 
deze medewerkers zaI verzorgd worden door eon senior medewerker depot van het NA. 

In totaal gaat hot om circa 220.000 dossiers. Verwacht wordt dat per uur circa 30 dossiers 
nagelopen kunnen warden. Het werk is eentonig, vind plaats in eon depot en daarnaast moeten de 
medewerkers veel staan. Er wordt daarom voorgesteld hen maximaal 6 uur per dag te laten 
werken. Dit zou betoken dat Oen medewerker in 5 dagen tijd 900 dossiers verwerkt. In een jaar 
tjjd (inclusief 7 weken verlof en ziekte en Oen maand inwerk tijd) zou dit betekenen dat er per 
medewerker ongeveer 36.900 dossiers verwerkt warden. 

De vernietiging van de sociaalrapporten kan inhoudeljk op verschillende manieren warden 
vormgegeven. Er kan voor gekozen warden olio persoonsdossiers na te !open, maar de vernietiging 
kan oak plaats vinden aan de hand van de administratie. 

4.1 Scenario 1: Per dossier controleren 
In dit scenario worden alle persoonsdossiers gecontroleerd op de aanwezigheid van een 
sociaalrapport. Dit betekent dus dat de persoonsdossiers stuk voor stuk warden bekeken. Dit 
neemt veel tjd in beslag en is hiordoor ten opzicht van het andere scenario relatief duur. Daar 
staat tegenover dat de kans dat er toch een sociaalrapport achterbljft in dit scenario minimaal is. 
In dit scenario wordt dus het risico het meest beperkt. 

Kosten 
Wanneer je alle persoonsdossiers in een jaar tjjd zou willen verwerken heb je 6 externe 
medewerkers voor 30 uur per week nodig. 



31682 Totaal 

Aanvragen  
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13567 
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€21,18 

€28,64  

12 maanden 	€198.244,80 

12 maanden 

6 

1 

30 

30 €44.678,40 

€242.923, 20 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zjjn een schatting. Dit verschilt per organisatie. 
Dit kan dus nog naar boven of beneden bjjgesteld worden wanneer de precieze opdracht duidelijk 
is. 

4.2 Scenario 2: aan de hand van administratie 
Er is sinds 1984 administratie bjgehouden van de aanvragen voor de WUV en Wubo. Het is 
onduideljk hoe compleet deze administratie is. De herkomst en totstandkoming ervan is ook 
onbekend. Uit een kleine steekproef ljjkt het echter wel te kloppen: in dossiers waar geen 
sociaalrapport in zou moeten zat dit ook niet en andersom. Aanvragers waarbjj geen 
dossiernummer is ingevuld ljjken ook geen persoonsdossier te hebben. 

Je loopt hier echter een veel groter risico mee, aangezien de kans dat er sociaalrapporten achter 
bljjven aanzienlijk groter is dan bj scenario 1. De administratie vanaf 2005 ljjkt grotendeeld op 
orde. In een klein aantal gevallen is er geen dossiernummer ingevoerd, maar dit is eenvoudig te 
achterhalen. De sociaalrapporten die eventueel achterbljven zullen dus ouder zjjn. 

De kosten een doorlooptjjd zjjn daar en tegen wel een stuk lager. Het risico zou dus op alternatieve 
manieren ingeperkt kunnen worden: 

- 	Aangezien we niet precies weten welk persoonsdossier over wie gaat zal er bjj een 
aanvraag eerst vooronderzoek door een medewerker Dienstverlening gedaan moeten 
warden. Dit vergeljjkbaar met het CABR onderzoek. Bjj het vooronderzoek zou een controle 
van de aanwezigheid van een sociaalrapport meegenomen kunnen warden. Deze zjjn over 
het algemeen makkeljjk te herkennen. 
Aan de SVB zou gevraagd kunnen worden of zj administratie hebben bjjgehouden van de 
aanvragen gestuurd aan het NRK. Deze administratie zou vergeleken kunnen worden de 
administratie van het NRK. De administratie van het NRK zou op deze wjze aangevuld 
kunnen worden. De kans is echter groot dat de SVB geen dossiernummers van het NRK in 
hun administratie heeft bjjgehouden. Dit betekent dat er onderzoek gedaan moet worden. 
Hoeveel tjd dit vervolgens weer in beslag neemt in sterk afhankeljjk van het aantal 
afwjjkingen. 

Kosten 
Op basis van de Excelbestanden verkregen van 	s het voigende aantal dossiers bekend: 

Uit bovenstaande tabel bljjkt dat we bj dit scenario aanzienljjk minder dossiers na hoeven te !open. 



Op basis van 4 externe medewerkers voor 30 uur per week zou dit ongeveer 11 weken in beslag 
nemen. 

Functie  Kosten per 
uur incl. 

Aanta I  Uur per 
week  

Periode  Kosten 

4 

1 

11 weken 

11 weken 

C21,18 

€28,64 

€27.957,60 

€9.451,20 

€37.408,80 

Medewerker 
uitvoerinq  
Senior 
medewerker 
depot  
Totaal 

30 

30 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zijn een schatting. Dit verschilt per organisatie. 
Dit kan dus nog naar boven of beneden bijgesteld worden wanneer de precieze opdracht duidelijk 
is, 
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Notitie SVB-dossiers 

Eerder dit jaar is geconstateerd dat er in de persoonsdossiers van het Rode Kruis (NRK) 
zogenaamde SVB-dossiers' zjn opgenomen. Deze bestaan uit de volgende onderdelen: 

Begeleidende brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of taakvoorganger aan NRK 
Sociaalrapport 
Verificatierapport 

Op 5 oktober jl. is er besloten de SVB-dossiers te vernietigen. Hier lagen de volgende redenen aan 
ten grondslag: 

Het laten zitten van de stukken zou er mogeljjk voor kunnen zorgen dat de 
persoonsdossiers een langere beperking aan de openbaarheid krjjgen; 
Er zjn groepen in de maatschappjj die bezwaar maken tegen het bewaren en beschikbaar 
stellen van de dossiers; 
Volgens de overeenkomst tussen de SVB en het NRK moeten de SVB-dossiers vernietigd 
worden. 

Inmiddels is gebleken dat de vernietiging van de SVB-dossiers enkel is opgenomen in de laatste 
overeenkomst. De vraag is dan ook gerezen of het NRK alsnog verplicht is de SVB-dossiers te 
vernietigen en zo niet, of er voor het Nationaal Archief (NA) grondslag is de rapporten te bewaren. 

Uiteindeljjk ligt de beslissing over de SVB-dossiers bjj het NRK. Zjj zjjn immers op dit moment de 
beheerder en vormer van het archief en daarmee ook eindverantwoordeljjke. Deze notitie dient als 
hulpmiddel bj het maken van een overwogen beslissing waarbj er vanuit onze expertise als 
archiefstelling afwegingen worden gemaakt. Graag ontvangen wj van het Rode Kruis een notitie 
waarin zj een eigen afweging maken waarop we gezamenljjk tot een goed besluit kunnen komen. 

Hieronder zal eerst achtergrondinformatie gegeven worden over de totstandkoming van de SVB-
dossiers en de afspraken die hierover zjn gemaakt. Daarna zullen de verificatierapporten en 
begeleidende brief los van het sociaalrapport worden besproken. 

1. Achtergrondinformatie 
1.1 Algemeen 
Na de oorlog zijn diverse wetten aangenomen waardoor oorlogsslachtoffers een uitkering konden 
aanvragen. Voorbeelden hiervan zjn de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet 
Uitkering Burgeroorlogsslachtoffers (WUBO). Een aanvrager kon een uitkering aanvragen in 
verband met zjjn eigen oorlogsverleden of dat van een overleden partner of ouder. 

Verschillende organisaties waren belast met de toewjzing van deze uitkeringen. Vanaf 1990 werd 
dit gecentraliseerd bj de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), wat in 2011 opging in de SVB. 

AIs basis werd bj een aanvraag een sociaalrapport over de aanvrager opgesteld. Hierin werd onder 
meer zjjn levensloop beschreven. Deze sociaalrapporten zjn door verschillende organisaties 
opgesteld, zoals Joods Maatschappeljjk Work, Stichting Pelita, Stichting 1940-1945 en Stichting 
Burgeroorlogsgetroffenen. Deze stichtingen zjjn daar door de overheid toe aangewezen. 

De sociaalrapporten werden, wanneer hier aanleiding voor was, aan het NRK gestuurd voor 
verificatieonderzoek. Hierbij werd ook een begeleidende brief gestuurd, met daarin een 
samenvatting van de belangrjjkste gegevens met betrekking tot de aanvrager. In de collecties van 
het NRK werd vervolgens naar informatie over de aanvrager gezocht. Deze informatie werd 
vastgelegd in een verificatierapport dat verstuurd werd naar de uitkeringsinstantie. Zover bekend 
is het NRK voor de opdracht niet aangewezen door de overheid. Zjj kregen hier wel een vergoeding 
voor. 

De stukken in het SVB-dossier kunnen ook gevormd zijn door een taakvoorganger. 
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1.2 Vorming en beheer begeleidende brief, sociaalrapporten en verificatierapporten 
De SVB-dossiers werden in eerste instantie apart opgeborgen bll hot NRK. Deze collectie is 
inmiddels vernietigd. Het vermoeden bestaat dat de SVB-dossiers vanaf de invoer van de WUBO in 
1984 aan de persoonsdossiers van het NRK zlln toegevoegd. 

I nmiddels teruggevonden administratie venal 1984 Illkt dit te bevestigen. Toch 	er wel sociale 
rapporten van Joods Maatschappeljjk Werk uit de jaren '70 in de dossiers terug te vinden. Dit is 
slechts een enkeling. Het Illkt er op dat dit enkel is gebeurt wanneer op een later moment, vanaf 
1984, opnieuw om verificatieonderzoek werd gevraagd. De 'oude' rapporten Illken dan opnieuw te 
zlln opgestuurd, 

De reden voor het toevoegen van de brief en rapporten aan de persoonsdossiers ligt waarschllnillk 
in het felt dat de aanvraag vaak het startpunt voor het vormen van een persoonsdossier was. De 
redenatie is mogeljjk geweest dat het efficient is om alles over Oen persoon bll elkaar te hebben. 
Dit heeft mogelllk ook te maken gehad met de toename in het aantal aanvragen vanaf 1984 door 
invoering van de Wubo. 

Zoals eerder gesteld konden ook nabestaanden een uitkering aanvragen. In dat geval werd 
verificatieoncierzoek gedaan near de overleden partner of ouder. Het SVB-dossier is dan ook 
opgeborgen in het dossier van de inmiddels overleden persoon. Het SVB-dossier is dus niet 
opgeborgen in een persoonsdossier van de aanvrager. 

1.3 Afspraken rond gebruik SVB-dossiers 
Er zjjn vanaf 1993 overeenkomsten met de Pensioen en Uitkeringsraad (PUR) en later de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) terug te vinden. Voor die tijd zlln geen overeenkomsten gevonden. De 
reden voor het vastleggen van afspraken lag in het felt dat er nieuwe regelgeving kwam. Hierin 
werd een tlldslimiet voor het behandelen van aanvragen gesteld. Voor het uitvoeren van het 
verificatieonderzoek word een machtiging door de aanvrager afgegeven. 

In de eerste overeenkomsten wordt er niets over privacy genoemd. In de overeenkomst van 2005 
wordt onder punt 8 voor het eerst opgenomen: 'Partjen verplichten zich ertoe de 
persoonsgegevens die zy aan elkaar ter beschikking stellen uitsluiten te gebruiken voor het 
behandelen en afhandelen van verificatieverzoeken.' 

De volgende overeenkomst is met de SVB, de opvolger van de PUR, en stamt uit 2011. Hier staat 
onder artikel 11 dat partjjen zich aan de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van 
persoonsgegevens moeten houden, Dit zelfde is opgenomen in de overeenkomst uit 2016. 

In 2017 verandert dit. In de overeenkomst wordt in artikel 11 onder moor gesteld: 'Met betrekking 
tot de persoonsgegevens is de SVB verantwoordeigke en is Opdrachtnetner bewerker in de zin van 
de Wpb. fen bewerker beperkt zich tot het verwerken van persoonsgegevens zonder zeggenschap 
te hebben over het doe! van en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens 1...].'Verder 
wordt vermeld dat gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld mogen worden en na 
afhandeling van de aanvraag zowel het sociaalrapport als het verificatierapport vernietigd moeten 
worden. De begeleidende brief aan het NRK wordt hierbjj niet genoemd. 

2. Verificatierapporten en begeleidende brief 
De verificatierapporten en begeleidende brief zlln een vorm van correspondentie tussen het NRK en 
de SVB. Het sociaalrapport is dit niet. Dit is immers door een derde partll opgesteld als basis voor 
een uitkeringsaanvraag. Dit heeft mogeljjk gevolgen voor eon uiteindelllke beslissing over we! of 
niet vernietigen. Het sociaafrapport wordt daarom los besproken. 

2.1 Inhoud begeleidende brief en verificatierapport 
De begeleidende brief is eigenlllk een overzieht van de aanvraag bll de SVB of teakvoorganger. 
Hierop Steen onder andere de personelle van de aanvrager en het te verifieren feit. Er komen ook 
namen en geboortedata van familieleden op voor. 
Het verificatierapport is over het algemeen niet meer clan een brief met de informatie die in het 
archief gevonden is. Sams wordt hierbll gerefereerd aan informatie uit het sociaalrapport. In veel 
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gevallen gaat het dan bllvoorbeeld over het felt of iemand in een kamp zat. In de oude rapporten 
geeft de directeur van het Informatiebureau van het NRK ook een advies over het wel of niet 
verlenen van de uitkering. In latere rapporten wordt geen advies gegeven. 

2.2 Vragen aan het NRK 
De vraag is in hoeverre de verificatierapporten en begeleidende brief los gezien kunnen worden 
van het sociaalrapport en of zll in aanmerking kunnen komen voor bewaring. Kunnen zjj 
aangemerkt worden als een vorm van correspondentie? Waarom wel of niet? Is er een grond 
waarop deze stukken bewaard mogen warden en zo ja, welke? 

2.4 Ter overweging 
Het doel van de brief is het uitvoeren van eon verificatieonderzoek. Het is daarmee mogelllk een 
verzoek tot informatie, vergeljjkbaar met aanvragen van particulieren, Het is daarnaast ook vaak 
voor het Rode Kruis het startpunt geweest van de vorming van een persoonsdossier, De brief is 
daarmee sterk verbonden aan het dossier zelf. Er zou dus beargumenteerd kunnen worden dat de 
begeleidende brief daarmee onderdeel van het dossier zelf is. 

Dit laatste zou ook beargumenteerd kunnen worden voor de verificatierapporten. Deze zjjn 
opgesteld door hot NRK zelf en ronden een dossier af. Zil refereren soms aan informatie in het 
sociaalrapport om deze te bevestigingen of om aan te geven dat er geen informatie is terug 
gevonden. De meeste informatie is echter afkomstig uit het archief van het NRK. Het is dus 
daarmee mogelllk aan te merken als een product van het NRK zelf en zou daarmee in aanmerking 
kunnen komen voor bewaring. 

Echter, het NRK mag, net als iedere andere instelling, persoonsgegevens niet langer mag bewaren 
dan noodzakelllk. Daarnaast is het onduidelllk in hoeverre de begeleidende brief en het 
verificatierapport daadwerkeljjk los gezien kunnen warden van het sociaalrapport. De vraag is dus 
of er een grondslag is de stukken te bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang 
en/of historisch onderzoek los van het sociaalrapport. 

3. Sociaalrapporten 
3.1 Inhoud Sociaalrapport 
De sociaalrapporten bevatten veel gegevens over de aanvrager. In eerste plaats komen er veel 
persoonsgegevens in voor, zoals naam en adres. Daarnaast is er een beschrllving van de 
levensloop waarin lajzondere persoonsgegevens zoals religie voor kunnen komen,. De rapporten 
bevatten vaak ook een kort medisch en psychologisch verslag op basis van het verhaal van de 
aanvrager. 

Er .  komen ook gegevens van derden in de dossiers voor. In veel gevallen gaat dit om naam, 
geboortedatum en contactgegevens. Sporadisch warden ook bllzondere persoonsgegevens zoals 
religie genoemd. 

3.2 Vragen aan het NRK 
In de overeenkomsten \rack 2017 is niet expliciet opgenomen dat de sociaalrapporten vernietigd 
moeten worden. Dit betekent echter niet dat de sociaalrapporten per definitie ook bewaard mogen 
worden. De vraag aan het NRK is dan ook of er een grondslag is waarop zij de sociaalrapporten 
hebben mogen bewaren. 

3.2 Ter overweging 
De aanvrager van de uitkering is niet altlld de hoofdpersoon van het persoonsdossier waar het 
sociaalrapport over goat. Het voorstel is op dit moment de persoonsdossiers openbaar te maken 
zodra de hoofdpersoon van het dossier overleden is. Dit betekent dat er (bllzondere) 
persoonsgegevens van nog levenden personen ook openbaar worden gemaakt. Er is geen manier 
om dit eenvoudig te controleren. Daarnaast komen er veel contactgegevens van derden in de 
sociaalrapporten voor. Deze kunnen dus ook zeer recent zlln. Het is mogelllk dat de gegevens van 
derden door onderzoekers gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor zll verzameld zlln. 
Dit is niet wenselllk, maar hier zou eventueel een oplossing door middel van een 
openbaarheidsbeperking voor gezocht kunnen worden. 
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In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt we/ voorzien in het archiveren 
van stukken voor historisch onderzoek. De sociaalrapporten zjjn voor historici enorm interessant. 
Vanuit dat oogpunt zou beargumenteert kunnen worden dat de stukken bewaard mogen worden. 
ook de aanwezigheid van medische gegevens hoeft hierbjj geen bezwaar te zjjn. De vernietiging 
van medische gegevens is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomsten. Deze 
wet heeft echter alleen betrekking op gegevens die onder zo'n overeenkomst vallen. Medische 
gegevens die zjjn vastgelegd in het kader van een keuring of iets vergeljjkbaars vallen dear niet 
ander. Met deze gegevens moet wel prudent worden omgegaan. Het bljjven immers bijzondere 
persoonsgegevens. Deze zip verzameld voor een specifiek doel. In de AVG is opgenomen dat 
overbrenging near een archiefinstelling met dit doel verenigbaar is. 

Dit impliceert dat het NA de sociaalrapporten als archiefinstelling zou mogen beheren en 
beschikbaar stellen. De SVB is daarnaast ook op de hoogte van het felt dat de dossiers werden 
bewaard. Hier is tot 2017 geen actie op ondernomen, waarmee gesteld zou kunnen worden dat zjj 
hiermee stilzwjjgend toestemming hebben verleend. De sociaalrapporten zijn echter, zover bekend, 
niet aan het NRK verstrekt ars aanvulling op de persoonsdossiers. De sociaalrapporten zijn 
verstrekt met het doel om gegevens te verifieren. 4 zjjn als hulpmiddel opgestuurd. 

De SVB is als taakuitvoerder belast met het verstrekken van uitkeringen. De SVB is dan ook vanuit 
de archiefwet verplicht hier archief van bjj te houden. Dit geldt ook voor de archivering van de 
sociaalrapporten, ondanks dat andere instellingen voor het opstellen van deze rapporten zjjn 
toegewezen. Uiteindelijk zullen zowel het sociaalrapport als de verificatierapporten door de SVB 
aan het NA worden overgedragen. In de selectieljjst opgesteld voor de PUR is dit onder handeling 
25 vastgelegd. 

4. Kostenindicatie 
Stel, er wordt uiteindeljjk een overwogen beslissing gemaakt om do SVB-dossiers geheel of 
gedeelteljjk te vernietigen. Er wordt voorgesteld dan te kjjken of er medewerkers geworven kunnen 
worden binnen een huidige raamovereenkomst van het NA. In deze raamovereenkomst zljn 
partjjen vertegenwoordigd die medewerkers met een arbeidsbeperking detacheren. De begeleiding 
van deze medewerkers zal verzorgd worden door een senior medewerker depot van het NA. 

In totaal goat het om circa 220.000 dossiers. Verwacht wordt dat per uur circa 30 dossiers 
nagelopen kunnen warden. Het work is eentonig, vind pleats in een depot en daarnaast moeten de 
medewerkers veel staan. Er wordt daarom voorgesteld hen maximaal 6 uur per dag te laten 
werken. 0t zou betoken dat Oen medewerker in 5 dagen tjjd 900 dossiers verwerkt. In een jaar 
tjjd (inclusief 7 weken verlof en ziekte en Oen maand inwerk tjjd) zou dit betekenen dat er per 
medewerker ongeveer 36.900 dossiers verwerkt worden. 

De vernietiging kan inhoudeljjk op verschillende manieren worden vormgegeven. Er kan voor 
gekozen warden alle persoonsdossiers na te !open, maar de vernietiging kan ook pleats vinden aan 
de hand van de administratie. 

4.1 Scenario 1: Per dossier controleren 
In dit scenario worden elle persoonsdossiers gecontroleerd op de aanwezigheid van een SVB-
dossier. Dit betekent dus dat de persoonsdossiers stuk voor stuk \Norden bekeken. Dit neemt veel 
tljd in beslag en is hierdoor ten opzicht van het andere scenario relatief duur. Daar stoat tegenover 
dat de kans dat er toch een SVB-dossier achterbID in dit scenario minimaal is. In dit scenario 
wordt het risico dus het meest beperkt. 

Kosten 
Wanneer je site persoonsdossiers in een jaar tjjd zou willen verwerken heb je 6 externe 
medewerkers voor 30 uur per week nodig. 
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6 €198.244,80 €21,18 Medewerker 
uitvoering  

Totaa I €242.923,20 

1 jaar 

Functie Kasten per 
uur incL 

Aantal Uur per 
week 

Periode Kasten 

Senior medewerker €28.64 
depot 

1 jaar €44.678,40 1 

30 

30 

Aanvragen Aantal 

2005-2018 beiden 4763 
31684 Totaal 

1984-2004 Europa 
1984-2004 Nederlands-Indie 

13567 
13337 

1984-2004 uitzoeken 	 17 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zjjn een schatting. Dit verschilt per organisatie. 
Dit kan dus nog naar boven of beneden bjjgesteld warden wanneer de precieze opdracht duideljjk 
is. 

4.2 Scenario 2: aan de hand van administratie 
Er is sinds 1984 administratie bjjgehouden van de aanvragen voor de WUV en Wubo. Het is 
onduideljk hoe compleet deze administratie is, De herkomst en totstandkoming ervan is ook 
onbekend. Uit een kleine steekproef lijkt het echter wel te kloppen: in dossiers waar geen SVB-
dossier in zou moeten zat dit ook niet en andersom. Aanvragen waarbj geen dossiernummer is 
ingevuld ljjken ook geen persoonsdossier te hebben. 

Je loopt hier echter een veel groter risico mee, aangezien de kans dat er sociaalrapporten achter 
bljjven aanzienljjk grater is don bjj scenario 1. De administratie vanaf 2005 ljjkt grotendeels op 
orde. In een klein aantal gevallen is er geen dossiernummer ingevoerd, maar dit is eenvoudig te 
achterhalen. De SVB-dossiers die eventueel achterbljjven zullen dus ouder zjjn. 

De kosten en doorlooptjd zjjn daarentegen wel een stuk lager. Het risico zou dus op alternatieve 
manieren ingeperkt kunnen worden: 

Aangezien we niet precies weten welk persoonsdossier over wie gaat zal 	bjj een 
aanvraag eerst vooronderzoek door een medewerker Dienstverlening gedaan moeten 
worden. Dit is vergeljjkbaar met het CABR onderzoek. Bij het vooronderzoek ZOLI een 
controle van de aanwezigheid van eon sociaalrapport meegenomen kunnen worden. Deze 
zijn over het algemeen makkeljjk to herkennen. 
Aan de SV8 zou gevraagd kunnen worden of zjj administratie hebben bjjgehouden van de 
SVB-dossiers gestuurd aan het NRK. Doze administratie zou vergeleken kunnen worden 
met de administratie van het NRK. De administratie van het NRK zou op deze wjze 
aangevuld kunnen worden. De kans is echter groot dat de SVB geen dossiernummers van 
het NRK in hun administratie heeft bjjgehouden. Dit betekent dat er onderzoek gedaan 
moet worden. Hoeveel tjjd dit vervolgens weer in beslag neemt is sterk afhankeljjk van het 
aantal afwjjkingen. 

Kasten 
Op basis van de Excelbestanden verkregen van 	is het volgende aantal dossiers bekend: 

Uit bovenstaande tabel bljjkt dat we bjj dit scenario aanzienljk minder dossiers na hoeven te lopen. 

Op basis van 4 externe medewerkers voor 30 uur per week zou dit ongeveer 11 weken in bestag 
nemen. 
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Functie Kosten per 
uur incl. 

Aantal Uur per 
week 

Periode Kosten 

11 weken 

11 weken 

30 

30 

4 

1 

E27,957,60 

E9.451,20 

€37.408,80 

Medewerker 	€21,18 
uitvoerinq  
Senior 
	€28,64 

medewerker 
depot  
Totaal 

De kosten per uur voor de medewerker uitvoering zijn een schatting. Dit verschilt per organisatie. 
Dit kan dus nog naar boven of beneden bljgesteld worden wanneer de precieze opdracht duidelijk 
is. 
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