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Met deze oplossing beoogt het Rode Kruis het volgende te bereiken: 
Het reduceren van het financiele risico voor het Nationaal Archief van de overname van personeel tot een 
aanvaardbaar niveau. 
Het verzekeren van een 'bijzonder dienstverleningsproces' gegeven de bijzondere gebruikersgroep van het 
Oorlogsarchief. In het eerder genoemde gesprek werd duidelijk dat ook al een dergelijk bijzonder 
dienstverleningsproces bestaat voor een ander onderdeel van uw archief. Het voorstel ender punt 2b sluit 
hierbij aan. De exacte invulling van dit proces dient in nauw overleg nader uitgewerkt te warden. 

Op basis van onze contacten verwachten wij een goed beeld te hebben van de benodigde financiele 
randvoorwaarden voor het Nationaal Archief. Met dit voorstel hebben wij ons bijzonder ingespannen om deze 
volledig in te vullen. Graag zouden wij in een volgend gesprek de randvoorwaarden definitief met u vast willen 
stellen, om dan vervolgens de exacte financiele uitwerking samen in een overeenkomst te vertalen. 

Tot slot is voor het Rode Kruis de timing van belang. In verband met de tijdsplanning van de verhuizing van ons 
kantoor zou het voor een ononderbroken toegankelijkheid van het archief optimaal zijn als de fysieke 
verplaatsing van het archief uiterlijk per einde januari 2018 gerealiseerd is. Terugrekenend denken wij dat het 
voor een adequate planning en uitvoering van dit project wenselijk is dat wij uiterlijk 30 september 2017 
overeenstemming hebben over de financiele parameters, deze uiterlijk 31 oktober 2017 uitgewerkt hebben in 
een overeenkomst die beide partijen uiterlijk 30 november 2017 tekenen. De concrete projectplanning, met 
het gezamenlijke projectteam vanuit beide organisaties, zou dan op 30 september 2017 kunnen starten. Graag 
bespreken we ook dit planningsvoorstel in ons eerste vervolggesprek." 

De beer 	neemt deze week contact met u op om data en aanwezigen voor een of meer 
vervolgafspraken te plannen. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Berekening 
Datum: 	vrijdag 29 september 2017 8:37:00 
Bijlagen: 	EDOC-#12595O4-v1-Kosten overdracht Oorlogsarchief NRK tot pensioen.DOCX 

Beste 

Zoals afgelopen woensdag afgesproken vind je in de bijiage de berekening voor de 
kosten van de overdracht van het oorlogsarchief van het NRK. 
Ik zie dat ik geen e-mailadres van 	heb, dus zou je het bestand willen 
doorsturen? 

Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag. 

Groet, 
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nvt 

Verpakken 140,00 1091,15 

Kosten verwerving 
Kosten soort Kosten per meter Meters RK Archief Totaal 
Verwervingskosten 
Gegevensbeheer 
Transport 
Ontzuren 

1310 
1310 

1091,15 

3.120,00 
230,00 
54,00 

1.425,00 

3.120,00 
€ 301.300,00 
• 70.740,00 
C 	1.554.888,75 
€ 152.761,00 
C 2.082.809,75 

Kosten overdracht Oorlogsarchief NRK 

De kosten zijn berekend tot de laatste medewerker van het NRK met pensioen gaat. De kosten die 
gemaakt worden zijn onderverdeeld in 3 componenten: 

1. Verwervingskosten (eenmalig) 

Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de archieven in toegankelijke staat, inclusief inventaris, worden 
overgedragen. Per meter niet toegankelijk bedragen de kosten circa €1500. Dit kan in theorie dus 
oplopen tot extra kosten van €1.965.000,00. Op basis van eerdere bezoeken aan het NRK is de 
verwachting echter dat dit veel niet extra kosten za I opleveren en dus is het buiten beschouwing 
gelaten. 

2. Jaarlijkse kosten 
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Jaarlijkse kosten archief tot pensioen medewerkers 
Kosten soort Kosten per meter Meters RK Archief Totaal 
Materiele verzorging 
Opslag/beheer 
Depot hygiene 	 1,00 
Logistiek 
	

67,00 

Jaarlijkse kosten tot pensioen Iaatste medewerker 

6.550,00 
• 20.960,00 

1310 
	

1.310,00 

	

1310 • 	87.770,00 

	

C 	116.590,00 
C 2.769.012,50 

5,00 
16,00 

1310 
1310 



3. Kosten personeel 

Jaarlijkse personele kosten tot pensioen* 
Jaar  fte  salaris  overhead 

2018  1,8 63.000,00 
2019  1,8 63.000,00 
2020  1,8 63.000,00 
2021  1,8 63.000,00 

€ 72.173,99 
2022 
2023 

1,8 
1,8 

63.000,00 
63.000,00 

2024 1,8 63.000,00 € 72.173,99 
2025 1,8 63.000,00 € 72.173,99 
2026 1,8 € 129.913,18 63.000,00 
2027 1,8 C 129.913,18 63.000,00 
2028 1,8 € 129.913,18 63.000,00 

€ 129.913,18 
€ 129.913,18 

2029 
2030 

1,8 
1,8 

63.000,00 
63.000,00 

2031 1,8 63.000,00 € 129.913,18 
2032 1,8 63.000,00 € 129.913,18 
2033 1,2 C 	86.608,79 37.800,00 

€ 72.173,99 
€ 72.173,99 

2034 
2035 

1 
1 

31.500,00 
31.500,00 

2036 1 31.500,00 € 72.173,99 
2037 1 31.500,00 € 72.173,99 
2038 1 31.500,00 € 72.173,99 
2039 1 € 72.173,99 31.500,00 
2040 

0,75 
1 € 72.173,99 

€ 54.130,49 
€ 1.771.871,45 

31.500,00 
23.625,00 

€ 	1.226.925,00 

C 	2.998.796,45 

De kosten zijn gebaseerd op het Iaatste bod van het Rode Kruis (brief 23-8-2017). Er is hierbij vanuit 
gegaan dat de medewerkers in schaal 10, tra p 7 instromen (€67.183,64 per jaar) aangezien dit 
vergelijkbaar is met wat zij nu verdienen en dit de schaal is waar de medewerkers dienstverlening 
van het NA ingeschaa Id zijn. Jaarlijks zullen zij waarschijnlijk een tree omhoog gaan. Let op: de kans is 
groot dat dit nog zalwijzigen, aangezien nog niet naar de arbeidsvoorwaarden is gekeken. Dit is dus 
een grove schatting. 

4. Totale kosten 

Kosten tot pensioen medewerkers 

2041 
totaal 

• 2.082.809,75 Verwerving 
Jaarlijkse kosten archief  • 2.769.012,50 
Personele kosten 
Totaal 

• 2.998.796,45 
• 7.850.618,70 



Nederland heipt 
Sint-Maarten 

*OM IN ACTIE EN GEEF OP GIRO 5125 
IRAN 	INGB0000005125 

Groet, 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Berekening 
Datum: 	dinsdag 3 oktober 2017 9:56:00 
Bijlagen: 	EDCC-#1260682-v1-Kosten overdracht Oorlogsarchief NRK tot oensioen V2.DOC)( 

Hoi 

Gisteren hebben we gesproken met® Zij zal morgen contact met jullie opnemen. Naar aanleiding van ons gesprek 
heb ik nog even inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling van de kosten er nu uit zou zien. Een nieuwe versie van de 
berekeningen vind je daarom alvast in de bijlage. Kun jij die intern verspreiden? 

Dank alvast! 

Groet, 

11111 

Van: 	 [mailto I 	@red cross.n I] 
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 10:31 
Aan: 
Onderwerp: RE: Berekening 

EN dank je well lkzet je mail door naar 
Alvast een goed weekend, 
groet 

PS Vrijdag is toch je vrije dag? ;-) 

Van: 	 [maft() 	Rnationaalarchief nl] 
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 08:38 
Aan: 	 (5)redcross.nl> 
CC: 	MIMI(nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Berekening 

Beste 

Zoals afgelopen woensdag afgesproken vind je in de bijlage de berekening voor de kosten van de overdracht van het 
oorlogsarchief van het NRK. 
Ik zie dat ik geen e-mailadres van 	heb, dus zou je het bestand willen doorsturen? 

Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag. 

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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Kosten verwerving 
Kosten soort 
Verwervingskosten 
Gegevensbeheer 
Transport 
Ontzuren 
Verpakken 

Kosten per meter 	Meters RK Archief 

	

3.120,00 	nvt 

	

230,00 	 1310 

	

54,00 	 1310 

	

1.425,00 	 1091,15 

	

140,00 	 1091,15 

Totaal 
3.120,00 

€ 301.300,00 
• 70.740,00 
€ 1.554.888,75 
• 152.761,00 
C 2.082.809,75 

Kosten overdracht Oorlogsarchief NRK 

De kosten zijn berekend tot de Iaatste medewerker van het NRK met pensioen gaat. De kosten die 
gemaakt worden zijn onderverdeeld in 3 componenten: verwervingskosten, jaarlijkse kosten en 
personele kosten. 

1. Verwervingskosten (eenmalig) 

Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de archieven in toegankelijke staat, inclusief inventaris, worden 
overgedragen. Per meter niet toegankelijk bedragen de kosten circa €1500. Dit kan in theorie dus 
oplopen tot extra kosten van €1.965.000,00. Op basis van eerdere bezoeken aan het NRK is de 
verwachting echter dat dit veel niet extra kosten zal opleveren en dus is het buiten beschouwing 
gelaten. 

2. Jaarlijkse kosten 
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Jaarlijkse kosten archief tot pensioen medewerkers 
Kosten soort Kosten per meter Meters RK Archief Totaal 
Materiele verzorging 
Opslag/beheer 
Depot hygiene 
Logistiek 

1310 
1310 
1310 
1310 

5,00 
16,00 
1,00 

67,00 

6.550,00 
• 20.960,00 

1.310,00 
• 87.770,00 
C 	116.590,00 

Jaarlijkse kosten tot pensioen Iaatste medewerker C 2.769.012,50 



3. Kosten personeel 

Er is hierbij vanuit gegaan dat de medewerkers in schaal 10, trap 7 instromen (€67.183,64 per jaar) 
aangezien dit vergelijkbaar is met wat zij nu verdienen en dit de schaal is waar de medewerkers 
dienstverlening van het NA ingeschaald zijn. Jaarlijks zullen zij waarschijnlijk een tree omhoog gaan. 
Let op: de kans is groot dat dit nog zal wijzigen, aangezien nog niet naar de arbeidsvoorwaarden is 
gekeken. Dit is dus een grove schatting. 

Naam  Geboortedatum  AOW-datum 

Medewerker 1 (0,8)  68 jaar en 6 
maanden 5-7-1964 5-3-2033 

68 jaar en 6 
maanden 

Medewerker 2 11-1-1964 11-7-2032 

69 jaar en 6 
maanden 

Medewerker 3 24-3-1972 24-9-2041 

In eerste instantie was het de bedoeling dat alle 3 de medewerkers bij de overdracht voor het NA zouden 
komen werken. Dit levert het volgende totaal beeld op qua personele kosten: 

Jaarlijkse personele kosten tot pensioen* 
Jaar  fte  salaris  overhead 

€ 181.486,17 
€ 188.114,19 
€ 193.714,19 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17  

• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 

2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 

totaal  

€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 202.087,17 
€ 173.217,58 
€ 86.608,79 
€ 72.173,99 
• 72.173,99 
€ 72.173,99 
€ 72.173,99 
• 72.173,99 
• 72.173,99 
€ 72.173,99 
• 54.130,49 
€ 3.605.448,23  

• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 88.200,00 
• 75.600,00 
• 37.800,00 
• 31.500,00 
• 31.500,00 
• 31.500,00 
• 31.500,00 
• 31.500,00 
• 31.500,00 
• 31.500,00 
• 23.625,00 
€ 1.592.325,00 

2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,4 
1,2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,75 

C 5.197.773,23 

In de brief van 12-6-2017 van het Rode Kruis, deden zij het bod 2 jaar het salaris van de 3 
medewerkers a €66.000 to betalen. Dit zou de volgende verdeling qua kosten opleveren: 



Kosten tot pensioen medewerkers 
• 2.082.809,75 Verwerving 

Jaarlijkse kosten archief  • 2.769.012,50 
Personele kosten 
Totaal 
Totaal NA 
Totaal NRK 

• 5.197.773,23 
C 10.049.595,48 

C 9.653.595,48 
C 396.000,00 

In de tweede brief van het Rode Kruis (brief 23-8-2017) deden zij het bod 1,8 over te hevelen aan het 
NA. Daarnaast zouden zij eenmalig en bedrag van 5 jaarsalarissen van een van de medewerkers 
betalen en 8 jaar lang jaarlijks het salaris van een van de medewerkers. 

Op basis van 1,8fte komen de personele kosten op onderstaand totaal bedrag: 

Jaarlijkse personele kosten tot pensioen 
Jaar  fte  safaris  overhead 

€ 116.669,68 
€ 120.930,55 
€ 124.530,55 
€ 129.913,18 
€ 129.913,18 
€ 129.913,18 
€ 129.913,18 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 

56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 

2025 
2026 

€ 129.913,18 
€ 129.913,18 
€ 129.913,18 
€ 129.913,18 

2027 
2028 

1,8 
1,8 
1,8 
1,8 

56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 
56.700,00 

€ 129.913,18 
€ 129.913,18 

2029 
2030 

1,8 
1,8 

56.700,00 
56.700,00 

2031 1,8 € 129.913,18 56.700,00 
€ 129.913,18 
€ 86.608,79 

2032 
2033 

1,8 
1,2 

56.700,00 
37.800,00 

2034 1 € 72.173,99 31.500,00 
€ 72.173,99 
€ 72.173,99 
€ 72.173,99 
€ 72.173,99 
€ 72.173,99 
€ 72.173,99 
€ 54.130,49 
€ 2.567.046,18  

31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 
23.625,00 

€ 	1.132.425,00 

C 3.699.471,18 

Indien zij zowel voor zowel de 5 als 8 jaarsalarissen lfte zouden betalen komt dit op de volgende 
verdeling van kosten uit: 

Kosten tot pensioen medewerkers 

2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 

totaal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,75 

Verwerving 
Jaarlijkse kosten archief 
Personele kosten  

• 2.082.809,75 
• 2.769.012,50 
• 3.699.471,18 

Totaal 
Totaal NA 
Totaal NRK 

C 	8.551.293,43 
C 	7.790.744,02 
• 760.549,41 

Tot slot dient er rekening mee gehouden te worden dat het archief mogelijk deels beperkt openbaar 

zal zijn in verband met de privacy van mogelijk nog levenden personen. Dit brengt met zich mee dat 

medewerkers dienstverlening vooronderzoek moeten doen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 



Vooralsnog is niet duidelijk hoeveel dit zal zijn. Er moet daarnaast rekening mee gehouden to 
worden dat het aantal aanvragen per jaar hoger zal zijn dan nu bij het Rode Kruis het geval is, omdat 
mensen eenvoudiger weten dat het archief bestaat en inzage verleend kan worden. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Rode kruis 
Datum: 	 woensdag 4 oktober 2017 13:20:25 

Ik heb gebeld over de afspraak van vrijdag. Hij komt alleen en zou graa
ook mu alleen spreken. Het kostenplaatje en het gesprek tussen en 	en hun 
had hem wel inzicht gegeven. Hij wil graag verder praten en denkt nu echt wel 
genuanceerder over wat wij allemaal zouden moeten doen. 
Ik laat het jullie weten. 

e hoeft dus niet om 8 uur op kantoor to zijn! 
Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 



78 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Fwd: Gesprek van vanmorgen NA/Rode Kruis 
Datum: 	 zondag 8 oktober 2017 18:07:42 

Zoals afgesproken hierbij de terugkoppeling van het rode kruis van ons gesprek 
donderdag. Ik heb aangegeven dat ik niet naar ocw wil gaan om over d en kosten te praten 
als we over he principe van de risico verdeling het eens zijn. 
Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 <=IIII  a-  redcross. 11> 
Datum: 6 oktober 2017 om 19:36:48 CEST 
Aan: ' 	dnationaalarchiel.ni" 	 -cr lationaaiarchief.nl> 
Onderwerp: Gesprek van vanmorgen NA/Rode Kruis 

Beste 

Naar aanleiding van ons gesprek vanmorgen, bevestig ik voor de goede orde 
wat we hebben besproken. 

lk opperde de mogelijkheid dat het traject bij OCW niet zou slagen. Jij zei 
direct dat we positief moeten denken. Helemaal eens! Mijn vraag was of in 
dat geval de overdracht dan toch doorgang zou kunnen vinden. Met als 
uitgangspunten dat het Rode Kruis het risico met betrekking tot de 
personeelskosten (onderdeel 3 in het kostenoverzicht dat 	stuurde) zal 
dragen en dat het NA het risico van verwervingskosten en de jaarlijkse kosten 
op zich neemt (onderdelen 1 en 2 in het overzicht van 

lk heb aangegeven dat het toch nog mis zou kunnen gaan als het Rode Kruis er 
niet in slaagt om tot overeenstemming te komen met haar medewerkers met 
betrekking tot een alternatieve modus, bijvoorbeeld detachering voor een 
periode van 3 jaar. lk ga er echter op dit moment vanuit dat die alternatieve 
modus gevonden kan worden. Wel vergt dit natuurlijk nader overleg met de 
medewerkers. 

Jij hebt van jouw kant aangegeven hier een week over na te willen denken. 
Ook wil je een beslissing nemen over het al dan niet doorzetten van het 
traject richting OCW. Je gaf aan dat dit waarschijnlijk niet nodig is, gezien het 
nieuwe scenario. 

Een overweging van vanmiddag die ik je mee wil geven is dat het voor het 
traject met de Rode Kruis-medewerkers mogelijk belangrijk is om aantoonbaar 
energie te steken in de financiering van de personeelskosten. 



Over de kosten van de verhuizing, de toegerekende personeelskosten e.d.; 
daar zijn we niet verder op ingegaan omdat eerst deze risicoverdeling duidelijk 
moet zijn. 

Voor mijn rekening: ik had het idee dat hiermee de sleutel gevonden is tot een 
positieve uitkomst, maar natuurlijk zit er nog wel veel werk aan vast. 

lk hoop op een positief bericht volgende week donderdag rond de klok 
van half negen. 

Fijn weekend, 

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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.11. Rode 
Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis 
Verenigingskantoor 
Leegh,Naterplein 27 25,, 	De Den Haag 
Postbus 28120„ ?5C" 	Do:n Haag 
www.rodekruis.n1  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
	

RE: conceptovereenkomst 
Datum: 
	

dinsdag 24 oktober 2017 10:55:00 
Bijlagen: 	Akte schenking siabloon,docx  

Beste 

Zoals afgesproken heb ik intern even overlegd. Het is waarschijnlijk het handigste om de 
schenking van het archief en de detachering van medewerkers van elkaar los te 
koppelen. Aangezien over dit laatste nog maar vveinig bekend is, is het voor nu nog wat 
vroeg om hier een conceptovereenkomst voor op te stellen (we hebben niet een 
standaard format). 

In de bijlage vind je wel een sjabloon voor schenkingen. Aangezien het technisch gezien 
om meerdere losse archieven (collecties) gaat met mogelijk verschillen in openbaarheid, 
zuflen deze punten waarschijnlijk als bijlage opgenomen warden. 

7 november zal ook 	 aanschuiven bij ons gesprek, 
aangezien de schenking van het archief mogelijk een behoorlijk effect op deze afdeling 
zal hebben. 

Groet, 

Van: 	 [mailtoZEIM@redcross.nl] 
Verzonden: vrijdag 20 oktober 2017 16:05 
Aan: 
Onderwerp: conceptovereenkomst 

We lijken een beetje op de zaken vooruit te lopen, maar misschien een goed idee am 
vast te vragen of hij een conceptovereenkomst op wil stellen? Zou heel fijn zijn als hij dat wil 

doen, omdat jullie vaker met dit bijltje hebben gehakt en wij niet. 

Hartelijke groet, 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht ken 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 onvoiledige 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. 



n I U. ,J 2 e 
Van: 
Aan: 
Cc: 	 NA Dienstoostbus Directie Secretariaat 
Onderwerp: 	Stukken voorbespreking Rode Kruis 
Datum: 	 donderdag 25 oktober 2018 15:12:00 
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Bijlage 3 Tijdelijke Dienstvedening Rode Kruis.docx  
Bijlage 4 Communicatie NRK najaar 2018,docx  
Bijlage 5 Project)Ian NRK.docx  

Beste alien, 

Bijgaand de stukken voor de voorbespreking NRK aanstaande dinsdag. 

Het projectpian is nogal veel, dus ik kan me voorstellen dat jullie er niet aan toekomen 
dit heiemaal to lezen. Het gaat vooral om of jullie het eens zijn met de opzet 
(projectstructuur, wie verantwoordeiijk voor wat etc.). 

Groet, 
1 0.2.  
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Voorstel SVB-dossiers 

Eerder dit jaar is geconstateerd dat er in de persoonsdossiers van het Rode Kruis (NRK) 
zogenaamde SVB-dossiers' zijn 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 laten zitten van de stukken zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat de 
persoonsdossiers een langere beperking aan de openbaarheid krijgen; 

- Er zijn groepen in de maatschappij 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 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. 

Hieronder zal eerst achtergrondinformatie gegeven worden over de totstandkoming van de SVB-
dossiers en de afspraken die hierover zijn 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 zijn de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet 
Uitkering Burgeroorlogsslachtoffers (WUBO). Een aanvrager kon een uitkering aanvragen in 
verband met zijn eigen oorlogsverleden of dat van een overleden partner of ouder. 

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

Als basis werd bij een aanvraag een sociaalrapport over de aanvrager opgesteld. Hierin werd onder 
meer zijn levensloop beschreven. Deze sociaalrapporten zijn door verschillende organisaties 
opgesteld, zoals Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita, Stichting 1940-1945 en Stichting 
Burgeroorlogsgetroffenen. Deze stichtingen zijn 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 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 werd naar de uitkeringsinstantie. Zover bekend 
is het NRK voor de opdracht niet aangewezen door de overheid. Zij kregen hier wel een vergoeding 
voor. 

1.2 Vorming en beheer begeleidende brief, sociaalrapporten en verificatierapporten 
De SVB-dossiers werden in eerste instantie apart opgeborgen bij het 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 zijn toegevoegd. 

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

De reden voor het toevoegen van de brief en rapporten ligt waarschijnlijk in het feit dat de 
aanvraag vaak het startpunt voor het vormen van een persoonsdossier was. De redenatie is 
mogelijk geweest dat het efficient is om alles over een persoon bij 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 tijd zijn geen overeenkomsten gevonden. De 
reden voor het vastleggen van afspraken lag in het feit dat er nieuwe regelgeving kwam. Hierin 
werd een tijdslimiet 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: 'Partijen verplichten zich ertoe de 
persoonsgegevens die zij 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 partijen 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 verantwoordelijke 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 [...].' 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 hierbij niet genoemd. 

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

2.1 Inhoud begeleidende brief en verificatierapport 
De begeleidende brief is eigenlijk een overzicht van de aanvraag bij de SVB of taakvoorganger. 
Hierop staan onder andere de personalia 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 dan een brief met de informatie die in het 
archief gevonden is. Soms wordt hierbij gerefereerd aan informatie uit het sociaalrapport. In veel 
gevallen gaat het dan bijvoorbeeld over het feit of iemand 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 zijn weliswaar opgesteld voor de SVB of taakvoorganer, zij zijn een product 
van het NRK dat aan de SVB werd toegestuurd. De begeleidende brief is juist een door het NRK 
ontvangen stuk. Zij kunnen daarmee, anders dan de sociaalrapporten, gezien worden als 
correspondentie . Geadviseerd wordt hier als correspondentie mee om te gaan en hiervoor het 



voorstel correspondentie voor te volgen voor alle rapporten en brieven van voor de Iaatste 
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. Zij refereren 
soms aan informatie in het sociaal rapport om deze te bevestigingen of om aan te geven dat er 
geen informatie over is terug gevonden. In de meeste gevallen gaat het er dan om of iemand in 
een kamp heeft gezeten. De meeste informatie is echter afkomstig uit het archief van het NRK. Het 
is dus daarmee een product van het NRK zelf 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 beschrijving van de 
levensloop waarin bijzondere persoonsgegevens zoals religie voor kunnen komen. De rapporten 
bevatten vaak ook een kort medisch en psychologisch versiag 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 worden ook bijzondere persoonsgegevens zoals 
religie genoemd. 

3.2 Advies sociaalrapporten 
Het NA zou onder de AVG de stukken als archiefinstelling mogen bewaren. Er Iijkt echter geen 
grondsiag voor het NRK aanwezig te zijn waarop zij de sociaalrapporten hebben toegevoegd aan de 
persoonsdossiers. De sociaalrapporten zijn niet verstrekt met het doel de persoonsdossiers te 
verrijken. Zij zijn enkel en alleen verstrekt als achtergrond informatie om een verificatierapport op 
te stellen. De taak van het archiveren Iigt bij de taakuitvoerder, de SVB. De SVB zal dan ook op 
termijn de sociaalrapporten overdragen. Er wordt dan ook geadviseerd de sociaalrapporten te 
vernietigen. 

3.2 Overwegingen 
De aanvrager van de uitkering is niet altijd de hoofdpersoon van het persoonsdossier waar het 
sociaalrapport over gaat. Het voorstel is op dit moment de persoonsdossiers openbaar te maken 
zodra de hoofdpersoon van het dossier overleden is. Dit betekent dat er (bijzondere) 
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 zijn. Het is mogelijk dat de gegevens van 
derden door onderzoekers gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn. 
Dit is niet wenselijk, maar hier zou eventueel een oplossing door middel van een 
openbaarheidsbeperking voor gezocht kunnen worden. 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt wel 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 hierbij geen bezwaar te 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 vergelijkbaars vallen daar 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 blijven immers bijzondere 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, waarmee gesteld zou kunnen worden dat zij hiermee stilzwijgend 
toestemming hebben verleend. 

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

Stichting Pelita en Stichting 1940-1945 waren echter door de overheid aangewezen deze 
sociaalrapporten op te stellen. De sociaalrapporten zijn niet aan het NRK verstrekt als aanvulling op 
de persoonsdossiers. De sociaalrapporten zijn verstrekt met het doel om gegevens te verifieren. Zij 
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 bij te houden. Dit geldt ook voor de archivering van de 
sociaalrapporten, ondanks dat andere instellingen voor het opstellen van deze rapporten zijn 
toegewezen. Uiteindelijk zullen zowel het sociaalrapport als de verificatierapporten door de SVB 
aan het NA worden overgedragen. In de selectielijst opgesteld voor de PUR is dit onder handeling 
25 vastgelegd. 

4. Scenario's vernietiging Sociaalrapporten 
In het algemeen wordt voorgesteld te kijken of er medewerkers geworven kunnen worden binnen 
een huidige raamovereenkomst van het NA. In deze raamovereenkomst zijn partijen 
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 gaat het om circa 220.000 dossiers. Verwacht wordt dat per uur circa 30 dossiers 
nagelopen kunnen worden. Het werk is eentonig, vind plaats in een depot en daarnaast moeten de 
medewerkers veel staan. Er wordt daarom voorgesteld hen maximaal 6 uur per dag te laten 
werken. Dit zou beteken dat een medewerker in 5 dagen tijd 900 dossiers verwerkt. In een jaar 
tijd (inclusief 7 weken verlof en ziekte en een maand inwerk tijd) zou dit betekenen dat er per 
medewerker ongeveer 36.900 dossiers verwerkt worden. 

De vernietiging van de sociaalrapporten kan inhoudelijk op verschillende manieren worden 
vormgegeven. Er kan voor gekozen worden alle persoonsdossiers na te lopen, maar de vernietiging 
kan ook 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 worden bekeken. Dit 
neemt veel tijd in beslag en is hierdoor ten opzicht van het andere scenario relatief duur. Daar 
staat tegenover dat de kans dat er toch een sociaalrapport achterblijft in dit scenario minimaal is. 
In dit scenario wordt dus het risico het meest beperkt. 

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



Medewerker 
uitvoering 

6 30 1 jaar €198.244,80 C21,18 

Totaal C242.923,20 

Functie Kosten per 
uur incl. 

Aantal Uur per 
week 

Periode Kosten 

Senior medewerker 
depot 

€28,64 C44.678,40 1 30 1 jaar 

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. 

4.2 Scenario 2: aan de hand van administratie 
Er is sinds 1984 administratie bijgehouden van de aanvragen voor de WUV en Wubo. Het is 
onduidelijk 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 
sociaalrapport in zou moeten zat dit ook niet en andersom. Aanvragers waarbij geen 
dossiernummer is ingevuld lijken ook geen persoonsdossier te hebben. 

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

De kosten een doorlooptijd zijn 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 bij een 
aanvraag eerst vooronderzoek door een medewerker Dienstverlening gedaan moeten 
worden. Dit vergelijkbaar met het CABR onderzoek. Bij het vooronderzoek zou een controle 
van de aanwezigheid van een sociaalrapport meegenomen kunnen worden. Deze zijn over 
het algemeen makkelijk te herkennen. 
Aan de SVB zou gevraagd kunnen worden of zij administratie hebben bijgehouden 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 wijze aangevuld 
kunnen worden. De kans is echter groot dat de SVB geen dossiernummers van het NRK in 
hun administratie heeft bijgehouden. Dit betekent dat er onderzoek gedaan moet worden. 
Hoeveel tijd dit vervolgens weer in beslag neemt in sterk afhankelijk van het aantal 
afwijkingen. 

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

Aanvragen 	 Aantal 
1984-2004 Europa 	 13567 
1984-2004 Nederlands-Indie 	13337 
1984-2004 uitzoeken 	 17 
2005-2018 beiden 	 4763 
Totaal 	 31684 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat we bij dit scenario aanzienlijk minder dossiers na hoeven te lopen. 



Medewerker 
uitvoering 

4 30 C21,18 11 weken C27.957,60 

Senior 
medewerker 
depot 

€9.451,20 €28,64 1 30 11 weken 

Totaal C37.408,80 

Functie Kosten per 
uur incl. 

Aantal Uur per 
week 

Periode Kosten 

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

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. 



Aantal 8 6 101 0 128 

0/0 78,3 0,0 4,7 6,2 29,5 45,0 100,0 99,2 

129 58 38 
Naam e-mail Huisadres Tel.nr. 

geb. 
datum 

geb. 
plaats 

Bijz. 
persoons 
gegeven 

Familie van 
aangevraagde 

Voorstel correspondentie persoonsdossiers 

In de collectie van het NRK bevinden zich circa 220.000 persoonsdossiers. Deze persoonsdossiers 
hebben betrekking op Nederlanders rond de Tweede Wereldoorlog. 

Door de jaren heen hebben veel particulieren, onderzoekers en instellingen informatieverzoeken bij 
het NRK ingediend. Deze brieven/e-mails werden uiteindelijk aan de persoonsdossiers van het NRK 
toegevoegd. Dit is tot begin 2018 gebeurt. Dit betekent dat er zeer recente NAW gegevens in de 
persoonsdossiers aanwezig zijn. 

De wens is om zoveel mogelijk persoonsdossiers openbaar te maken. De aanwezigheid van recente 
NAW gegevens levert hierbij mogelijk een belemmering op. Hieronder zal eerst worden toegelicht 
hoe de persoonsdossiers zijn gevormd. Daarna volgt de inhoud van de correspondentie, een aantal 
overwegingen en een advies. 

1. Vorming en beheer persoonsdossiers 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel collecties van andere instellingen bij het Rode Kruis terecht 
gekomen. De reden hiervoor was de opsporingstaak van het Rode Kruis, waarbij de collecties van 
grote waarde waren. Zij kregen ook enorm veel brieven en lijsten binnen met informatie over 
personen. 

Er werd een centraal kaartsysteem aangelegd om naar alle stukken te verwijzen. Een deel van de 
stukken die binnenkwamen bij het Rode Kruis gingen echter over specifieke personen. In dat geval 
werd er een persoonsdossier aangelegd, zodat alle gegevens in een keer te vinden waren. 

Vanaf de jaren '60 werden steeds meer aanvragen voor verificatieonderzoek voor 
uitkeringsinstanties gedaan. Zo'n aanvraag was vaak het startpunt voor het aanleggen van een 
persoonsdossiers. Alle relevante informatie werd bijeengebracht. Dit kon om originele stukken of 
kopieen gaan. 

In de Iaatste decennia gaat het vooral om dossiervorming met kopieen. Er heeft ook een 
verschuiving van het soort aanvragen plaatsgevonden. Het verificatieonderzoek neemt af, terwijI 
steeds meer particulieren om informatie over familie vragen. 

Tot de overdracht van de collectie was een aanvraag vaak het startpunt voor het aanleggen van 
een persoonsdossier. De correspondentie, zowel aanvraag als antwoord, is aan het persoonsdossier 
toegevoegd. In sommige gevallen werd er naar een heleboel personen te gelijk gevraagd. In deze 
gevallen is de correspondentie toegevoegd aan het secretariaatsarchief. Dit archief is ook 
overgebracht. Dit is echter niet altijd gebeurt. Het kan dus zo zijn dat er in acht verschillende 
persoonsdossiers hetzelfde informatieverzoek en antwoord terug te vinden is. 

2. Inhoud correspondentie 
In de meeste gevallen gaat het in de Iaatste decennia om aanvragen van particulieren. Zij vertellen 
wat zij weten over een specifiek persoon of personen en vragen om meer informatie. De inhoud is 
wat dat betreft vergelijkbaar met een CABR aanvraag. 

Het is echter mogelijk dat er wel meer gegevens over de aanvrager zelf bekend zijn. Om te 
bepalen welke gegevens er over de aanvrager in deze correspondentie voorkomt zijn 129 
aanvragen tussen september en december 2017 geanalyseerd. Dit levert de volgende resultaten 
op: 
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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 naar zijn Joodse moeder, wat impliceert dat de aanvrager zelf ook Joods is). 
In alle gevallen zijn er wel contactgegevens bekend. Dit zal bij oudere aanvragen ook het geval 
zijn, hoewel het dan eerder om adres- en telefoongegevens zal gaan dan om e-mailadres. 

Ook diverse instellingen doen informatieverzoeken of leveren juist informatie aan. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het International Tracing Service in Bad Arolsen. Deze correspondentie verschilt 
inhoudelijk weinig van particuliere correspondentie. 

Zover bekend is er vanaf 2005 administratie over alle aanvragen bijgehouden. 

3. Advies 
Correspondentie wordt normaal gesproken na een bepaalde periode vernietigd. In dit geval maken 
zij echter deel uit van het persoonsdossier en geven zij hier context aan. Zij kunnen echter wel 
recente NAW gegevens van natuurlijke personen bevatten. Vanaf 2005 is bekend waar zich 
correspondentie in de persoonsdossiers bevind. Voor die tijd is er geen administratie bijgehouden. 
Aangezien NAW gegevens veranderen en hier niet op gezocht kan worden middels een inventaris 
wordt geadviseerd een A-beperking op de correspondentie sinds 2005 te zetten tot 15 jaar na 
afsluiting. Op deze manier wordt waar mogelijk de privacy zoveel mogelijk gewaarborgd, maar 
verliezen de dossiers zo min mogelijk context. 

4. Overwegingen 
In een brief kan navraag zijn gedaan naar meerdere personen. Dit betekent dat de correspondentie 
in meerdere persoonsdossiers is terug te vinden. Wanneer navraag is gedaan naar Piet en Marie is 
het dus mogelijk dat Marie al wel is overleden, maar Piet niet. De gegevens over Piet worden dan 
openbaar gemaakt (middels de brief in het dossier van Marie) op het moment dat hij nog in leven 
is. Dit geldt voor zowel voor correspondentie van particulieren als instellingen. 

Voor de Indische persoonsdossiers zal bovenstaande over het algemeen geen probleem vormen. 
De meeste aanvragen gaan over gezinnen en de Indische persoonsdossiers gaan vaak over hele 
families. Deze worden dus pas openbaar als de jongste persoon overleden is. Bij de Europese 
dossiers zal dit wellicht vaker het geval zijn. 

De contactgegevens van particuliere aanvragers kan daarnaast zeer recent zijn. Het is mogelijk dat 
deze gegevens door onderzoekers gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor zij 
verzameld zijn. De correspondentie is echter niet op naam ontsloten. Het is dus geen 
gestructureerd bestand. 

Over het algemeen moet correspondentie na een bepaalde periode vernietigd worden. Dit had 
wellicht ook voor deze correspondentie moeten gebeuren. De correspondentie is echter vaak het 
start- en eindpunt voor het vormen van een persoonsdossier. Zonder de correspondentie verliest 
het persoonsdossier een deel van zijn context. Het is daarmee integraal onderdeel van de 
persoonsdossiers. 

5. Scenario's Correspondentie 
Het advies is om op de correspondentie sinds 2005 een A-beperking te zetten tot 15 jaar na 
afsluiting van de correspondentie. Dit zou op twee manieren gedaan kunnen worden. 

5.1 Scenario 1: Controle door medewerker dienstverlening 
We weten weliswaar in welke persoonsdossiers er correspondentie zit, we weten niet wanneer de 
persoonsdossier openbaar worden omdat de hoofdpersoon overleden is. Het plan is dat alle 
persoonsdossiers beperkt openbaar worden tot een nader te bepalen datum, bijvoorbeeld 1-1-
2099. Een persoonsdossier wordt eerder openbaar indien aangetoond is dat alle hoofdpersonen 
overleden zijn. Dit wordt gecontroleerd door een medewerker Dienstverlening. 



Er kan echter recente correspondentie in persoonsdossier voorkomen. Hierdoor zou er tijdelijk nog 
een A-beperking op het dossier gezet moeten worden. Indien aangetoond is dat alle hoofdpersonen 
overleden zijn, zou de medewerker dienstverlening dus (middels een Excellijst), moeten 
controleren of er nog een A-beperking op het persoonsdossier moet zit. Er kunnen niet twee 
beperkingen opgenomen worden in MAIS, dus een fysieke controle is noodzakelijk. 

Een voorbeeld van een werkproces: 
1. Medewerker Dienstverlening constateert dat hoofdpersonen persoonsdossier zijn 

overleden; 
2. Medewerker controleert lijst A-beperking en constateert dat het dossier hierop voorkomt. 
3. Medewerker past openbaarheidsbeperking in MAIS aan van B naar A. 
4. Medewerker informeert bezoeker dat het persoonsdossier aan te vragen is aan de 

informatiebalie, maar er geen kopieen van de stukken gemaakt mogen worden in verband 
met aanwezige recente correspondentie. 

Behalve dat je hierbij het risico loopt dat er niet of niet goed gecontroleerd wordt op de A-
beperking zal dit tot enorme frustratie bij bezoekers leiden. De persoon waar zij onderzoek naar 
doen is tenslotte overleden en nog mag je geen kopieen maken. Er kan vast in een werkproces 
vastgelegd worden dat de correspondentie tijdelijk wordt afgescheiden zodat er wel kopieen 
gemaakt kunnen worden, maar dit levert enorm veel tijdsverlies in het proces op. De vraag is 
echter hoe vaak dit voor zal komen en dat is niet op voorhand te zeggen. 

5.2 Scenario 2: tijdelijk afscheiden correspondentie 
Een tweede optie is het tijdelijk afscheiden van de correspondentie. De correspondentie krijgt dan 
een aparte omslag en een eigen inventarisnummer. Dit inventarisnummer is wel gerelateerd aan 
het originele persoonsdossier. Bijvoorbeeld: 

Persoonsdossier 
	

112 
Correspondentiedossier 

	
112A 

In MAIS wordt direct de juiste beperking van het correspondentiedossier opgenomen. Zodra de 
beperking komt te vervallen kan de correspondentie weer in het dossier gevoegd worden. 

.Het nadeel hiervan is dat het persoonsdossier tijdelijk zijn context verliest. Het 
correspondentiedossier kan weliswaar worden ingezien en er kan ook aangegeven worden dat de 
dossiers verbonden zijn, een deel van de context verlies je in elk geval. Daarnaast wordt het 
archief tijdelijk een stuk breder, doordat je de correspondentie van omsiagen moet voorzien. 
Dit is voor het dienstverleningsproces wel het eenvoudigste om uit te voeren. Daarnaast is het 
risico op fouten in dit proces een stuk kleiner en kunnen bezoekers kopieen maken zodra de B-
beperking komt te vervallen. 

Voor het afscheiden van de stukken zal dan gekeken worden of er medewerkers geworven kunnen 
worden binnen een huidige raamovereenkomst van het NA. In deze raamovereenkomst zijn 
partijen vertegenwoordigd die medewerkers met een arbeidsbeperking detacheren. De begeleiding 
van deze medewerkers zal verzorgd worden door een senior medewerker depot van het NA. 
Aangezien de beperking niet voor elk dossier hetzelfde is, zal de registratie van de openbaarheid in 
MAIS waarschijnlijk uitbesteed worden aan De Ree. De registratie van de nieuwe 
inventarisnummers zelf zou wel door een medewerker collectiebeheer gedaan kunnen worden. 

In totaal gaat het om circa 16.267 dossiers. Verwacht wordt dat per uur circa 30 dossiers 
nagelopen kunnen worden. Het werk is eentonig, vind plaats in een depot en daarnaast moeten de 
medewerkers veel staan. Er wordt daarom voorgesteld hen maximaal 6 uur per dag te laten 
werken. Dit zou beteken dat een medewerker in 5 dagen tijd 900 dossiers verwerkt. Effectief ligt 
dit aantal op circa 710 per week op jaarbasis in verband met ziekte, verlof en inwerktijd. Met vier 
externe medewerkers zou dit ongeveer 6 weken in beslag nemen. Dit levert het volgende 
kostenplaatje op: 



Medewerker 
uitvoering 

4 30 6 weken €15.249,60 

Senior 
medewerker 
depot 

€21,18 

1 6 weken 30 €28,64 €5040,00 

C22.117,60 Voorlopig 
totaal 

Functie Kosten per 
uur incl. 

Aantal Uur per 
week 

Periode Kosten 

Medewerker 
collectiebeheer 

€45,70 1 week €1828,00 1 40 

Inhuur De Ree Ntb Ntb Ntb Ntb ntb 

Personele kosten 

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. 

Materiele kosten 

Wat 
	

Kosten incl. 
Ornslagen 
	

€4116,04 
Etiketten 
	

€1428,99 
Dozen 
	

€160,60 
Totaal 
	

C5705,63 

Dit !evert een totaal op van C27.823,23 



Tijdelijke Dienstverlening Rode Kruis 

1. Algemeen 

Voorwaarden dienstverlening 
- Aanvragen kunnen ingediend worden per 1 december 
- Er kan per bezoeker 1 aanvraag worden ingediend > het staat ons vrij aan te geven dat 

het te veel is. 
- Onderzoek op basis van een onderzoeksopzet niet mogelijk 
- Inzage op afspraak 1 dag per week 10-17u. Allebei 3,5 uur in studiezaal. Voorkeur voor 

woensdag. Donderdag zou kunnen. 
- Inzage vanaf de week van 7 januari. 
- Beperkte capaciteit > max. 21 personen per dag. 
- B-beperking regime ivm nader te bepalen openbaarheid 
- Behandeltermijn door de achterstand mogelijk tot 6 maanden. 

Actielijst 

Wat 
	

Wie regelt 
Meelopen CABR door 	HMI (allebei 2x4 
uur apart) 
Meelopen Distributie/Depotbeheer door 
IUME/INOM (allebei lx 2 uur)  
Cursus CRM (Allebei 2x2 uur apart) 	 
Processimulatie (allebei 1x4 uur + lx alien) 
Rode Kruis kast aanwijzen 
Uitleen/aanvraagbriefje maken 
Vervangende dozen 
Extra inroostering inlichtingen december 
Standaardantwoorden maken 
Webformulier maken 
Communicatieplan maken en uitvoeren 	IMO  
Map maken op Secretariaat 

2. Doorlooptijd afhandeling aanvragen 

Schatting effectieve doorlooptijd per aanvraag medewerkers Rode Kruis 
Dienstverlening op studiezaal niet meegenomen. Dit gaat namelijk om meerdere aanvragen 

Wat 
	

Aantal uur 
Inhoudelijk onderzoek 
	

2,5 
Administratieve afwikkeling 	1 
Klaarzetten stukken 
	

0,5 
Totaal 
	

4 

Een nadere uitwerking van het werkproces volgt hieronder. 

Aantal aanvragen voor inzage per dag 
In de werkcollege zaal is ruimte voor 24 mensen. 	en 1 0 2 e  hebben ook ruimte nodig en het 
komt wel eens voor dat iemand plotseling een extra persoon meeneemt. Laten we dus uitgaan van 
21 mensen voor inzage per dag. 

Bezoekers mogen maximaal 2 medebezoekers meenemen. In de praktijk gebeurt dit weinig. In de 
maand september zag de verdeling voor nieuwe aanvragen er als volgt uit: 

83 



Aileen 	 Twee personen 	 3 personen 
62 
	

27 
	

17 

Bij de personen die alleen komen zitten ook een (groot) aantal onderzoekers. Om `veilig' te zitten 
zou ik dus willen schatten dat per aanvraag twee personen voor inzage komen. Dit zou betekenen 
dat er 10 aanvragers per dag voor inzage kunnen komen. 

Voorstel indeling werkzaamheden vanaf 1 december 
Uitgaande van 1 dagdeel dienstverlening op studiezaal per persoon op basis van lx 24 uur en lx 
32 uur 

Wat 
	

24-uur 	32-uur 
Dienstverlening op studiezaal 

	
4 
	

4 
Inhoudelijk onderzoek en administ a ieve afwikkelinq 	12 

	
20 

Klaarzetten stukken 
Inhoudeiijke advisering projectteam 	 2 

	
2 

Overige taken 
Totaal 
	

56 

Op basis van totaal 32 uur onderzoek tijd per week worden er ook ongeveer 10 aanvragen per 
week afgehandeld. 

3. Werkproces Dienstverlening Rode Kruis 

In het werkproces wordt op verschillende momenten gebruik gemaakt van standaardantwoorden. 
In de bijiage zit hiervan een overzicht. 

Stap 1: Verzoek om inzage per brief/mail/formulier 

Input: Brief/mail/aanvraagformulier van kiant komt binnen 
Output: Aanvraag in wachtrij Rode Kruis 
Tijdsduur proces: 1 werkdag 

Verantwoordelijke 
Medewerker 
Secretariaat 

Actie 
Scannen brief + bijiagen 

• Poststuk aanmaken in CRM 
• Brief in wachtrij secretariaat zetten 

Nr. 
la 

E-mail of aanvraagformulier van kiant verschijnt in wachtrij Inlichtingen: 
• E-mail/aanvraaq doorzetten near wachtrij secretariaat  

In geval van brief: 
• Brief opbergen in map Rode Kruis 

In alle gevallen: 
• Van brief/e-mail een aanvraag maken 
• Titel van aanvraag invulien 

Naam kiant 
Rode Kruis 
Naam gezocht persoon of aantal 

• Aanvraagvelden CRM invoeren: 
Aanvraagtype: RODE KRUIS 
Onderwerp: Rode Kruis 
Aanvraagbron: E-mail/web/brief 

lb 

2 

Medewerker 
Inlichtingen 
Medewerker 
Secretariaat 

Medewerker 
Secretariaat 

Controle volledigheid aanvraag: 
Voornamen en achtemaam 
Geboortedatum en indien mogelijk geboorteplaats 
Bewijs van overlijden/machtiging indien te onderzoeken personen 



Nr. Verantwoordelijke Actie 

   

   

• Wijst zichzelf de aanvraag toe in CRM 

• controleert of de aanvraag per brief is gedaan 
Indien ja: pakt brief uit map secretariaat 
Indien nee: geen actie vereist 

1 Medewerker Rode 
Kruis 

2 Medewerker Rode 
Kruis 

Medewerker Rode 
Kruis 

• Controleert de aanvraag nogmaals op voliedigheld 3 

Onvolledig 4 4 
Volledig 4 

• vraagt kiant per e-mail/brief am aanvullende informatie 
(standaardantwoord) 

• Sluit aanvraag af 

4 Medewerker Rode 
Kruis 

Na levering nieuwe informatie 4 3 
• Voert onderzoek uit in Rode Kruis archieven 

Indien stukken gevonden: 
• Stuurt standaardantwoord naar kiant met vermelding van 

gevonden archiefstukken. Per archiefstuk wordt vermeld: 
Naam Collectie (nieuwe namen bij NA behalve bij Westerbork 
en Indische lijsten ivm samenvoeging) 
Huidig inventarisnummer 
Huidig dossier/lijstnummer. Indien alfabetisch: naam geb. 
datum gezocht persoon 

Indien geen stukken gevonden: 
• Vraagt second opinion aan collega. 
• Indien toch stukken gevonden zie hierboven 
• Indien geen stukken gevonden bericht de kiant dat er op geen 

documenten zijn aangetroffen. 

5 Medewerker Rode 
Kruis 

6 Medewerker Rode 
Kruis 

Indien het om een brief gaat: 
• slaat antwoordbrief als volgt op: maakt nieuwe activiteit aan 

in de aanvraag, knipt de tekst uit het Word-bestand, plakt 
deze in de activiteit en noemt de activiteit 'Antwoordbrief'. 

• Een kopie van de antwoordbrief, inclusief handtekening 
medewerker, wordt vastgeniet aan de originele brief. Deze 

7 Medewerker Rode 
Kruis 

<100 jaar geleden geboren. 

Onvolledig 4 4 
Volledig - 5 

4 
	

Medewerker 	• vraagt kiant per e-mail/brief om aanvullende informatie 
Secretariaat 
	

(standaardantwoord) 
• Sluit aanvraag af 

Na levering nieuwe informatie 4 3 
5 
	

Medewerker 	• stuurt vanuit aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail of per 
Secretariaat 	 post (standaardantwoord) 

• Plaatst de aanvraag in wachtrij Rode Kruis. 

Stap 2: Ultvoering onderzoek 

Input: Aanvraag in wachtrij Rode Kruis 
Output: Antwoord kiant en afslulting aanvraag 
Tijdsduur proces: 1 dag 



worden in bakje (afgehandelde brieven) secretariaat gelegd. 
In elle gevallen: 

• Sluit aanvraag of  

Stap 3: Afspraak maken 

Input: Want belt voor afspraak 
Output: Klant heeft afspraak en bevestiging 
Tijdsduur proces: 1 dag 

Nr. Verantwoordelijke Actie 

   

   

Medewerker 
Secretariaat • 

Klant belt naar secretariaat. Medewerker: 
Vraagt naar naam klant 

• Zoekt aanvraag op in CRM 
• Vraagt naar naam 2e en 3e medebezoeker 
• Controleert volledigheid bezoekersnummers 

Onvolledig 3 2 
Volledig 	3 

2 Medewerker 
Secretariaat 

vraagt klant eerst een profiel aan te maken en daama 
opnieuw te bellen voor een afspraak. 
Bij terugbellen 	1 

Indien klant niet in staat is zelf een pro el aan te maken, dit zelf 
doen. 

Medewerker 
Secretariaat 

4 
	

Medewerker 
Secretariaat 

Stap 4: Stukken klaarzetten  

• Maakt een afspraak minimaal 4 werkdagen van te voren 
• Noteert in Agenda NA Dienstpostbus: 

Naam klant 
Bezoekersnummer 
Initialen behandelaar 
Cijfer aantal bezoekers per dag (max 21)  
stuurt klant standaard afspraakbevestiging per e-mail met 
datum en tijdstip. 

Input: Afspraak in Agenda NA Dienstpostbus 
Output: Stukken klaar voor ultgifte 
Tijdsduur proces: 1 dagdeel 

Nr. Verantwoordelijke Actie 
Medewerker Rode 	• kijkt drie dagen van tevoren na 12 uur in Agenda NA 
Kruis 	 Dienstpostbus Dienstverlening naar de gemaakte afspraken 

• Print de antwoordmails met archiefstukken 
2 
	

Medewerker Rode 	Verzamelt benodigde archiefstukken per aanvraag. Doet dit 
Kruis 	 per archiefstuk als volgt: 

Voorzlet vervangende doos/dozen van label met naam klant, 
bezoekdatum en aantal archiefstukken. 
Zoekt juiste archiefstuk op; 
Indien het archiefstuk geen afzonderlijke omslag heeft wordt 
deze eromheen geplaatst met vermelding van inv.nr. en/of 
dossier/lijstnummer; 
Schrijft op omslag depotstelling en stellingnummer (Le. 4D17) 
met potlood; 
Plaatst het archiefstuk in een vervangende archiefdoos;  



Nr. Verantwoordelijke Actie 
Medewerker Rode 
Kruis 

• Zet 15 min voor aanvang stukken klaar in de werkcollegezaal 

Klant meldt zich met brief/e-mail bij balie Informatiecentrum en zegt 
afspraak to hebben voor inzage. Medewerker: 

• zoekt afspraak op in Agenda Dienstpostbus Dienstverlening. 

Indien klant niet eerder is geweest — 3 
Indien Want wel eerder is geweest - 4 

2 Medewerker 
Informatiebalie 

• 
• vraagt naar legitimatiebewijs en controleert dit 

zoekt klantgegevens in CRM 
• controleert in CRM of gegevens profiel in orde zijn 
• voegt in CRM ID-gegevens toe 
• maakt bezoekerspas aan en geeft deze aan klant 
• vertelt kort de relevante huisregels studiezaal en geeft deze 

mee 

Medewerker 
Informatiebalie 

Medewerker 
Informatiebalie 

• Verwijst klant naar werkcoilegezaal 4 

• Ontvangt klant 
• Controleert bezoekerspas 
• Overhandigd archiefstukken 
• Plakt op laptop/tablet/telefoon camera of met gee e 
• Beantwoord inhoudelijke vragen 

5 Medewerker Rode 
Kruis 

Plaatst op locatie archief in originele doos een uitieenbrief; 
Voegt het aanvraagbriefje bij het dossier. 

Archiefstukken behorend bij dezelfde aanvraag worden in 6.4n of 
meerdere vervangende dozen geplaatst (afhankelijk van hoeveeiheid). 
Nadat alle stukken voor den aanvraag zijn verzameld: 

• Voegt de antwoordmail toe aan vervangende doos 
Nadat alle aanvragen verzameld zijn: 

• Brengt stukken op kar naar distributie 

Medewerker Rode 	Cont o eert de Europese en Indische persoonsdossiers: 
Kruis 	 Verwijdert aanwezige SVB dossiers en geeft deze of bij 

IMO 
Voorzlet correspondentie van de afgelopen 20 jaar van een 
aparte omsiag. Vermeld op de omslag: 
Toegangsnummer coilectie 
Inv.nr. 
Dossiernummer 
Stopt de correspondentie in een aparte doos met naam klant. 

• Plaatst de dozen die aan de klant gegeven worden in de Rode 
Kruis kast op de uitgifte plank met daarbij een naambordje 
van de klant en bezoekdatum. 

• Plaatst de dozen met correspondentie in de Rode Kruis kast op 
de correspondentie plank met daarblj een naambordje van de 
klant en bezoekdatum. 

Stap 5: Bezoek klant 

Input: Klant meldt zich bij Informatiebalie 
Output: Klant start onderzoek 
Tijdsduur proces: 1 dagdeel 



Stap 6: Retour stukken 

Input: Kiant is klaar met onderzoek 
Output: Stukken terug in originele dozen 
Tijdsduur proces: 1 dagdeel 

2 

Verantwoordelijke  
Medewerker Rode 
Kruis 
Medewerker Rode 
Kruis 

Actie 
Klant geeft aan stukken nogmaals in te wilien zien 	2 
Klant heeft onderzoek afgerond 3 
In verband met de verwacht drukte is veriengen niet mogelijk. De 
kiant wordt verzocht telefonisch een nieuwe afspraak te maken 

Nr 
1 

3 
3 Medewerker Rode 

Kruis 
• Plaatst stukken terug in Rode Kruis kast op Retourpiank 

4 Medewerker 
depotbeheer 
/distributie 

Plaatst correspondentie met omslag terug in juiste dossier 
• Volgt vervolgens het proces Thandmatige uitieningen' voor 

terugplaatsen stukken. 



Bijlage Standaardantwoorden 

1. Verzoek bewijs van overlijden webformulier 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft zojuist een verzoek ingediend voor inzage in het Rode Kruis archief. De aanvraag betreft 
een persoon geboren na 1 januari 1919. In verband met de privacy van mogelijk nog levenden 
personen verzoeken wij u een bewijs van overlijden te overleggen. 

De volgende bewijzen van overlijden worden geaccepteerd: 
- Uittreksel overlijdensregister 
- Kopie van de persoonskaart (aan te vragen via yivm.cbg.n1) 
- Rouwkaart 
- Bidprentje 
- Leesbare foto van de grafsteen 

Een scan van een van genoemde documenten kunt u als bijlage in reactie op deze e-mail naar ons 
opsturen. Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat afdeling Dienstverlening 

2. Verzoek bewijs van overlijden e-mail 

Geachte heer/mevrouw [NAAM], 

U heeft zojuist een verzoek ingediend voor inzage in het Rode Kruis archief. De aanvraag betreft 
een persoon geboren na 1 januari 1919. In verband met de privacy van mogelijk nog levenden 
personen verzoeken wij u een bewijs van overlijden te overleggen. 

De volgende bewijzen van overlijden worden geaccepteerd: 
- Uittreksel overlijdensregister 
- Kopie van de persoonskaart (aan te vragen via %,wvv.cbg,n1) 
- Rouwkaart 
- Bidprentje 
- Leesbare foto van de grafsteen 

Een scan van een van genoemde documenten kunt u als bijlage in reactie op deze e-mail naar ons 
opsturen. Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

Met vriendelijke groet, 

3. Ontvangstbevestiging 

Geachte [naam], 

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. 

In verband met de bewerking van het Rode Kruis archief is er beperkte capaciteit beschikbaar voor 
de behandeling van aanvragen. Op dit moment kunnen wij hierdoor niet zeggen hoe lang het duurt 
voor wij uw aanvraag kunnen behandelen. Wij hopen op uw begrip. 

Met vriendelijke groet, 



4. Standaardantwoordbrief na uitvoering onderzoek 

Geachte [NAAM], 

Naar aanleiding van een uw aanvraag heb ik de volgende dossiers kunnen achterhalen met 
betrekking tot [NAAM]: 

[PER ARCHIEF STUK VERMELDEN: naam collectie, toegangsnummer, inventarisnummer, dossier 
nurnmer] 

Afspraak maken 
1. Heeft u nog geen profiel? Maak deze dan eerst aan via -,vww.qahetna.nl/user/login. Ook 
medebezoekers (maximaal 2) moeten een profiel op de website aanmaken. 

2. Er is inzage mogelijkheid op nader te bepalen van 10:00 tot 17:00. U kunt minimaal 4 
werkdagen van te voren een afspraak maken via het secretariaat. Het secretariaat is bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur via 070-3315411. 

Met vriendelijke groet, 

5. Afspraakbevestiging 

Geachte [NAAM], 

U heeft vandaag telefonisch een afspraak gemaakt voor inzage in dossiers van het Rode Kruis. 
Graag bevestigen wij dat u deze dossiers op [DAG] [DATUM] in de studiezaal van het Nationaal 
Archief komt bekijken. U bent welkom vanaf 10.00 uur. 

Bezoekdag 
Bij aankomst kunnen u en mogelijke medebezoekers zich melden bij de balie in het 
informatiecentrum. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs wordt een toegangspas 
aangemaakt. Daarna wordt u doorverwezen naar de werkcollegezaal in studiezaal. Een 
medewerker zal de stukken vervolgens voor u halen. 

Privacy 
De bewerking van het archief is nog niet afgerond. Hierdoor is het op dit moment onduidelijk in 
welke dossiers stukken van mogelijk nog levenden personen voorkomen. Het maken van 
reproducties is daarom niet toegestaan. U mag wel aantekeningen maken op een laptop, tablet of 
met potlood en papier. Pennen zijn niet toegestaan in de studiezaal. 

Met vriendelijke groet, 
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Communicatie NRK najaar 2018 

Vanaf december kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor inzage in het Oorlogsarchief 
van het Rode Kruis. De dienstverlening zal een tussenvorm zijn tussen de voormalig 
dienstverlening van het Rode Kruis en de werkwijze van het NA. 

De verwachting is dat er enorm veel animo voor het archief zal zijn. De capaciteit om aanvragen te 
beantwoorden is echter beperkt. Hierdoor weten we zeker dat de normale behandeltermijn van 6 
weken niet gehaald gaat worden. Onduidelijk is op dit moment hoe lang de behandeltermijn wel zal 
zijn. Verwacht wordt dat dit in elk geval tot 6 maanden zal kunnen oplopen. 

Het is daarom niet verstandig breed te communiceren dat er aanvragen ingediend kunnen worden. 
Er wordt dan een verwachting gecreeerd die niet waar gemaakt kan worden. Geadviseerd wordt 
dan ook de communicatie te beperken tot een e-mail naar de personen op de maillijst en een 
nieuwsbericht op de website van het NA en Rode Kruis. Op het moment dat het archief volledig 
bewerkt is kan er meer aandacht aan de dienstverlening worden besteed. 

E-mail mailinglijst 

De e-mail naar de personen op de maillijst zal pas verstuurd worden op het moment dat er 
daadwerkelijk aanvragen in behandeling genomen kunnen worden. Dit voorkomt dat er eerder 
aanvragen ingediend worden. Er wordt gericht op maandag 3 december. Hieronder volgt een opzet 
voor het bericht: 

Beste heer/mevrouw, 

Vanaf vandaag nemen wij weer aanvragen in behandeling voor het archief van het Nederlandse 
Rode Kruis. 

Indienen aanvraag 
U kunt een aanvraag indienen door het webformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar 
info@nationaalarchief.nl. Vermeld in uw e-mail in elk geval de volgende gegevens: 

• naam van de persoon over wie u informatie zoekt, met volledige voornamen; 
• zijn of haar geboortedatum en bij voorkeur ook de geboorteplaats; 
• bewijs van overlijden van de betrokkene indien korter dan 100 jaar geleden 

geboren; indien nog in leven: toestemming van betrokkene. 

Extra bijzonderheden en informatie zijn altijd welkom. 

Let op: het Rode Kruis archief wordt nog bewerkt. Daarom kunnen we niet de 
dienstverlening leveren die u van ons gewend bent. Houd er rekening mee dat aanvragen 
meer tijd kosten dan gebruikelijk. 
Meer informatie over de collectie en het indienen van een aanvraag vind u in onze 
zoekhulp. 

Met vriendelijke groet, 



Bewerking en 
beschikbaarstelling Rode 
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Projectteam 
inventarissen en 
openbaarheid 

Deelprojectleider 
collectiebeheer 

Projectteam 
collectiebeheer 

Deelprojectleider 
inventarissen en 
openbaarheid 

In maart 2018 is het oorlogsarchief van het Rode Kruis overgedragen aan het Nationaal Archief. 
Het archief bestaat uit circa 50 deelcollecties. Om deze collecties beschikbaar te kunnen stellen op 
de studiezaal moet er nog wel veei gebeuren. 

In dit projectplan wordt beschreven welke stappen er gezet moeten worden om het archief 
beschikbaar te kunnen stellen op de studiezaal volgens de procedures van het NA. 

A_g rnene project structuur 
1.1 Organigram project 

Stuurgroep 

Projectleider I 

1 
Deelprojectleider 

digitaal 

Projectteam 
digitaat 

Deelprojecleiderl 
materieel 

Projectteam 
materieel 

Deelprojectleider 
dienstverlening 

Projectteam 
dienstverfening 

Adviseurs 

1.2 Vergadercyclus 

Stuurgroep + projectleider: lx per maand 
Projectleider + deelprojectleider: lx per 2 weken 
Projectteams: nader te bepalen door deelprojectlelders 

1.3 Verantwoordelijkheden en personele bezetting (voorstel) 

1.3.1 Stuurgroep 
Verantwoordelijkheden 

Bestuitvorming 
Controle op algehele voortgang 
Managementoverleg met Rode Kruis 

Personele bezetting 
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Deelprojectleider a !lee! 
	

JNE11111111111111  
Pro 'ectteamleden 

edewerkers depotbeheer 
Deel ro'ectleider Co lectiebehee 
Pro 'ectteamleden 

ee 	o ectleider D.  a 
Pro'ectteamleden 

Dee 	.ectleider Dienstverlenin 
Projectteamleden 

1.3.2 Projectleider 
Verantwoordelijkheden 

Controle op algehele voortgang project 
Algemene communicatie 
Aanpassing algehele proces indien noodzakelijk (in afstemming met Stuurgroep) 

Personele bezetting 

- MM. 

1.3.2 Deelprojectleiders en projectteamleden 
Verantwoordelijkheden Deelprojectleider 

Controle voortgang deelproject 
Communicatie met projectteam en projectleider 
Aanpassing proces deelproject indien noodzakelijk (in afstemrning met projectleider 
Nadere ultwerking werkzaamheden projectteam 
Verdeling werkzaamheden projectteam 

Verantwoordelijkheden Projectteamleden 
Voortgang eigen werkzaamheden 
Aanpassing eigen werkzaamheden indien noodzakelijk (in afstemming met 
deelprojectleider) 
Communicatie met deelprojectleider en rest projectteam 

Personele bezetting 

Wat 
	

Wie 	 Beschikbaar aantal uur 
per week 

Deelprojectleider inventarissen en 
openbaarheid 
Pro 'ectteamleden 

In hoofdstuk 2 zullen juilie zien dat openbaarheid en inventarissen twee stromen zijn in de 
stappenplannen. Ik heb er in dit geval voor gekozen hier den deelproject van te maken. De 
persoon die de inventaris schrijft zit er ook inhoudelijk het meeste in. Voor deze persoon is het 
waarschijnlijk het eenvoudigste en meest efficiente om ook onderzoek te doen naar openbaarheid. 

1.3.3 Adviseurs 
Verantwoordelijkheden 

- Adviseren op diverse inhoudelijke aspecten van het project 

Personele bezetting 

1111111111111111111111111111 
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Het oorlogsarchief van het Rode Kruis bestaat uit circa 50 losse collecties. Er zijn een aantal 
onderdelen die bij elke collectie moeten gebeuren, zoals het schrijven van een inleiding en de 
registratie in MAIS-Flexis. Daarnaast zijn er collectie specifieke onderdelen. Zo zijn sommige 
collecties gedigitaliseerd of moet er opnieuw genummerd worden. 

Aangezien er niet een overzichtelijk uniform stappenplan te maken is voor alle collecties zijn deze 
opgedeeld in 8 categorieen: 

Categorie 
1 
2 
3  

Omschrijving 
Kaartsystemen met scans en data-entry 
Collecties die mogelijk worden samengevoegd 
Persoonsdossiers 

4 
	

Niet-gedigitaliseerde collecties die verder goed zijn 
Gedigitaliseerde collecties (met deels OCR) die verder goed zijn 
Collecties die omgenummerd moeten worden 
Collecties waarbij een klein deel herverpakt en ontijzerd moet worden 
Collecties waarvan nader bepaald moet worden wat er moet gebeuren 

Per categorie wordt er een stappenplan weergegeven en benoemd om welke collecties het gaat. In 
de stappenpiannen zijn vijf hoofdlijnen te onderscheiden: Digitaal, materieel, openbaarheid, 
inventaris en collectiebeheer: kortom vier van de vijf deelprojecten. Deze hebben vervolgens weer 
invloed op elkaar (i.e. pas wanneer de inventaris is geschreven kan deze geregistreerd worden in 
MAIS-Flexis). 

Aan de deelprojectteams zal gevraagd worden de werkzaamheden verder uit te werken en 
onderling te verdelen. Een eerste schatting van het aantal uren voor de werkzaamheden is ook 
bijgevoegd. In de bijlage staat een toelichting op deze inschatting. In een aantal gevallen is het op 
dit moment nog niet in te schatten hoeveel tijd het gaat kosten. Hier is ntb ingevuld. 

Per collectie zal een  10.2.  en 10.2_e  gevraagd worden een korte vragenlijst in te vullen. Deze 
vragenlijst gaat over informatie met betrekking tot de archiefvormers, archiefbeheer en inhoud van 
de collecties die zij uit hun hoofd weten. 

Pas wanneer de collecties (grotendeels) bewerkt zijn zal de dienstverlening worden ingericht. Tot 
die tijd zal gebruik worden gemaakt van een tijdelijk proces. 

5 
6 
7 
8 
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2.1 	Categorie 1 - Kaartsyste en met scans en data-entry 

Deze cartotheken vormen de toegang op de een groot deel van de rest van de collectie. 
collecties zijn gedigitaliseerd en door middel van data-entry doorzoekbaar gemaakt. Deze scans en 
data zullen in de huidige CABR database worden opgenomen zodat zij gebruikt kunnen worden 
voor onderzoek. 

2.1.1 Collecties 

Toegangstitel  Meters  Bloknummer  
Toegangs-
nummer 

Het Nederlandse Rode Kruis - 
Inforrnatiebureau: Cartotheek van het 
Japanse burgerinterneringskampen in 
district 2 op Java: Bandoeng Tjimahi  
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: Centraal Indische 
Cartotheek (CIC) 50,8 128531 

2.19.283 

2.19.278 
Het Nederlandse Rode Kruis: Centrale 
Europese Cartotheek (CEC)  
Het Nederlandse Rode Kruis: Joodsche 
Raad Cartotheek (JR) 

61,5 

77,9 

128540 

128547 

2.19.287 

2.19.294 
Het Nederlandse Rode Kruis - Opgave 
Representanten (OR) formulieren 1 0 128557 2.19.304 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 
(ABC) Cartotheek 14,5 128566 2.19.313 

2.1.2 Onderdeten bewerking 

Wat  Uren per 
collectie 

Aantal 
collecties 

Totaal uren 

Diaitaal 
Scans en data binnenha en 	Ntb 
Naamgeving scans en data 	ntb 
aanpassen 

ntb 
ntb 

CSV scans en data ntb ntb 
Invoegen database 	 ntb ntb 
E-depot ntb ntb 
Materieel 
Etiketten 0 Afgerond 
Groene stickers Ntb Ntb ntb 
Subtotaal 
Inventaris 
Beschrijvingen controleren  Afgerond 0 
Excel - wat per inv.nr. 0 0 Afgerond 
Inleidingen 4 16 
Subtotaal 16 
Ooenbaarheid, 
Onderzoek openbaarheid 

	
2 

Voorstel Openbaarheidsoverleg 	 6 

Advies Stuurgroep 
Beslissing Stuurgroep 	nihil 

12 
6 

6 
0 

Beslissinq NRK nihil 
Subtotaal 24 
Collectiebeheer 
Blok-  en toegangsnummer  Afgerond 0 0 
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Omzetten Word naar EAD en 	4 
registratie MAIS  
Registratie openbaarheid 	1 
Subtotaal 

6 

6 

24 

6 
30 

Totaal 

2.1.3 Doorlooptijd 
Ntb 
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Toegangstitel 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Infornnatiebureau: lijsten en berichten met 
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en 
Bersiap Periode in Nederlands-Indie 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: Radiogrammen 
ontvangen van het Connite International 
Croix Rouge uit Geneve en hiervan 
uitgewerkte lijsten - 2008 

Bloknurnmer 

128528 

128528 

Toegangs-
nummer 

2.19.275 

2.19.275 

Meters 

13,9 

2,3 

Toegangstitel 

Het Nederlandse Rode Kruis: 
Hulpsecretarie Westerbork Cartotheek 

Het Nederlandse Rode Kruis - 
Vluchtelingenkamp Westerbork 

Het Nederlandse Rode Kruis - 
Persoonsbewijzen Westerbork 

Het Nederlandse Rode Kruis - Collectie 
Vervolging Westerbork 

Bloknurnmer 

128549 

128549 

128549 

128549 

Toegangs-
nummer 

2.19.296 

2.19.296 

2.19.296 

2.19.296 

Meters 

6,5 

0,4 

0,9 

12,1 

2.2 Categorie 2 - Collecties die worden samengevoegd 

Een aantal collecties Iijken thematisch sterk op elkaar. Hierbij gaat het om de Indische lijsten en de 
collecties Westerbork. Voor bezoekers is het waarschijnlijk overzichtelijker wanneer deze collecties 
samengevoegd worden. In plaats van door 6 collecties te moeten zoeken, kan dan in 2 collecties 
onderzoek gedaan worden. 

2.2.1 Collecties 

Indische lijsten  

Het Rode Kruis ontving Radiogrammen van Comite International Croix Rouge (CICR) met 
informatie over personen in Indie. Deze zijn opgenomen in 2.19.276. De radiogrammen werden 
uitgewerkt op werklijsten, waarbij alleen doden en vermisten werden opgenomen. Deze lijsten 
bevinden zich in 2.19.275. 
2.19.275 is dus een uitwerking van wat er in 2.19.276 is opgenomen. Er zijn dus ook veel 
kruisverwijzingen tussen de archieven. 

Samenvoeging akkoord: 2.19.275 - 128528 - Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: lijsten, berichten en radiogrammen met betrekking tot Nederlands-
Indie 

Collecties Westerbork 

Wanneer bezoekers informatie zoeken over (personen in) Westerbork, is het voor hen 
waarschijnlijk eenvoudiger om in een in plaats van vier collecties te moeten zoeken. De collectie 
over vluchtelingenkamp Westerbork zou eventueel apart gehouden kunnen worden. Het kamp viel 
toen nog niet onder Duits gezag. Veel van de mensen die in het vluchtelingenkamp zaten hebben 
echter ook in het 'durchgangslager' gezeten. Het loopt wat dat betreft in elkaar over. 

Samenvoeging akkoord: 2.19.296 - 128549 - Het Nederlandse Rode Kruis - Kamp 
Westerbork 
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E-depot ntb ntb 
Subtotaal ntb 

Groene stickers Ntb Ntb ntb 
Subtotaal 134 

Inleidinden 16 2 32 
Subtotaal 44 

Besiissing NRK 0 Nihil 
Subtotaal 22 

idem Scans en data binnenhalen 
ntb Naamgeving scans en data 

aanpassen 

ntb Invoegen database 

134 Omnummeren en etiketten + 
Lijst oude en nieuwe inv.nrs. 

2 Steekproef beschrijvingen 
4 Beschrijvingen aanpassen 

8 Onderzoek openbaarheid 
2 Voorstel Openbaarheidsoverieg 

1 Advies Stuurgroep 
Nihil Bestissing Stuurdroep 

4 Omzetten Word naar EAD en 
registratie MAIS 

ntb Redistratie openbaarheid 

2.2.2 Onderdelen bewerking 

Wat Uren per 
coliectie 

ntb 

CSV scans en data ntb ntb 
ntb 

Materieel 

Inventaris 
Bepalen samenvoegen en vvelke 
volgorde 

Afgerond 0 O 

2 4 
2 

Oroenbaarheid 
2 16 

-r 
2 2 

0 

Collectiebeheer 
Blok- en toegangsnummer Afgerond 0 0 

2 8 

ntb 
Subtotaal 8 

Aantal collecties Totaal uren 



quad() P! 2.
2.

4 
St

ap
pe

  

C C 
3 VI 

Le, 
ok 0- c c 
3 m  

„c°  
04,  

ro "0 ro c  
Z C 

CJ 
C -o 

E 
E 

C 
1+ 

iu 

sue uaAUI  

E 

O 

CC 

C 

C CC  

C)  

C 

C 
Co to 2 
" 

co 



Meters Bloknummer Toegangstitel 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: Familiedossiers 
betrekking tot personen Nederlands-
Indie 128534 

Toegangs-
nummer 

2.19.281 141,0 

Het Nederlandse Rode Kruis: 
Persoonsdossiers Europees 470,6 128541 2.19.288 
Het Nederlandse Rode Kruis: B 
Persoonsdossiers Duitse militairen en 
Nederlanders Duitse dienst 

Het Nederlandse Rode Kruis: D 
Persoonsdossiers buitenlandse burgers 

Het Nederlandse Rode Kruis: S 
Persoonsdossiers 

Het Nederlandse Rode Kruis: X 
Persoonsdossiers 3,5 128545 2.19.292 

Het Nederlandse Rode Kruis: Y 
Persoonsdossiers 
Het Nederlandse Rode Kruis -
Netherlands Tracing Mission 
Persoonsdossiers 

16,2 

11,9 

1,5 

128542 

128543 

128544 

2.19.289 

2.19.290 

2.19.291 

3,8 

14,8 

128546 

128561 

2.19.293 

2.19.308 

2.3 Categorie 3 - Persoonsdossiers 

Een groot deel van het oorlogsarchief bestaat uit series persoonsdossiers. Deze zijn per bundel 
verpakt en beschreven. De dossiers hebben dus Been afzonderlijk inventarisnummers en zijn dus 
ook niet afzonderlijk aan te vragen. 

De wens van het Rode Kruis is echter om zo veel mogelijk openbaar te maken. We hebben daarom 
afgesproken elk dossier afzonderlijk te beschrijven. Op deze manier kan de openbaarheid per 
dossier in plaats van per pak dossiers bepaald worden. Op het moment dat de hoofdpersoon van 
het dossier aantoonbaar overleden is, wordt het dossier openbaar. 

Helaas weten wij op dit moment niet welk dossier over welke persoon gaat. Dit zal dus tijdens het 
vooronderzoek door dienstverlening bepaald en geregistreerd moeten worden. Hoe dit precies 
vorm gegeven zal worden wordt nog nader bepaald. 

Buiten het materiaal dat het Rode Kruis verzameld heeft bevinden zich in de dossiers ook 
correspondentie met particulieren die een aanvraag bij het Rode Kruis hebben gedaan en dossiers 
van Sociale Verzekeringsbank. Inmiddels is besloten dat de dossiers van de SVB vernietigd moeten 
worden. De correspondentie wordt mogelijk gelijk afgesplitst. Nadat over dit laatste een besluit is 
gevallen wordt dit in een apart proces ingericht. 

2.3.1 Collecties 
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23.2 Onderdelen bewerking 

Wat Uren per collectie  Aantal 
collecties 

Totaal uren 

Materieel 
Omnummeren, verpakken en 	 7045 
etiketten + Lijst nieuwe inv.nrs. 
en dossiernummers 
Groene stickers Ntb Ntb ntb 
Subtotaal 
	

7048 
Inventaris 
Inleidingen 	 72 
Subtotaal 
	

72 
Openbaarheid 
Onderzoek openbaarheid 
Voorstel Openbaarheidsoverleg 
Advies Stuurgroep 
Bestissing MT nihil 
Bestissing NRK 
Subtotaal 

nihil O 
24 

Collectiebeheer 
Biok- en toegangsnummer  Afgerond 0 
Omzetten Word naar EAD en 	4 
registratie MAIS 
Registratie MAIS-Flexis 
openbaarheid 

32 

Subtotaal 40 
Totaal 

2.3.3 Doorlooptijd 
ntb 
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Toegangstitel 

Het Nederlandse Rode Kruis -
Displaced Persons Cartotheek (DP) 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Infornnatiebureau: Arbeidsstaten 
van personen in Nederlands-Indic 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: Cartotheek van 
het Netherlands Indies Red Cross 
Australia 

Bloknummer 

128550 

128538 

128533 

Toegangs-
nummer 

2.19.297 

2.19.285 

2.19.280 

Nr 

1 

2 

3 

Meters 

29,8 

1,4 

3,7 

Het Nederlandse Rode Kruis - 
Tewerkgestelden ITS Cartotheek 

Het Nederlandse Rode Kruis - 
Centrale Documentatie (CD)  
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Afwikkelingsbureau 
Concentratiekampen (ABC) 
formulieren 

4 

5 

6 

16,0 

13,3 

6,1 

128554 

128563 

128558 

2.19.301 

2.19.310 

2.19.305 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: Cartotheek van 
het Netherlands Red Cross, Londen 
Committee 	 9,0 7 128532 2.19.279 

Het Nederlandse Rode Kruis - M.M. 
Oosenbrug  
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Scheepsverklaringen  
Het Nederlandse Rode Kruis: 
Afdeling Voorlichting Joodsche 
Raad 

8 

9 

10 

3,1 

0,6 

0,3 

128566 

128560 

128548 

2.19.303 

2.19.307 

2.19.295 

Het Nederlandse Rode Kruis - Rode 
11 
	

Kruis Amsterdam Joodse Opsporing 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Infornnatiebureau: Lijsten van 
Nederlands personeel werkzaam op 
ondernemingen Nederlands-Indic  
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Correspondentie: 
Secretariaatsnummers 

12 

13 

3,4 

1,1 

5,1 

128565 

128537 

128564 

2.19.312 

2.19.284 

2.19.311 

Het Nederlandse Rode Kruis - RVO 
Jeremic en Brugman  
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Nederlanders in Sovjet Zone of 
krijgsgevangenschap  

14 

15 

1,4 

2,0 

128555 

128552 

2.19.302 

2.19.299 

2.4 Categoric 4 - Niet-gedigitaliseerde collecties die verder goed zijn 

De collecties in deze categorie zijn eigenlijk het meest eenvoudig beschikbaar te stellen. In principe 
is dit een kwestie van etiketten plakken, inleidingen schrijven, openbaarheid bepalen en alles 
registreren in MAIS-Flexis. 

Dit is tenminste het geval als de beschrijvingen van de archiefstukken kloppen. Zo niet, moet de 
collectie opnieuw beschreven worden wat veel tijd zal kosten. De beschrijvingen moeten in elk 
geval op spelling gecontroleerd worden, maar om te bepalen of het inhoudelijk allemaal kiopt zal 
per collectie een steekproef getrokken worden. 

2.4.1 Collecties 
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15 
15 

30 
15 

nihil 
nihil 

2.4.2 Onderdelen bewerking 

Wat  Uren per 
collectie 

Aantal coilecties Totaal uren 

Materieel 
Etiketten 	 36 

Ntb 	 ntb 
Subtotaal 	 ntb 
Inventaris 
Steekproef beschrijvingen 	 15 
Beschrijvingen aanpassen 	4 
Infeidingen 	 10 
Subtotaal 
	

230 
Openbaarheid 
Onderzoek openbaarheid 
	

15 
Voorstel Openbaarheidsoverleg 	2 
Advies Stuurgroep 

Groene stickers Nth 

30 
15 60 
15 150 

120 

Be ssing Stuurgroep 
Beslissing NRK 

0 

Collectiebeheer 
Blok- en toegangsnummer  Afgerond 0 

Subtotaal 

  

165 

    

Omzetten Word naar EAD en 	4 
registratie MA'S 

15 

 

    

Registratie MAIS openbaarheid 
	

Ntb 

 

ntb 
Subtotaal 

  

60 

    

Totaal 

2.4.3. Doorlooptijd 
ntb 
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2.5 Categorie 5 - Gedigitaliseerde collecties {imet deels OCR) die 
verder goed zijn 

Hierbij gaat het om een drie al collecties die gedigitaliseerd zijn of op dit moment gedigitaliseerd 
worden. 

De workflow is grotendeels hetzelfde als bij categorie 4. Ook deze collecties Iijken er goed uit to 
zien, behalve dat er deels omgenummerd moet worden. Verder is er nu ook een 'digitate' lijn. 

2.5.1 Collecties 

Toegangsti el  Meters  Bloknummer  
Toegangs-
nummer 

Het Nederlandse Rode Kruis - 
Inforrnatiebureau: Passagierslijsten van 
repatrieringsschepen uit Nederlands-India 
en Indonesia 
	

3,2 12 530 2.19.277 

Het Nederlandse Rode Kruis - Mevrouw van 
Overeem 	 3,2 128551 2.19.298 

Het Nederlandse Rode Kruis - Kamp 
Amersfoort 

2.5.2 Onderdelen bewerking 

Wat  

128568 

Oren per collectie  

2.19.315 

Aantal collecties 

13,5 

Totaal uren 
_Diaitaal 	 
Scans en data binnenhalen 
Naamgeving scans en OCR 	ntb 
aanpassen 

ntb 

E-depot ntb ntb 
Subtotaal ntb 
Materiee 	  
Etiketten + Lijst oude en nieuwe 	 14 
inv.nrs. 
Groene stickers Ntb Ntb ntb 
Subtotaal 14 
Inventaris 
Steekproef beschrijvingen 	2 
Besch 'jvingen aanpassen 	4 

3 
12 

Inleidingen 13 39 
Subtotaal 57 
Oceenbaarheig  
Onderzoek openbaarheid 
	

8 
Voorstel Openbaarheidsoverleg 	2 
Advies Stuurgroep 	 1 
Beslissing stuurgroep 	 nihil 

3 24 
3 6 

0 
Beslissing NRK nihil 0 
Subtotaal 
Collectiebeheer 
Blok- en toegangsnummer  Afgerond 0 0 
Omzetten Word naar EAD en 
registratie MATS 

4 12 
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Registratie MAIS openbaarheid 
	

ntb 
	

ntb 
Subtotaal 
	

12 
Totaal 

2.5.3 Doorlooptijd 
ntb 
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2 

16 

2 
0 

Groene stickers titb Ntb ntb 
Subtotaal 83 

Beslissing NRK nihil 0 
Subtotaal 24 

Subtotaal ntb 

Inventari 

Openbaarheid 

Voorstel Openbaarheidsoverleg 

Steekproef beschrijvingen 	 4 
Besch ijvingen aanpassen 	4 
Inleidingen 	 12 
Subtotaal 
	

36 

Onderzoek openbaarheid 
	

2 

Advies stuurgroep 	 2 
Beslissing stuurgroep 	 nihil 

ntb Omzetten Word naar EAD, 
omnummeren en registratie A S 

ntb Registratie openbaarheid 

Uren per collectie Aantal 
collecties 

Totaal uren Wat 

Materieel 
Etiketten + Lijst oude en nieuwe 
inv.nrs. 

Collectiebeheer 
Blok- en toegangsnummer Afgerond 

ntb 

ntb 

Totaal 

2.6 Categorie 6 - Collecties die omgenummerd moeten worden 

Opnieuw wijkt deze categorie niet sterk of van categorie 4. De collecties zien er dus in principe 
netjes uit. Het enige verschil is dat de collecties geen doorlopende nummering hebben. De 
inventarisnummers moeten dus worden omgenummerd, zodat er een doorlopende reeks ontstaat. 

2.6.1 Collecties 

Toegangstitet  Meters  Bloknummer  
Toegangs-
nummer 

Het Nederlandse Rode Kruis - Gravendienst 128569 2.19.316 20,75 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Inforrnatiebureau: gedeponeerd archief 
van het Koninklijk Nederlandse Indische 
Leger (KNIL) afdeling Gravendienst to 
Yokohama, Japan 14,8 128539 2.19.286 

2.6.2 Onderdelen bewerking 

2.6.3 Doorlooptijd 
ntb 

Pagina 21 van 29 



C 

U) 

11.

rN 

Pa
gi

na
  2

2 
va

n  
2
9
  

P!aipeequadO sue uaAul jaapalew I10 

om
nu

m
m

er
en

  

:0) 

0.1 

:e
go

rie
  6

:  C
ol

le
ct

ie
s  z

on
de

r  s
ca

ns
  e

n  
da

ta
,  m

  

A
d
v
ie

s  
s t

u
u
rg

ro
e
p
  

7:3 
O 

C 

CN 

0 

n
a
ar

  C
A
D

 e
n
  

_re 
cu 
O 

'
C  

cr.) 

0 

o
p
e
n
b
aa

rh
ei

d
 

1 

In
le
id

in
g  

in
ve

n
ta

ri
s  

C 
w 

tp 
a 
C 
ca 
ro 

B
es

c h
ri

jv
in

ge
n
  



Toegangstitel Meters Bloknurnmer 
Toegangs-
nummer 

Het Nederlandse Rode Kruis - Korea 128562 2.19.309 0 

5 Etiketten + ontijzeren + 
persoonsdossiers verpakken en 
omnummeren + nieuwe inv.nrs. 
en dossiernrs. 

2 
4 

Wat Uren per 
collectie 

Aantal 
collecties 

Totaal aantal 
uren 

Groene stickers Ntb Ntb ntb 

Subtotaal 20 

Inventaris 

Ottenbaarheid 
Onderzoek openbaarheid 

Subtotaal 
	

5 

Steekproef beschrijvinqen 	2 
Besch Ivingen aanpassen 	4 
Inleidingen 	 8 
Subtotaal 
	

14 

Voorstel Openbaarheidsoverieq 
	

2 
Advies Stuurgroep 	 1 

4 Omzetten Word naar EAD en 
registratie MAIS 

ntb Reqistratie MAIS openbaarheid 

Materieel 

Beslissing Stuurgroep 
Beslissinq NRK 

Nihil 0 
Nihil 0 

Collectiebeheer 	 
Biok- en toegangsnummer Afqerond 0 0 

4 

ntb 
Subtotaal 4 
Totaal 

2.7 Categorie 7 - Collecties waarbij een klein deel herverpakt en 
ontijzerd moet worden 

Deze categorie bestaat uit slechts den collectie. Deze collectie heeft een serie persoonsdossiers die 
herverpakt en ontijzerd moeten worden. Ook hier worden de persoonsdossiers per stuk verpakt en 
genummerd. De rest van de collectie ziet er netjes uit. 

2.7.1 Collecties 

2.7.2 Onderdelen bewerking 

2.7.3 Doorlooptijd 
ntb 
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Toegangstitel 

Kampen en Gevangenissen 

Kreis 
Inventaris 
CADSU 
ITS 
Rest 

Meters 

25 

46,3 
111,3 

3,8 
6,4 
5,5 

Prio 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

CD-Roms, DVD's & Microfiches 

Kaarten 
2 
2 

4 

3 

Toegangstitel 
Het Nederlandse Rode Kruis - 
Informatiebureau: Familiedossiers 
betrekking tot personen Nederlands-
Indie 

Meters Bloknurnmer 

128534 

Toegangs-
nummer 

2.19.281 141,0 

Het Nederlandse Rode Kruis: 
Persoonsdossiers Europees 470,6 128541 2.19.288 

2.8 	Categoric 8 - Collecties waarvan nader bepaald moet worden wat 
er moet gebeuren 

De stukken in deze collecties zijn grotendeels al wel beschreven. Ze zijn grotendeels niet 
geregistreerd in het huidige MAIS-Flexis systeem van het Rode Kruis. 

De collecties zijn soms thematisch, soms meer een samenraapsel. Wat we precies met deze 
collecties gaan doen moet vooral eerst inhoudelijk bekeken worden. Sommige stukken passen 
bijvoorbeeld misschien het beste in een andere collectie of kunnen vernietigd worden. 

en 	hebben aangegeven dat een aantal collecties wel veel geraadpleegd worden. Er is 
daarom aangegeven welke collecties prioriteit hebben boven de rest. 

2.8.1 Collecties 

2.9 Afscheiden stukken persoonsdossiers 
Zoals onder 2.3 al aan de orde kwam zijn er stukken aan de persoonsdossiers toegevoegd die 
eigenlijk vernietigd hadden moeten worden. Dit gaat om de volgende documentatie: 

- Sociaal Rapport (WUV, WUBO en andere uitkeringen) 
- Verificatierapport van het Rode Kruis 

Daarnaast is er correspondentie aan en van het Rode Kruis aan de dossiers toegevoegd. 
Archivistisch gezien behoord dit gewoon tot het dossier: zo is het dossier immers gevormd. Aan de 
andere kant is er ook lets voor to zeggen dat het eigenlijk gewoon bedrijfsarchief is. Daarnaast zou 
het laten zitten van de correspondentie er voor kunnen zorgen dat er een langere beperking op het 
dossier blijft zitten. 

Nader bepaald moet worden of de correspondentie wel of niet wordt afgescheiden en hoe het 
proces uiteindelijk wordt ingericht. Hiervoor wordt een voorstel opgesteld voor de stuurgroep en 
het NRK. 

2.9.1 Collecties 
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2.9.2 Onderdelen bewerking 
Ntb 

2.9.3 Doorlooptijd 
Ntb 

2.9.4 Stappenplan 
Ntb 
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Aantal uur 
Behandeltijd per aanvraa 9 
Wat Wie 
Administratie VnI. Secretariaat 1 
Inhoudelijk onderzoek Medewerker Rode Kruis 2,5 
Administratieve afwikkeling 
Klaarzetten stukken 
Terugplaatsen stukken 
Totaal 

Medewerker Rode Kruis 
Medewerker Rode Kruis 
Medewerker Depotbeheer 

1 
0,5 
0,5 
5,5 

3.1 Tijdelijke dienstverlening 
Uiteindelijk is het doel de collecties beschikbaar te stellen volgende de procedures van het NA. Er is 
besloten tot die tijd een tijdelijk werkproces in te richten. Dit werkproces is een combinatie van het 
huidige NA werkproces en het oude werkproces van het Rode Kruis. De werkzaamheden worden 
grotendeels uitgevoerd door de gedetacheerde medewerkers van het Rode Kruis. 

3.1.1 Voorwaarden tijdelijke dienstverlening 
- Aanvragen kunnen ingediend worden per 3 december; 
- Er kan per bezoeker 1 aanvraag worden ingediend. De aanvraag mag over meerdere 

personen gaan, maar het staat ons vrij aan te geven dat het te veel is; 
- Onderzoek op basis van een onderzoeksopzet niet mogelijk; 
- Inzage op afspraak 1 dag per week 10-17u; 
- Inzage vanaf de week van 7 januari; 
- Max. 21 personen per dag; 
- B-beperking regime ivm nader te bepalen openbaarheid; 

Behandeltermijn door de achterstand mogelijk tot 6 maanden. 

3.1.2 Doorlooptijd afhandeling aanvragen 

Bovenstaand schema zal in het werkproces nader worden uitgewerkt. 

Kijkend naar het beschikbaar aantal uur kunnen er per week circa 10 aanvragen door de 
medewerkers Rode Kruis behandeld worden. 

3.2 Nieuw werkproces en zoekhulpen 
Dit kan pas nader ingericht worden wanneer de bewerking van de collecties verder gevorderd is. 
Dit zal nog behoorlijk veel tijd in beslag nemen, omdat er goede kennis van de inhoud van de 
collectie vereist is. Niet alleen voor het schrijven van een zoekhulp, maar ook om een goed en 
efficient werkproces in te richten. 
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Toelichting berekening uren bewerking NRK 

Dioitaal  
De scans zijn inmiddels binnen, maar de data nog niet. Aangezien er pas een compleet beeld is wat 
er moet gebeuren als beiden er zijn is hier op dit moment nog geen aantal uur voor te bepalen. 

Materieel  
Etiketten en administratie 
Op basis van de afgelopen maanden wordt vanuit gegaan dat er ongeveer een etiket per minuut 
geplakt wordt. Indien er ook administratie bijgehouden moet worden is de schatting dat er 45 
etiketten per uur geplakt kunnen worden. Wanneer er ook herverpakt moet worden, wordt het op 
30 per uur geschat. De berekening wordt gemaakt op basis van het totaal aantal geschatte 
etiketten per categorie dat nog geplakt moet worden. 

Groene stickers 
Het plakken van groene sticker gaat over het algemeen sneller. Geschat wordt dat er per uur 
ongeveer 90 geplakt kunnen worden. Dit is echter afhankelijk van de openbaarheid en dus het is 
nog niet in te schatten hoeveel stickers er geplakt moeten worden. 

Inventaris  
Steekproef beschrijvingen 
Om zeker te weten dat de inventarisnummers en beschrijvingen kloppen wordt per collectie een 
steekproef getrokken. Dit zal waarschijnlijk circa 2 uur per collectie kosten. 

Beschrijvingen aanpassen 
Het aanpassen van de beschrijven gaat vooral om een spellingscontrole en de controle op het 
gebruik van afkortingen en andere terminologie die wellicht niet helder is. Het aantal uur is sterk 
afhankelijk van het aantal inventarisnummers. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 4 uur 
per inventaris. 
Van de kaartsystemen in categorie 1 zijn Excellijsten gemaakt. Daarom wordt hier 1 uur voor 
gerekend. 

Inleidingen 
Het (her)schrijven en onderzoek voor de CEC heeft ongeveer 16 uur gekost. De meeste tijd is gaan 
zitten in het onderzoek naar de archiefvormer: het Informatiebureau. 
Dit stuk kan gebruikt worden voor alle collecties waar het Informatiebureau de archiefvormer is. 
Collecties waar dit het geval bij is, zullen dus minder tijd kosten. Geschat wordt dat dit 8 uur zal 
zijn. Voor collecties waar ook een andere archiefvormer bij zit wordt uitgegaan van 16 uur. 
De inleiding op een deel van de collecties is al geschreven, maar moet herschreven worden. 
Geschat wordt dat dit 4 uur per inleiding zal zijn. 
Sommige categorieen bevatten een combinatie van bovenstaande schatting (8u, 16u, 4u). Hier zal 
dan een gemiddeld aantal uur berekend worden voor het totaal. 

Word tab-separated versie maken 
Van de kaartsystemen in zijn Excellijsten gemaakt met de eerste en Iaatste naam per 
inventarisnummer. Dit is eenvoudig om te zetten in tabsepareted Word bestand. Daarom werd 
daarvoor 1 uur per collectie gerekend. Dit zelfde geld voor de persoonsdossiers, waar per 
inventarisnummer het dossiernummer wordt vermeld in een Excellijst. 
De sneiheid van de andere collecties zal sterk afhankelijk van de hoeveelheid inventarisnummers. 
Geschat wordt dat dit gemiddeld 4 uur zal kosten. 

Openbaarheid  
Onderzoek openbaarheid 
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Het onderzoek naar de openbaarheid voor categorie 1 kan aan de hand van de database worden 
gedaan. In de database zitten wel fouten (geboortedatum), dus er moet wel in het depot nog 
fysiek naar de stukken gekeken worden. Verwacht wordt dat dit circa 2 uur zal kosten. 
De persoonsdossiers (categorie 3) worden openbaar wanneer alle hoofdpersonen in het betreffende 
dossier overleden zijn. Uit de database kan worden opgemaakt wie de jongste persoon is. 
Aangezien dit (deels) al bij de openbaarheid van de kaartsystemen kan worden meegenomen, is de 
verwachting dat dit niet een uur per collectie in beslag zal nemen. 
De andere collecties zullen meer tijd kosten. Hoeveel tijd hangt onder andere of van het aantal 
inventarisnummers. Verwacht wordt dat dit gemiddeld 8 uur zal zijn. 

Voorstel Openbaarheidsoverleg 
Voor kaartsystemen in categorie 1 en Europese en Indische persoonsdossiers is de verwachting dat 
dit een uur zal kosten. Voor de andere collecties is de verwachting dat de argumentatie wat meer 
tijd zal kosten. Daarom wordt gemiddeld uitgegaan van 2 uur. 

Collectiebeheer 
Omzetten Word naar EAD en registratie MAIS 
Dit is erg afhankelijk van het aantal inventarisnummers. Geschat wordt dat dit gemiddeld ongeveer 
4 uur zal kosten per inventaris. 

Registratie openbaarheid MAIS 
De tijd die het kost om beperkingen aan de openbaarheid te registreren is afhankelijk 
van een aantal facetten: 

a. Indien er een paar nummers binnen een blok beperkt openbaar zijn, dan is het 
handwerk te overzien. Dat betekent dat bij die inventarisnummers de beperking in 
MF toegevoegd wordt. 

b. Indien het archiefblok gering is van omvang kan er ook voor gekozen worden de 
beperking openbaarheid handmatig in te voeren. Let wel, bij handmatig invoeren 
is er kans op fouten. Gering is dan maximaal 100 nummers bijvoorbeeld. 

c. Indien een heel blok beperkt openbaar is met daarbij per inventarisnummer 
verschillende jaartallen waarop de stukken openbaar worden en het is een 
omvangrijk blok, dan wordt het een ander verhaal. Voorkeur is om dan een Excel 
aan te leveren met de inventarisnummers met daarbij het jaar waarin de 
beperking vervalt. Dit kan dan door de Ree automatisch ingevoerd worden. 

Dit zal per collectie pas bepaald kunnen worden zodra bekend is wat de openbaarheidsbeperking is. 
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1. Inleidinq  

A. Achtergrond en taken van het lnformatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis 

Direct na de Tweede Wereldoorlog voorzag het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis 
belanghebbenden van inlichtingen inzake de lotgevallen van personen die slachtoffer waren geworden van de 
oorlog in Europa of Azie (inclusief Bersiap periode). Deze taak van het lnformatiebureau was gebaseerd op het 
verzoek van de Nederlandse overheid in 1909 aan Het Nederlandse Rode Kruis om een Nationaal 
Informatiebureau in werking te hebben in tijden van oorlog. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar 
vooral na de bevrijding verzamelde het lnformatiebureau een grote hoeveelheid gegevens, waaronder 
deportatielijsten, kampadministraties en gegevens van organisaties die ook belast waren met het opsporen van 
vermisten. 
Nog dagelijks verstrekken de medewerkers van de huidige afdeling Oorlogsnazorg informatie over de lotgevallen 
van getroffenen aan overlevenden zeif, aan familieleden, en aan belanghebbenden in bredere betekenis. Het 
archief wordt ook gebruikt voor verificatiewerkzaamheden voor de Pensioen- en Uitkeringsraad, waarbij 
onderzoekers aan de hand van de bestanden toetsen of iemand daadwerkelijk oorlogsgetroffene is geweest. Het 
archief is van grote historische waarde. 

B. Achtergrond van het archief van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis 

Het archief van het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit circa 1300 strekkende meter en blijkt daarmee nog groter 
dan lange tijd was aangenomen. Het archief bevat niet alleen materiaal dat tijdens het werkproces is ontstaan, 
maar ook zeer veel gedeponeerd materiaal dat is samengesteld en verzameld door verschillende archiefvormers. 
Een aanzienlijk deel van het archief is nog niet goed toegankelijk, hoewel bijvoorbeeld de verzameling 
persoonsdossiers toegankelijk is via de in 2006 en 2007 met fondsen van het ministerie van VWS 
gedigitaliseerde centrale cartotheken. Een aantal grote series bezit een nadere toegang, maar tijdens 
inventariserend onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van deze nadere toegangen tegenvalt, en dat deze met de 
nodige voorzichtigheid behandeld dienen te worden. Dit betekent dat het archiefmateriaal dat van historisch 
belang is opnieuw zal moeten worden geInventariseerd, zodat het in de toekomst voor een grotere doelgroep 
toegankelijk is, en niet alleen de onderzoekers van de afdeling Oorlogsnazorg. 

Naast de grote en middelgrote series zijn er kleinere archiefbestanddelen en afgedwaalde archiefstukken, waar 
de nodige onduidelijkheid over bestaat. Deze stukken kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook behoren tot 
bestaande series. Deze dienen zodoende nader te worden ontsloten. 

Voor de onderzoeksvragen die nu spelen weten de medewerkers van het Rode Kruis hun weg in het archief te 
vinden, maar met het oog op de toekomst is een betere toegankelijkheid noodzakelijk. Het is de bedoeling dat het 
archief binnen afzienbare tijd wordt overgedragen aan een archiefbewaarplaats, alwaar het in de toekomst, deels 
ook in gedigitaliseerde vorm, voor een groter publiek beschikbaar zal worden. Bij de digitaliseringsslag spelen ook 
materiele aspecten een belangrijke rol, zodat een plan van aanpak voor de ontzuring, het ompakken, ontijzeren et 
cetera noodzakelijk is. De schaderapportage van het Nationaal Archief uit 20011  vormt daartoe een goede 
aanzet. Uit dit rapport blijkt dat het archief over het algemeen uit ernstig verzuurd materiaal bestond, en dat men 
ter conservering van het archief voorsteide om het geheel op basis van onder andere inhoudelijke gronden en 
gebruiksfrequentie materieel te verzorgen. In de loop der tijd zijn enkele onderdelen van het archief ontzuurd en 
van ijzer ontdaan (zie voor een overzicht van deze bestanden bijlage 4). Een deel van het archief bevindt zich 
echter nog in slechte staat. 

Wegens het historisch belang van oorlogsarchieven heeft het ministerie van VWS het project Erfgoed van de 
Oorlog geInitieerd, om gelden beschikbaar te stellen voor de ontsluiting van oorlogsarchieven. Het ministerie van 
VWS erkent het belang van het archief van het Informatiebureau van Het Nederlandse Rode Kruis, waardoor het 
mogelijk is om een globale inventarisatie van het archief te maken, waarbij op bepaalde onderdelen nader wordt 
ingezoomd. 

2. Doelstelling van dit rapport 

Onderhavig rapport is opgesteld in het kader van de aanvraag voor de projectsubsidie bij Erfgoed van de Oorlog 
(ministerie van VWS). Het zal dienen als leidraad voor een volledige bewerking van het archief en daarom ook als 
leidraad voor het aanvragen van toekomstige projectsubsidies, met name een project bij Erfgoed van de Oorlog, 
ronde 1 april 2009. Het rapport dient tevens als voorbereiding voor de toekomstige overdracht naar een 
archiefbewaarplaats. 

Het onderzoek ten behoeve van dit rapport vereiste een globale inventarisatie van het archief van het 
Informatiebureau met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Hierin diende de informatie over het archief 
(inclusief de eigentijdse toegangen) te worden gebundeld en waar nodig aangevuld. Per onderdeel diende te 

Collectie advies en bestandsopname van het archief van de Sectie oorlogsnazorg van het 
Lane ii 	 er andse Rode Kruis, Den Haag 2001 
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worden aangegeven wat de toegankelijkheid was, het inhoudelijk belang en de behoudsmatige aspecten. Tot slot 
zou een globale kostenindicatie worden opgenomen. 
Daarnaast was een evaluatie van het door Oorlogsnazorg gebruikte archiefinformatiesysteem van belang. Dit zou 
resulteren in een plan van aanpak voor de overgang van een gestandaardiseerd en open archief 
informatiesysteem. 

3. Werkwiize 

Als voorbereidend werk voor dit rapport hebben in de afgelopen drie jaar verschillende archivarissen bij het 
Nederlandse Rode Kruis gewerkt aan het in kaart brengen van het archief. Er is onder andere een overzicht 
gemaakt van de archiefvormers binnen het archief. Daarnaast is een institutioneel onderzoek opgesteld, en is er 
aangevangen met de inventarisatie in Mais Flexis. De basis voor deze inventaris is een in 2006-2007 opgestelde 
'plaatsingslijst'. 
In eerste instantie was het ten behoeve van dit rapport de bedoeling deze lijst volledig door te lopen en de 
blokken te plaatsen in het ordeningsplan in Mais Flexis. Naderhand is om redenen van tijd, en naar aanleiding 
van dit rapport, besloten alleen archiefblokken groter dan twee archiefdozen toe te voegen aan de globale 
inventaris in Mais Flexis. In het Serieoverzicht van bijlage 1 is een lijst opgenomen van de archiefdelen die kleiner 
zijn dan twee dozen, maar van eminent inhoudelijk belang zijn voor het archief. 

De globale inventaris was in beginsel onderverdeeld en gerubriceerd in 13 toegangen op basis van de taken van 
het Informatiebureau. Gezien de gedetailleerde taakrubricering over de verschillende toegangen is er voor 
gekozen om het aantal toegangen terug te brengen tot een toegang, gerubriceerd op basis van de taken. Dit 
heeft tot belangrijk voordeel dat de inventaris overzichtelijker en gemakkelijker doorzoekbaar wordt. Vervolgens 
kunnen in de toekomst inventarissen kunnen worden gemaakt, waarin bepaalde onderdelen, die van groot 
historisch belang zijn, nader worden ontsloten. 

Aan de hand van deze globale inventarisatie is vervolgens een tabel opgesteld, houdende een categorisering op 
grootte van de verschillende series binnen het archief, en een prioritering. De prioritering is gecategoriseerd op de 
volgende kenmerken: 

• de historische waarde (uniciteit) 
o A: Groot belang 
o B: Relatief belang 
o C: Weinig of geen belang 

• de mate van toegankelijkheid 
o A: Slecht 
o B: Redelijk 
o C: Goed 

• de nnateriele staat 
o A: Slechte staat 
o B: Redelijke staat 
o C: Goede staat 

Elke serie is onderworpen aan een kritische blik ten aanzien van de mate waarin er sprake is van 
bovengenoemde kenmerken. Door middel van een lettercode (A,B,C) is vastgesteld hoe groot de nadruk is die 
moet worden gelegd op de bewerking, dan wel restauratie en ontzuring van het archiefdeel. Tevens zal deze 
prioritering ten grondslag liggen aan het toegankelijk maken van het archief door middel van een gedetailleerde 
inventaris, aan de hand waarvan toekomstige onderzoekers het archief beter kunnen benutten. 
Aan de hand van de mate van toegankelijkheid en grootte van de verschillende series is het mogelijk een 
indicatie te geven van de hoeveelheid tijd en kosten die verbonden zijn aan de verzorging en gedetailleerde 
inventarisatie van het totale archief. 

4. Resultaten 

A: Prioritering 

In de tabel van bijlage 1 zijn de resultaten of te lezen ten aanzien van het aantal meters per archiefblok en per 
seriegrootte. Daarnaast is per archiefblok een prioritering aangegeven. 
Aan de hand van een globale berekening in het depot van het aantal stellingen en de hoeveelheid stellingen, 
kolommen en gemiddeld aantal dozen per plank, is vastgesteld dat het totale archief niet 800 strekkende meter 
behelst, zoals eerder aangenomen, maar ruim 1300 strekkende meter. Uit de optelling van het aantal dozen per 
serie en door een inschatting te maken van het aantal meter archief betreffende de kleinere series, blijkt dat de 
ingeschatte 1300 meter een juiste is. Voor deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde van 8 dozen per 
strekkende meter. Doordat het archief groter is dan aanvankelijk aangenomen, zal dit consequenties hebben voor 
de bewerkingstijd van het archief en de daaraan verbonden kosten. 
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In de tabel is een onderscheid gemaakt op series archiefblokken, aan de hand waarvan de totale grootte per serie 
is weergegeven: 

• Grote series: 928,3125 meter 
• Middelgrote series: 36,625 meter 
• Kaartsystemen, inclusief lades en dozen: 228,375 meter 
• Kleine series (inschatting): circa 100 meter 
• Afgedwaalde archiefstukken (inschatting): circa 20 meter 

Na het categoriseren van de archiefblokken op grootte is voor de grote en middelgrote archiefblokken vastgesteld 
in hoeverre er sprake is van inhoudelijk belang, toegankelijkheid en in welke materiele staat het archief zich 
bevindt. In onderstaande tabel zijn de resultaten van deze categorisering weergegeven. Het betreft hier een 
optelling van het aantal meters (alsmede in percentages) van alle archiefblokken binnen de grote en middelgrote 
series. De kaartenbakken, kleine series en afgedwaalde archiefstukken zijn wegens praktische redenen buiten 
beschouwing gelaten. 

Inhoudelijk belanq 	 Aantal meters 	 Percentage 
Groot (A) 	 744,7925 	 77,19% 
Relatief (B) 	 6,375 	 0,66% 
Weinig/geen (C) 	 213,77 	 22,15% 
Totaal 	 964,9375 	 100% 

Toeqankelijkheid 	 Aantal meters 	 Percentage 
Groot (C) 	 875,5 	 90,80% 
Relatief (B) 	 42,5 	 4,4% 
Weinig/geen (A) 	 45,9375 	 4,8% 
Totaal 	 964,9375 	 100% 

Materiele Staat 	 Aantal meters 	 Percentage 
Goed (C) 	 322,875 	 33,46% 
Redelijk (B) 	 485,25 	 50,30% 
Slecht (A) 	 156,8125 	 16,24% 
Totaal 	 964,9375 	 100% 

Uit de tabel blijkt dat het grootste gedeelte van het archief goed toegankelijk is (ruim 90%) en dat het grootste 
deel van het archief een grote mate van uniciteit en inhoudelijk belang bezit (77%). Voor wat betreft de materiele 
staat van de archiefblokken, valt op te maken dat ruim 80% (33,46% plus 50,30%) van het archief zich in een 
goede, dan wel redelijke staat bevindt. Slechts een klein gedeelte van het archief is er slecht aan toe, en dient zo 
snel mogelijk gerestaureerd of materieel bewerkt te worden. In de grafieken van bijlage 2 zijn bovengenoemde 
cijfers per categorie in een cirkeldiagram weergegeven. De rode delen in het diagram verwijzen naar de 
zogenaamde A-status van de stukken. Dat wil zeggen dat urgentie met betrekking tot bijvoorbeeld de materiele 
staat en zeer groot is.. Zowel de percentages als het totaal aantal meters van de archiefblokken is in het diagram 
weergegeven. 

De urgentie van behandeling wordt uitgedrukt door de A-, B- of C-status van de archiefdelen. In het algemeen 
kan worden geconcludeerd dat acties nodig zijn bij de combinaties met A- en B- status in de waardering van het 
inhoudelijk belang. Het inhoudelijk belang is immers leidend: wanneer een archiefdeel inhoudelijk niet van belang 
is (C-status) heeft deze ook Been urgentie ten aanzien van de materiele verzorging en toegankelijkheid. Bij de C-
status van toegankelijkheid en materiele staat zijn echter wel basale acties nodig voor het toegankelijk maken ten 
behoeve van de inventaris en de materiele verzorging. 

Aan de hand van de aangegeven C-prioritering bij het inhoudelijk belang is tevens duidelijk geworden welk 
materiaal eventueel voor vernietiging vatbaar is (VVV). Het betreft hier voornamelijk materiaal dat zich in 
archiefbewaarplaatsen elders bevindt, waardoor het niet van belang is om het materiaal nogmaals te bewaren. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om de stukken betreffende de CADSU en WUV aanvragen. Deze stukken bevinden 
zich al bij het Nationaal Archief of in het archief van de Pensioen- en Uitkeringsraad, dat hoogstwaarschijnlijk op 
korte termijn aan het Nationaal Archief wordt overgedragen. De archiefblokken waar het hier om gaat, staan 
weergegeven in de tabel van bijlage 3. 

B: Gewenste acties en toelichting kostenraming 

Een groot gedeelte van het archief zal aan de hand van de bestaande toegangen en de globale inventarisatie al 
redelijk toegankelijk zijn. Completering van het werk is echter vereist, ook omdat er in het kader van dit project 
voor gekozen is om de kleinere eenheden voorlopig over te slaan. Deze kunnen echter wel belangrijke informatie 
bevatten (onder meer institutionele informatie), waarbij kennis van de inhoud van het archief en het onderwerp 
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Aantal registraties per doos Soort bestanden 
Kaartenbakken, de persoonsdossiers, alfabetische 
geordende of numerieke series met een 
gedigitaliseerde toegang  
Kleine series, afgedwaalde archiefstukken, 
Kreismateriaal 

1 registratie per doos 

12 registraties per doos 

Belangrijke series zoals bijvoorbeeld de Centrale 
Europese Documentatie en de Indische lijsten  

30 registraties per doos 

Nadere ingang op archiefblokken Toegang 

160 Childtracing 159, 161 
238 Index op V-lijsten 236,255,304 

152 De Krankenblatter 165, 224 toegang op 
Krankenblatter 

26 Index OR 
47 Persoonsgegevens Joden in 	48 
Auschwitz 
213 Kaartsystemen personen kamp CD 31/4 
Rees 

Verwijzing naar nummers Indische 
documentatie 251, zie hiertoe ook 
de drie andere onderdelen 
archiefblok 254, onduidelijk of de 
mededeling slechts op ben van de 
drie sleet. 

254 NSB-ers Jodensavannah 
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van groot belang is. De rol van de eigen archivaris is tijdens de inventarisatie dus essentieel. Aan de hand van 
deze inventarisatie kan vervolgens een afweging gemaakt worden welke archiefdelen in aanmerking komen voor 
overdracht en zodoende materieel gecontroleerd dienen te worden, en welk archiefmateriaal op termijn vernietigd 
kan worden. In verband met de uiteindelijke overdracht naar een archiefbewaarplaats is het van belang dat het 
archief zich in een materieel goede staat bevindt, en dus onder meer ontzuurd en omgepakt is. In de afgelopen 
jaren zijn enkele kaartenbakken al ontzuurd en omgepakt. In bijlage 4 zijn deze archiefdelen terug te vinden. 

Omdat niet per definitie de A- of B-status van de drie onderzochte categorieen samenvallen, waardoor 
automatisch de archiefdelen met urgentie ofwel hoge prioritering uit de tabel en diagrammen zou zijn of te leiden, 
is besloten in de tabel van bijlage 5 de geraamde kosten op te nemen van de gewenste acties ten behoeve van 
de toegankelijkheid en de materiele staat. 

De kostenraming in de kolom loegankelijk maken' is gebaseerd op een schatting van het gemiddelde aantal 
registraties in Mais Flexis ten behoeve van de inventaris per archiefdeel (uitgegaan van de omvang in meters) en 
komt uit op een bedrag van 202.412 euro. In onderstaande tabel is weergegeven aan de hand van welke data 
deze berekening is opgesteld 

De kostenraming in de kolom Thateriele verzorging' is gebaseerd op een schatting van 274.930 euro. De totale 
kosten voor de bewerking van het archief komt zodoende neer op een bedrag van een kleine 500.000 euro. In de 
tabel van bijlage 5 is per archiefserie weergegeven wat de kosten zijn voor materiele bewerking en registratie. 

Bij materiele verzorging is uitgegaan van de volgende activiteiten: verwijderen van schadelijke materialen (ijzer en 
weekmakers) en ompakken in zuurvrije verpakking (omslagen en dozen). Ontzuren en eventuele restauratie zijn 
hier buiten beschouwing gelaten. 

Het totaal aan geschatte werkdagen voor het toegankelijk maken in Mais Flexis bedraagt 475 werkbare dagen. 
Het totaal aan geschatte werkdagen voor de materiele verzorging bedraagt 842 werkbare dagen. Dit zou 
betekenen dat met een inzet van ruim 6 personen het gehele archief in een tijdsspanne van ongeveer een jaar 
bewerkt en beschreven zou kunnen worden. 

C: Inventarisatie van de oude toegangen 

Veel van het materiaal van het Informatiebureau is redelijk ontsloten. De informatie in de grote collectie 
persoonsdossiers is terug te vinden via de gedigitaliseerde Centrale Europese en Centrale Indische Cartotheken. 
Naast deze grote collectie is er ook materiaal aanwezig dat nader toegankelijk is via indexen, inventarissen en 
kaartenbakken. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de toegangen die zijn aangetroffen in 
het depot, maar vermoedelijk is deze lijst nog niet volledig. Tijdens verdere inventarisatie zal waarschijnlijk blijken 
dat bepaalde kaartenbakken een nadere toegang zijn op bijvoorbeeld een bestand binnen bestaande series. 
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12, zie ook toegang 26, 45 
(transporten), 148 al in ABC 
verwerkt? 

008 ABC-cartotheek 

404 Aanvragen wettelijke 
regelingen 

Toegang op RVO 

230 Index op radiogrammen CICR 
berichten over krijgsgevangenen 

239, 260, 262 

184 Kaartsysteem op personen 
overleden in Duitsland 

154 Kaartsysteem NL militairen, 
behandeld in geallieerde hospitaals 

Toegang? (Met bronverwijzing!) 
CONTROLE MET 169 

155 Kaartsysteem 
burgerslachtoffers, samengesteld 
door de geallieerde 
bezettingsmacht 
156 Kaartsysteem slachtoffers 
marinepersoneel, samengesteld 
door de geallieerde 
bezettingsmacht 

Toegang: verwijzing naar 
casesheets en naar 
persoonsdossiers. 

Toegang? (Met bronverwijzing!) 
CONTROLE MET 169 

218 Kaartsysteem ITS betreffende 
NL dwangarbeiders 
214, 218, 219, 220 Toegangen op 
Kreismateriaal 
136 Trefwoordencatalogus 

Toegang op Kreis waar een 
bepaalde persoon is gesignaleerd. 
Beter bekijken waar precies naar 
verwezen wordt. 
Te zien als Toegang op de 
catalogus van 1947 en de 
bijbehorende supplementen. Zie 
archiefblok 451, eerste ordner. 
Lijkt een toegang op een toegang 
die op de kamer van de 
onderzoekers staat. Ordening is op 
kampnaam. Inmiddels vervangen 
door IDL. 

307 Indische 
trefwoordencartotheek 

451 Toegang op lijsten van 
concentratiekampen, "Catalogus" 
163 Toegang op correspondentie 
met ITS 
431 Concordanties 

136 

Eventueel 289, vermoedelijk iets 
anders. 
Hier ook maar even opgenomen. 

7 

Naast de toegangen die bewaard worden in het depot bevinden zich nog een aantal indexen op de kamer van de 
onderzoekers. Deze vormen een toegang op de collecties 'Kampen en Gevangenissen', de Europese 
Documentatie en de `Indische lijsten': 

- 	Oude Index archief 
- INDEX 
- Europese Documentatie-inventaris 

Zoals eerder vermeld dienen deze toegangen echter met de nodige voorzichtigheid gebruikt te worden. Het is van 
belang om de oude indexen te bewaren, maar het oorspronkelijke idee om de indexen gescand toe te voegen 
aan de beschrijvingen in Mais Flexis is niet zinvol: 

• De toegangen zijn oorspronkelijk opgesteld voor een ander doel. De toegangen zijn niet geschreven 
voor een groot publiek, maar alleen voor de opsporingstaak van het Nederlandse Rode Kruis. Vaak 
wordt in de beschrijving vermeld hoeveel personen er op een lijst werden vermeld. Deze informatie zal 
voor toekomstige onderzoekers minder relevant zijn. 

• De toegangen bestaan vaak uit verschillende versies, waarbij het niet duidelijk is welke versie de juiste 
is. 

• Soms is er sprake van dat materiaal is verwijderd uit haar oorspronkelijke serie en is toegevoegd aan 
een andere serie. Dit is niet bijgehouden in de verschillende indexen. 

Herinventarisatie op dossier- of mapniveau voor een aantal collecties is noodzakelijk. 

D. Evaluatie van het archiefinformatiesysteem 

In de loop der tijd heeft naast ontzuring en herverpakking van een aantal bestanden eveneens een digitalisering 
van enkele archiefdelen plaatsgevonden. In verband met het gebruik van verschillende systemen en de 
toekomstige overdracht van het archief heeft er overleg plaatsgevonden met enkele deskundigen inzake de 
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441 kaartenbakken Kaartsysteem aangelegd door 
Afdeling C van het 
Informatiebureau (Centrale 
Europese Cartotheek of CEC-
cartotheek)  

Toegankelijk via Easy Archive 

12 

240 

8 

12 dozen 

44 laden 

72 laden 

Formulieren met opgaven 
representanten 
Kaartsysteem aangelegd door de 
Japanners betreffende de 
geInterneerden in Tjimahi  
Kaartsysteem aangelegd door het 
Afwikkelingsbureau 
Concentratiekampen (ABC-
Cartotheek)  
Bootlijsten 

Wordt op dit moment 
gedigitaliseerd door GMS 
Wordt op dit moment 
gedigitaliseerd door GMS 

Wordt op dit moment 
gedigitaliseerd door GMS 

Toegankelijk via Easy Archive 

Archiefblok Titel Hoeveelheid Status 
Toegang op de Indische 
persoonsdossiers (Centrale 
Indische Cartoheek)  

333 kaartenbakken Toegankelijk via Easy Archive 227 

13 

Kaartsysteem aangelegd door de 
Joodse Raad (Joodse Raad 
Cartotheek 

244 laden Toegankelijk via Easy Archive 1 
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eventuele conversie van de bestanden naar systemen die een der beide instanties gebruiken voor de 
digitalisering van hun eigen archieven. 

Met een tweetal deskundigen van het NIOD en het Nationaal Archief, 	 en 	 , is 
gesproken over de systemen. Op dit moment wordt bij beide instellingen voor e inventansa ie van arc ieven 
gebruik gemaakt van Mais Flexis, en daarnaast gebruikt het Nationaal Archief voor de presentaties van de 
inventarissen EAD. Het Nationaal Archief krijgt veel nieuwe inventarissen aangeleverd in Mais Flexis, welke 
eenvoudig zijn om te zetten in EAD. Tevens laten zij oude inventarissen overtikken en omzetten in de Filippijnen. 
Beiden deskundigen adviseren om Mais Flexis te blijven gebruiken bij het inventariseren. 

Op advies van 	(Mais Flexis) is bij de inventarisatie van het archief van het Informatiebureau in eerste 
instantie beslo en om de inventaris te splitsen. Er werd aangegeven dat als een rubriek meer dan 1000 items zou 
bevatten dit problemen zou opleveren met het openklappen. Zoals eerder opgemerkt is er vervolgens per taak 
een aparte inventaris opgesteld, dat resulteerde in 13 inventarissen. 	 heeft echter aangegeven 
dat deze beperking overschat is, aangezien het aantal nummers dat een inven ans <an bevatten vrij groot is. Zo 
bestaat de NIOD-inventaris van de Indische collectie uit 8000 beschrijvingen. De verschillende inventarissen zijn 
eenvoudig te splitsen en ook weer samen te voegen, zodat het werken aan een inventaris het uitgangspunt is. 

Naast het systeem Mais Flexis wordt bij het Nederlandse Rode Kruis gebruik gemaakt van Easy Archive als 
`nadere toegang'. In dit systeem zijn de kaarten van een aantal cartotheken toegankelijk gemaakt. Het betreft 
hierbij onder andere de Centrale Indische Cartotheek, Centrale Europese Cartotheek, de Joodse Raad 
Cartotheek en de bootlijsten. Op dit moment bevat Easy Archive ongeveer twee miljoen images rond de 800.0000 
beschrijvingen en worden er momenteel nog een aantal andere series met subsidiegeld van Erfgoed van de 
Oorlog gedigitaliseerd (Opgaven Representanten, Tjimahi Cartotheek en de Cartotheek van het 
Afwikkelingsbureau voor Concentratiekampen). De bronbestanden worden in Access aangeleverd, waarbij de 
afbeeldingen conform de normen van Metamorfoze zijn weergegeven en kunnen worden gebruikt als vervanging 
van het origineel. Easy Archive is echter geen open systeem, maar opgezet voor accountants, zodat de 
informatie versleuteld wordt opgeslagen. Inmiddels is er een offerte aangevraagd bij Nashuatec voor de conversie 
terug, omdat de convertering naar een ander bestand mogelijk is. 

Bij het NA is men op dit moment bezig met het converteren van de verschillende `nadere toegangen' naar een 
database, welke is gebouwd in Linux. De informatie in deze database is niet versleuteld en is een 'open source'. 
De meeste databases bij het NA bevatten alleen verwijzingen, waarbij ben database naast verwijzingen ook 
afbeeldingen bevat (de cartotheek van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging). 
Het NIOD maakt gebruik van Mais Flexis om afbeeldingen en andere documenten nader te ontsluiten. De 
hoeveelheid records is tot nu toe beperkt. Bij beiden instellingen is een streven om een schil om de databases 
heen te maken, waarbij de bezoekers kunnen zoeken via een portal. 

Conclusie: aangezien op dit moment nog niet precies duidelijk is naar welke instelling het materiaal gaat, lijkt het 
verstandig om het conversiemoment uit te stellen en de gedigitaliseerde bestanden voorlopig in Easy op te 
nemen. 

In onderstaande tabel is weergegeven welke bestanden momenteel al gedigitaliseerd beschikbaar zijn. 

Globale inventarisatie van de materiele staat, uniciteit en toegankelijkheid van het archief van het 
Informatiebureau van het NRK — versie 12 maart 2009 
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Toegankelijkheid 

o Geed 

0 Redelijk 
■ Stecht 

875,5; 91% 

45,9375; 5% 

42,5; 4% 

Inhoudelijk belang 

■ Groot 
o Relatief 
0 Met of nau elijks 
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Bijlege 2: Grafieken behorende bij t  

Grafiek 1: De grootte van de verschillende archiefseries in meters en percentages met betrekking tot 
toegankelijkheid 

Grafiek 2: De grootte van de verschillende archiefseries In meters en percentages met betrekking tot belang en 
uniciteit 
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Materiele Staat 

156,8125; 
16% 

485,25; 51% 

Goed 

o Redelijk 

• Slecht 

Totaal series en kaartenbakken 

a Groot 

• Middel 

a Klein 

Afgedwaald 

• Kaadenbakken 

18 

Grafiek 3: De grootte van de verschillende archiefseries in meters en percentages met betrekking tot de Materiele 
Staat 

Grafiek 4: Percentage totale grootte van de verschillende archiefseries, kaartenbakken niet nader gespecificeerd 
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Beschrijving 
Repatrieringslijsten van militairen 
vanuit Indonesia naar Nederland 
samengesteld door het Ministerie 
van Oorlog, 1949 - 1952. 

Reden voor VVV 
Materiaal ligt vermoedelijk bij het 
Ministerie van Defensie. Is ter 
informatie toegezonden. 

NR. 
269 

Hoeveelheid 
5 dozen 

Dossier betreffende de reconstructie 
van een lijst van namen van Duitse 
militairen begraven op de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats in Amsterdam 
Datering: 2005-2005. 

Fotokopie. Wordt ook bewaard in 
de serie secretariaatsnummers. 

135 1 omslag 

Formulieren afkomstig van de 
Netherlands War-Graves 
Registration over gestorven 
militairen in Indie, 1950-1950 
Vermoedelijk is dit materiaal ook 
elders bewaard. 

Vermoedelijk wordt dit materiaal 
ook elders bewaard. 

257 4 dozen 

Afschriften van uitgaande brieven 
van het Informatiebureau met 
verzoeken om aanvullende 
informatie over personen in het 
kader van WUBO-aanvragen., 
1991-1993. 

525 Deze informatie zit ook in de 
persoonsdossiers verwerkt 

4 ordners 

Dossiers met kwartaaloverzichten 
van de Uitkeringsraad 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 
(W.U.V. stand)., 1976-1980. 

Vermoedelijk wordt dit materiaal 
elders bewaard. In het jaarverslag 
van het NRK vind men deze 
gegevens geaggregeerd. 

470 2 ordners 

Register op naam met in het kort de 
oorlogsgeschiedenis per persoon 
samengesteld door het 
informatiebureau ten behoeve van 
de CADSU-II 
, 1962-1966. 
Register op naam betreffende de 
claims die door de overlevenden 
zelf zijn ingediend in het kader van 
de regeling CADSU (A-bestand), 
1962-1966. 

Register op naam betreffende de 
claims die door nabestaanden zijn 
ingediend in het kader van CADSU-
II (B-bestand), 1962-1966. 

Doorslagen van 
verificatieformulieren voor CADSU-II 
geordend op claimnummer (B-serie 
betreft overledenen) , 1962-1966. 

Doorslagen van 
verificatieformulieren voor CADSU-II 
geordend op claimnummer (A en B) 
, 1962-1966. 

Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig.  
Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig.  
Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig. 
Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig.  
Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig. 

55 

72 

73 

76 

77 

Doorslagen van Het Nationaal Archief heeft het 10 omslagen 98 

10 kaartenbakken 

36 kaartenbakken 

14 kaartenbakken 

9 ordners 

40 ordners 

19 

Billage 3: Tabel verondersteld VVV materiaal 

NB: De laatste nummers zijn nog niet nader bekeken vandaar dat er nog geen hoeveelheid is gespecificeerd. 
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33 delen 

11 delen 

36 laden 

2 dozen + 1 pak 

verificatieformulieren voor CADSU-
II, 1962-1966. 

Register op inschrijfnummer van het 
Informatiebureau betreffende de 
claims die door overlevenden zijn 
ingediend in het kader van CADSU- 
II, 1962-1966. 	33 delen 

Register op inschrijfnummer van het 
Informatiebureau betreffende de 
claims die door nabestaanden zijn 
ingediend in het kader van CADSU-
II, 1962-1966. 

Kaartenbakken dienend als 
alfabetische toegang op aanvrager 
met persoonsgegevens met 
betrekking tot WUV-uitkeringen en 
voorlopers van WUV-uitkeringen, 
Eind jaren zestig - 1991.  

archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig  
Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig  
Het Nationaal Archief heeft het 
archief van het CADSU. 2.08.46 - 
Inventaris van het archief van het 
Centraal Afwikkelingsbureau Duitse 
Schade-uitkeringen (CADSU), 
1959-1966. Bewaren is overbodig  
De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 

78 

79 

404 

Registers op WUV-aanvragen, 
1969-1992. 

Lijsten met pensioennummer en 
persoonsgegevens van mensen die 
een WUV-aanvragen hadden 
gedaan. Op de lijsten staat welke 
gegevens bij de Overzeese 
Pensioenen zijn nagetrokken door 
medewerkers van het 
Informatiebureau., 1975-1982. N.B. 
Lange tijd was Overzeese 
Pensioenen in Den Haag gevestigd. 
Inmiddels valt het materiaal onder 
administratief beheer van het ABP 
in Heerlen en berust het onder de 
Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen, een ZBO onder het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Het bevat dossiers betreffende 
Japanse Uitkeringen (JU): 
pensioenen van voornamelijk 
vrouwen en kinderen die in erkende 
burgerkampen hadden gezeten; 
Algemene Rehabilitatie Indonesie-
dossiers (ARI) in verband met 
verloren arbeidsjaren en verloren 
dienstjaren voor KNIL-militairen; 
Persoonsdossiers van ex-KNIL-
militairen en Financiele dossiers van 
oud-ambtenaren. 

De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 
De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 

435 

439 2 ordners 

Dossiers met kwartaaloverzichten 
van de Uitkeringsraad 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 
(W.U.V. stand)., 1976-1980. 
Bevindingsrapporten in het kader 
van de WUV uitkeringen van de 
PUR 	462 ordners 
N.B. Betreft WUV D+E rapporten 

De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 
De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 

470 

462 

2 ordners 

462 ordners 

Bevindingsrapporten opgesteld in 
het kader van de WUV-uitkeringen 
van de PUR, 1969-2004. 1028 
ordners 

De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 

683 1082 ordners 

20 
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21 

N.B. Betreft WUV A+B 
525 Afschriften van uitgaande brieven 

van het Informatiebureau met 
verzoeken om aanvullende 
informatie over personen in het 
kader van WUBO-aanvragen, 1991-
1993. 
N.B. Deze informatie zit ook in de 
persoonsdossiers verwerkt. 

De archiefbestanddelen van de 
Pensioen- en Uitkeringsraad 
worden na schoning overgedragen 
aan het Nationaal Archief 

216 

Register op de Japanse 
uitkeringsaanvragen, 1957 -1971. 
Dossiers betreffende regelingen 
voor oorlogsslachtoffers., 1969-
1979. 
NB Gaat om verschillende 
documentatie en ingekomen en 
afschriften over uitgaande post met 
betrekking tot regelingen en 
toepassingen.  
Fotokopieen van 
ziekenfondskaarten van 
Nederlandse (dwang)arbeiders 
verzekerd bij Allgenneine 
Ortskrankekasse Muhlheim 
verzameld door het ITS, 
oorlogsperiode 

Vermoedelijk elders bewaard. De 
correspondentie ontbreekt. 
Komt op een andere manier ook bij 
het Nationaal Archief 

Aanwezig bij het ITS 

2 

466 

23 delen 

5 ordners 

1 doos 

162 

265 

Patientenstatussen (Krankenblatter) 
van Nederlanders in Duitse 
krijgsgevangenschap of in Duitse 
Dienst, 1943-1945 
Passagierslijsten van boten richting 
Indonesia voornamelijk militairen in 
verband met de politionele acties, 
1949-1953 

Het betreft fotokopieen. De 	1 doos 
originelen zijn overgedragen aan 
het ITS in 1985. 

Origineel materiaal ligt bij Ministerie 	5 ordners 
van Defensie 

Facturen , 1982-1984. 465 1 ordner 
Facturen voor 
kantoorbenodigdheden, et cetera., 
1983-1984 

462 1 ordner 

476 
568 

Opsporingsresultaten ITS 
ITS 

589 

313 

Ingekomen documentatie ITS 
Niet ingevulde registratieformulieren 
en kaartjes  
Gesperrte Einheiten 
Overleden of vermiste mariniers. 
Vervoer van zieken en gewonden 
vanuit Belgie en Frankrijk  
Familieberichten 
Circulaires — Syntheses de 
Documentation 

geen archiefmateriaal 

Zit al in archiefblok 300 
Fotokopieen 

Borderellen 
Circulaires dus veelvuldig verspreid 

166 

174 
181 

250 

Globale inventarisatie van de materiele staat, uniciteit en toegankelijkheid van het archief van het 
Informatiebureau van het NRK — versie 12 maart 2009 



Kaartsysteem betreffende 
Nederlandse (dwang)arbeiders, 
vermoedelijk samengesteld door 
ITS 

214 11 kaartenbakken, waarvan 1 
ontzuurd 

44 Kaartsysteem met 
persoonsgegevens over Joden die 
de oorlog hebben overleefd, 
samengesteld door Afdeling J van 
het Informatiebureau 

173 Kaartsysteem met persoons- en 
adresgegevens van Nederlanders 
in Duits krijgsgevangenschap 
(kostwinnaarskaarten)  

220 Kaartsysteem betreffende 
Nederlandse (dwang) arbeiders, 
samengesteld door ITS (groene 
toegang) 

223 Kaartsysteem betreffende vermiste 
Nederlandse kinderen, 
samengesteld door CTB 

Beschriivinq 	 
Kaartsysteem betreffende het 
beheer van geld van de 
gevangenen (Haftlingsverwaltung) 
in Kamp Amersfoort 

2 dozen 

Persoonskaarten van Nederlanders 
in Duitse krijgsgevangenkampen 
(Stammlager Stalag)  
Personeelskaarten en 
lidmaatschapskaarten ziekenfonds, 
verzameld in de Franse Zone, ten 
behoeve van de reconstructie van 
het lot van Nederlandse (dwang) 
arbeiders 

Personeelskaarten betreffende 
Nederlandse (dwang) arbeiders in 
dienst van Herman Goering Werke 
Personeelskaarten van 
Nederlandse (dwang) arbeiders 
Kaartsysteem betreffende 
Nederlandse (dwang) arbeiders, 
samengesteld door ITS (rode 
toegang)  
Kaartsysteem betreffende 
Nederlandse (dwang) arbeiders, 
samengesteld door ITS (zwarte 
toegang) 

218 

219 

20 dozen 

Kaartsysteem betreffende 
omgekomen Nederlanders, 
samengesteld door ITS (blauwe 
toegang) 

221 23 dozen 

1 doos 

Kaartsysteem betreffende 
Nederlandse (dwang) arbeiders, 
samengesteld door ITS 

224 7 dozen 

Kaartsysteem met 
persoonsgegevens van 
ambtenaren in Indie, vermoedelijk 
afkomstig van Stichting 
Administratie Overzeese 
Pensioenen 
Kaartsysteem met 
persoonsgegevens van vermiste, 
omgekomen, gewonde en 
gevangen genomen militairen in 

229 6 kaartenbakken 

230 1 doos 

Grootte 
9 dozen 

Archiefblok 
17 

176 

207 

8 dozen 

8 kaartenbakken 

12 eenheden 

216 

217 

2 dozen 

16 dozen 

28 dozen 

5 dozen 

22 

Bijlage 4: Liist met tot nu toe ontzuurde archiefonderdelen  
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244 4 dozen Kaartsysteem betreffende 
overleden krijgsgevangenen in de 
diverse kampen, vermoedelijk 
samengesteld door het 
Amerikaanse Leger 
Collectie Indische Lijsten (Indische 
documentatie) 

251 14 dozen van de 166 ontzuurd 

239 Kaartsysteem betreffende 
geInterneerden in Indie, 
samengesteld door de Netherlands 
Red Cross Society in Londen, op 
basis van RH en RHC-lijsten 

zowel Indie als Europa, 
vermoedelijk samengesteld door de 
Netherlands Red Cross Society op 
basis van gegevens van het CIRC  

46 dozen 

Kaartsysteem, aangelegd door 
Japanners, betreffende de 
geinterneerden in Tjimahi  
Kaartsystemen betreffende de 
krijgsgevangenen en 
burgergeinterneerden in diverse 
kampen, vermoedelijk 
samengesteld door het 
Australische Rode Kruis op basis 
van radiogrammen 
Kaartsysteem betreffende 
overleden krijgsgevangenen in de 
diverse kampen, vermoedelijk 
samengesteld door het 
Australische Rode Kruis, op basis 
van radiogrammen 

242 3 dozen 

Ingekomen brieven en afschriften 
van uitgaande brieven, met 
inlichtingen over getroffenen  
Ingekomen en afschriften van 
uitgaande brieven van het Rode 
Kruis in Londen, betreffende het 
informeren van familie over 
sterfgevallen voornamelijk aan 
boord van Nederlandse schepen 
Kaartsysteem van het Rode Kruis 
in Londen betreffende het 
informeren van familie over 
sterfgevallen voornamelijk aan 
boord van Nederlandse schepen  
Dossiers op alfabetische ordening 
van persoonsnaam van gezochte 
personen, betreffende de 
aanvragen tot opsporing aan de 
Netherlands Tracing Mission 

369 

303 

240 

241 (en 243?) 

44 laden 

17 dozen 

277 

301 

49 dozen 

6 dozen 

6 dozen 

144 dozen 

23 
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€ 950,- € 180,- 

€ 3.800,- € 850,- 

CD-dossiers € 4.940,- € 17.637,50,- 

€ 1.140,- € 239,- 

€ 1.330,- € 212,50 

Totaal € 209.000,- € 131.306,50 

€ 570,- € 80,- 

Formulieren met verklaringen over het overlijden van medegevangenen en 
kampgenoten, vermoedelijk verzameld door MG 

€ 760,- € 140,- Ingekomen en uitgaande brieven van het Gemeentelijk Inlichtingenbureau 
voor Joden in Westerbork 

€ 570,- € 140,- Dossiers per gemeente/plaats over oorlogsslachtoffers 

€ 380,- € 80,- Afschriften van uitgaande brieven bekend als dagkopieen 

24 

Bijlaqe 5: Kostenraminq voor de bewerkinq van het archief 

Kosten 
bewerking 

Kosten 
registratie 

Grote series 

Europese persoonsdossiers van door het lnformatiebureau verrichtte 
onderzoek naar vermiste personen (C-dossiers) 

€ 111.340,- € 19.975,- 

WUV A+B 

Dossiers betreffende personen/families die tijdens de oorlog en de 
Bersiapperiode in Indie waren 

€ 5.737,50,- € 31.920,- 

WUV D+E 

Kreismateriaal € 14.820,- € 20.825,- 

Stukken betreffende gevangenissen en kampen € 19.760,- € 35.487,50,- 

Collectie lndische Iijsten € 7.980,- € 28.262,50,- 

Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven over vermiste personen 

Kreismateriaal toegangen € 2.660,- € 425,- 

Afschriften van uitgegane brieven geordend op datum m.b.t personen met 
Joodse achtergrond (dagcopien) 

€ 2.280,- € 425,- 

Ingekomen brieven en afschriften van uitgaande brieven met inlichtingen over 
getroffenen 

€ 1.520,- € 265,- 

Doorslagen van verificatieformulieren voor CADSU II (A en B) 

Kaartsysteem betreffende geInterneerden in Indie samengesteld door the 
Netherlands Red Cross Society in London op basis van RH en RHC Iijsten 

Dossiers betreffende verzoeken om inlichtingen en informatie over personen 
en evacuatie uit Indonesia 

€ 1.330,- € 212,50 

Stukken betreffende Duitse militairen begraven in Nederlandse gemeenten 

Passagierslijsten van de diverse boten en vliegtuigen vanuit Indie naar 
Nederland 

€ 1.140,- € 212,50 

Ingekomen brieven en afschriften vanuit Secretariaat van het 
lnformatiebureau 

€ 1.140,- € 180,- 

Stukken betreffende ingeleverde goederen van gevangenen uit Kamp 
Amersfoort 

€ 950,- € 180,- 

Middelgrote serie 

Afschriften van uitgaande brieven over opsporing van personen 

Ingekomen brieven van de afdeling Gravendienst 

Dossiers betreffende steunverlening aan achtergebleven gezinsleden van 
krijgsgevangenen 

Stukken afkomstig van Netherlands War Graves Registration belast met 
registratie van grafligging van KNIL-militairen 

Stukken betreffende Nederlanders die zich na capitulatie nog in Oost-Europa 
bevonden 

€ 760,- € 140,- 

€ 570,- € 140,- 

€ 570,- € 140,- 

€ 570,- € 80,- 

€ 570,- € 80,- 

Lijsten met gegevens over gesneuvelde, vermiste en gewonde militairen 

Globale inventarisatie van de materiele staat, uniciteit en toegankelijkheid van het archief van het 
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Serie 



€ 190,- € 40,- 

€ 190,- € 40,- 

Totaal € 8930 - € 2060 - 

Totaal archief € 274 930 - E 202.412 

Kaartsysteem betreffende burgergeInterneerden in de diverse kampen 
(Australische Rode Kruis o.b.v. radiogrammen) 

Repatrieringlijsten van militairen vanuit Indonesia naar Nederland 

Dossiers betreffende regelingen voor oorlogsslachtoffers 

Dossiers betreffende verblijfplaats van personeelsleden van diverse 
maatschappijen in Nederlands-India 

Kaartsysteem betreffende krijgsgevangenen in de diverse kampen 
(Australische Rode Kruis) 

€ 190,- € 80,- 

Stukken betreffende de gevangenen te Kamp Amersfoort € 190,- € 80,00 

Formulieren met opgave van representanten (OR formulieren) € 190,- € 80,00 

Ingekomen brieven en afschriften van brieven van het IB € 190,- € 80,00 

Afschriften van uitgaande brieven van de afdeling Gravendienst € 380,- € 80,00 

Stukken betreffende de begraaflocatie van gesneuvelde militairen 
(geallieerden) geordend per provincie en vervolgens per gemeente 

€ 190,- € 80,00 

Fotokopieen van ingekomen radiogrammen bj IRK in Geneve over 
krijgsgevangenen 

€ 190,- € 80,00 

Ingekomen brieven en afschriften van uitgaande brieven afkomstig van 
secretariaat van IB 

€ 190,- € 80,00 

Kaartsysteem betreffende beheer van geld van gevangenen te Kamp 
Amersfoort 

€ 190,- € 80,00 

Doorslagen van verificatieformulieren voor CADSU-II geordend op 
claimnummer (B-serie betreft overledenen) 

Ingekomen stukken van diverse instanties met verzoeken om inlichtingen over 
de (vermoedelijke) overlijdensdatum van personen die zijn gedeporteerd 
(loket aanvragen) 

€ 190,- € 80,00 

Fotokopieen van ingekomen radiogrammen bj IRK in Geneve over 
burgergeInterneerden 

€ 190,- € 80,00 

Formulieren met het door gevangenen bij aankomst te Kamp Amersfoort 
ingeleverde geldbedrag 

€ 190,- € 80,00 

Kleine series € 49.400,- € 58.208,- 

Afgedwaalde archiefstukken € 7.600,- € 10.837,50 
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Afkortincien 

ABC- cartotheek: Cartotheek van het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 
CADSU: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 
CD-dossiers: Dossiers betreffende Centrale Documentatie 
CEC: Centrale Europese Cartotheek 
CIC: Centrale Indische Cartotheek 
CICR: Committee Internationale Croix Rouge 
IB: Informatiebureau 
ITS: International Tracing Service 
KNIL: Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
MG: Militair Gezag 
NA: Nationaal Archief 
NIOD: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
NRK: Nederlandse Rode Kruis 
OR: Opgave Representanten 
PUR: Pensioen- en Uitkeringsraad 
RH-lijst: Radio Helvetica lijst 
RHC-lijsten: Renseignement Hollandais Civil 
VW: Voor Vernietiging Vatbaar 
VWS: (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WUV: Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 

Globale inventarisatie van de materiele staat, uniciteit en toegankelijkheid van het archief van het 
Informatiebureau van het NRK — versie 12 maart 2009 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Openbaarheid Rode Kruis archief 
Datum: 	woensdag 8 november 2017 15:32:32 

Ik denk dat januari te laat is. Het is verstandig om een inschatting te maken van het werk, 
zodat we als we communiceren kunnen aangeven hoe lang het duurt tot het weer 
beschikbaar is. Natuurlijk valt het onder de archiefwet, maar het moet niet beperkter 
worden qua openbaarheid. Wat belangrijk 's voor ons volgende overleg is een planning en 
inschatting van het werk. Lukt je dat met  I  C 2  c  voor volgend overleg? Groet 1111 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 8 nov. 2017 om 14:26 heeft 
	

111111=1-111a 	archief > het 
volgende geschreven: 

Ja, voor elke deelcollectie bepalen we het dan apart. Dit zijn er inderdaad 
ongeveer 45. Voor de deelcollecties met persoonsdossiers zal bijvoorbeeld 
een andere bepaling gelden dan voor collecties van meer algemene acrd. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensda 8 november 2017 14:24 
Aan: 
Onderwerp: RE: Openbaarheid Rode Kruis archief 

Hoi 
Even voor mijn beeld, we hanteren dan dat leder bestand(collectie deel) een 
archief is. En dat we dus per bestand een bepaling kunnen opleggen. In het 
geval van het NRK gaat het om ong. 45 verschillende bestanden waar we 
dan per bestand 1 openbaarheidsbeperking kunnen aangeven. 

Werkwijze om dit voor overbrenging te regelen lijkt in deze dus een 
voorwaarde. Dus wat mij betreft doen. 

Groet! 

Van: 
Verzonden: woensda 8 november 2017 14:20 
Aan: 
Onderwerp: Openbaarheid Rode Kruis archief 

Beste 	en 111 

Gisteren hebben we met het Rode Kruis gesproken over het na de 
overdracht bepalen van de eventuele openbaarheidsbeperkingen op het 
archief. 
Inmiddels heb ik 	j.a  even gesproken en dit blijkt toch geen goed idee. 

Omdat het particulier archief is, mag je voor de per archief 1 
openbaarheidsbeperking maken, bijvoorbeeld dat de dossiers van alle 
overleden personen openbaar zijn. Op het moment dat het archief is 
overgedragen, wordt de minister zorgdrager en valt het archief ook onder 
de archiefwet. Dit betekent dat per inventarisnummer gekeken moet worden 



wat de open baarheidsbeperking moet zijn en dat dit vastgelegd moet 
worden in een officieel besluit van de minister. 

Uiteindelijk !evert dit dus veel meer werk op. 10.2.e heeft voorgesteld om 
nog dit jaar met mij en 10.2 om de tafel te gaan om een globaal advies te 
schrijven met betrekking tot de openbaarheid. Begin volgend jaar kunnen 
we dan de verschillende archieven nader bekijken. 

Kunnen jullie je hier in vinden? 

Groet, 



Wat Lead Deadline 

Zijn objecten onderdeel van het archief? NA Nov 2017 
Uitzoeken hoe lang het per collectie 
duurt om geraadpleegd te kunnen 
worden (Dit is afhankelijk van omvang, 
openbaarheid, materiele staat) NA Dec 2017 
Lijst wat er gebeuren moet voor 
overdracht (wat moeten we weten?) NA Nov 2017 
Schatting kosten overdracht NA Nov 2017 

NA Specificatie kosten overdracht Dec 2017 
NRK Uitwerken overeenkomst Nov 2017 

NA 
Uitzoeken of de NRK medewerkers mee 
mogen doen met interne sollicitaties 

Actiepunten overdracht NRK oorlogsarchief 

Uitzoeken of een 
openbaarheidsbeperking nodig is per 
collectie NA Dec 2018 

Nov 2017 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Actiepunten en punten overeenkomst 
Datum: 	donderdag 9 november 2017 17:58:15 
Bijlagen: 	punten overeenkomst 9 nov 2017.docx 

zie de bijlage, de punten van de overeenkomst zoals die op 7 november aan de orde zijn 
gekomen. Heb agendavoorstel voor overleg naar jou, 	en 	verstuurd. 	heeft 'm 
gelijk goedgekeurd vanuit 

Over jouw actiepunten hieronder: lijkt me compleet, alleen zou ik [lijst wat er gebeuren moet 
voor overdracht] ook graag concreet gaan maken: wanneer kan jullie 1 0.2.e van depotbeheer 
bij ons komen kijken ivm die stickering etc? 

Groet 

Van: 	[mailtoillM@nationaalarchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 7 november 2017 12:51 
Aan: 	 1111=@redcross.nl> 
Onderwerp: Actiepunten 

Hoi 

Hieronder een Iijstje met actiepunten: 

Aanvullingen zijn uiteraard welkom 

Ik heb voor aanstaande maandag 13 november een vergadering ingeschoten bij 11111 
dus als je deze week nog de aanpassingen aan de overeenkomst kunt doen zoals we 
vandaag hebben besproken zou dat fijn zijn O Eventueel zouden we dan vrijdag 17 
januari in de ochtend al met zijn vieren kunnen gaan zitten en anders op een van de 
genoemde tijdstippen de week erna. 

14 november ga ik met een aantal collega's om de tafel om uit te pluizen wat we 
allemaal nog moeten weten en wat we de komende maand nog moeten gaan uitzoeken. 
Ik zal je daar zo snel mogelijk over terugkoppelen. 

Groet, 



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 Nederiandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvoliedige 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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Voorstel onderwerpenlijst overeenkomst oorlogsarchief 
zoals besproken op 7 november tijdens het overleg NA-NRK. 
Let op: 	 NRK) heeft hier nog niet naar gekeken, is een voorzet van 
voorzien van opmerkingen die tijdens het overleg zijn gemaakt. Bedoeld voor de voorbereiding van 

ieder voor zich, waarna we met z'n vieren overleggen op 20 november. 

• stelt voor de overeenkomst te laten starten met een considerans en een begrippenlijst. 

• Het eigendom gaat over naar de Staat der Nederlanden, etc. Tekst NA. 

• Aan de raadpleging van de archiefbescheiden zijn geen beperkende bepalingen verbonden, 
het archief is geheel openbaar. Tekst NA 	geeft aan alles zoveel mogelijk openbaar te 
willen maken. 	vraag 	 om een advies. 

• Het oorlogsarchief bestaat uit verschillende collecties, waarbij elke collectie eigen 
beperkingen kent als het gaat om de openbaarheid van de betreffende collectie, in verband 
met de Wet Beperking Persoonsgegevens. Bijlage met lijst maken: 

• De schenker verklaart eigenaar te zijn van de auteursrechten op de geschonken documenten 
(voor zover niet anders en onomstotelijk uit de documenten blijkt). De schenker vrijwaart de 
ontvanger van juridische consequenties die uit een mogelijke inbreuk door derden op die 
auteursrechten kunnen voortvloeien. Tekst NA, nog nader te bekijken door juridisch adviseurs. 

• Bescheiden uit het archief mogen gebruikt worden voor tentoonstellingen, aismede op de 
website van het Nationaal Archief en/of in gedrukte en gedigitaliseerde publicaties welke door 
of namens het Nationaal Archief worden vervaardigd dan wel uitgegeven. Deze bepaling geldt 
niet voor bescheiden waarvan de openbaarheid krachtens artikel XX beperkt is. Tekst NA. 
Gewenste toevoeging NRK over dat de ontvanger bereid is bescheiden uit het archief in bruikleen 
te geven aan belanghebbende organisaties, zodat daarmee de herinneringen aan de holocaust 
en de geschiedenis van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis levend gehouden 
kunnen worden. 

• De archieven worden in toegankelijke staat, inclusief inventaris, overgedragen. De kosten die 
voortkomen uit het verder toegankelijk maken van het archief, worden gedragen door de 
ontvanger. Tekst NRK. 	 van het NA komen kijken wat er nog moet gebeuren qua 
stickers etc. Noo 	: gedetacheerde medewerkers gaan zorgen voor het verder toegankelijk 
maken van het oorlogsarchief als ze bij het NA werken, dus indirect betaalt het NRK toch voor 
het toegankelijk maken. Wat is de juiste formulering? 

• De ontvanger verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen 
bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor het beheer van 
(overheids)archieven bepaalde. Tekst NA. 

• Verhuizing hoeft er niet in: wie wat regelt, hoe de verhuizing eruit ziet (kastplank-drempel etc) en 
wie wat betaalt. 

• Artikel over wanneer het oorlogsarchief weer toegankelijk is voor het publiek, na de verhuizing. 
10.2 geeft aan dat het per collectie zal verschillen, ivm eventuele beperkingen op de 



openbaarheid. 10.2. zoekt uit hoeveel % van het archief no hoeveel maanden toegankelijk kan 
zijn. Het helpt dat de eigen medewerkers meegaan. Irene geeft aan dot we gezamenlijk de juiste 
verwachtingen moeten scheppen bij het publiek. 

• De ontvanger verplicht zich uitdrukkelijk tot het geheel ontzuren en op de juiste wijze verpakken 
van het oorlogsarchief (-). Tekst NRKM geeft aan een ontzuurmachine gekocht te hebben, 
die april 2019 operationeel is.11geeft aan nu 30 meter archief per jaar te ontzuren, wordt 
meer, maar ze waarschuwt wel dat het oorlogsarchief geheel ontzuren jaren kan Buren. 

• De ontvanger verplicht zich om de jaarlijkse kosten van het oorlogsarchief te dragen: de 
materiele verzorging, de opslag en het beheer, de hygiene in het depot en de logistiek. 
Tekst NRK. 

• De schenker detacheert de medewerkers 	 en 	 tot 
uiterlijk 1 januari 20.. bij het Nationaal Archief, zodat de ontvanger de expertise van de 
medewerkers met betrekking tot het oorlogsarchief kan benutten in het belang van iedereen 
die een informatieaanvraag heeft. Tekst NRK, einddatum nog nader bepalen, wenselijkheid 2 of 
3 jaar wordt besproken, met de voor- en nadelen. NB: medewerkers gaan nu uit van 3 jam-. 
De schenker en ontvanger spreken het volgende af: 

De medewerkers blijven tot 1 januari 20.. in dienst bij de schenker. Hun salaris, 
pensioenkosten en 	 worden dus door de schenker betaald. 

De medewerkers zien af van een personele overgang naar het Nationaal Archief conform de 
Wet Overgang Onderneming en kunnen dus geen dienstverband bij de ontvanger claimen. 

Wel worden de medewerkers door de ontvanger in staat gesteld om te solliciteren op interne 
vacatures.  10 2.  onderzoekt of dit mogelijk is, kan  10.2  nu niet toezeggen ivm vaste procedures 
van de overheid. 

De ontvanger zorgt voor werkplekken, aansturing, koffie/thee, 	 en alles wat hoort bij 
goed werkgeverschap. 

De medewerkers blijven verbonden aan het oorlogsarchief tijdens de detacheringsperiode. 
De arbeidsovereenkomst van de medewerkers met de schenker eindigt per 1 januari 20... Zij 

krijgen outplacementbegeleiding en een transitiekostenvergoeding van de schenker. 
Het staat de medewerkers vrij om het Nationaal Archief eerder dan 1 januari 20.. te verlaten. 

De schenker verplicht zich niet tot het leveren van vervanging; de ontvanger zorgt zelf voor 
opvolging van de vertrekkende medewerker. 

Alle genoemde afspraken met de medewerkers zijn op .... december 2017 formeel bevestigd 
in een ondertekende vaststellingsovereenkomst. 
Alles tekst NRK. 

• Dienstverlening door de medewerkers: artikel opnemen over een transitieperiode van 2 of 3 jaar 
om de processen goed in te rich ten, ook belong van stakeholders/uitkomsten NIOD-onderzoek 
terug laten komen in artikel. In considerans verantwoordelijkheid Rode Kruis benoemen. Ook 
opnemen dat er de eerste 3 jaar jaarlijks een evaluatie plaatsvindt, goede dienstverlening is 
gezamenlijke verantwoordelijkheid NA en NRK. 

Toegang door Rode Kruis: artikel over dat het NRK als schenker toegang behoudt tot het hele 
oorlogsarchief, zonder beperkingen. Voorstel Irene. 

• Artikel rondom het honoreren van aanvragen voor het digitaliseren van collecties van het 
oorlogsarchief door belanghebbende organisaties. 	 vinden dit zo logisch 



dat ze er eigenlijk geen artikel aan willen wijden, hoort bij goed beheer, doen ze sowieso. 
Het NA heeft al een contract met het Washington Holocaust Memorial, dus zou gek zijn om 
aanvragen te weigeren. Met ITS heeft het NA nog geen afspraken, daarmee wel om de 
tafel. Plus andere belanghebbenden. Het NRK stelt een artikel hierover op prijs, vanuit goed 
stake holdersmanagement. 

• Artikel over het continueren van de bestaande afspraken met Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork, het Joods Historisch Museum, de Bergings- en Identificatiedienst en de Sociale 
Verzekeringsbank betreffende hun toegang tot het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis, zodat 
zij hun onderzoek, 	  en hulp aan nabestaanden kunnen blijven continueren. Deze 
toegang is vastgelegd in overeenkomsten met elke genoemde organisatie en uitsluitend 
bedoeld voor een geselecteerd aantal medewerkers en nadrukkelijk niet voor het publiek. 
Tekst NRK. Ook dit artikel komt voort uit vanuit goed stake holdersmanagement, is heel 
belangrijk voor het NRKU geeft aan te willen onderzoeken of zij tot een aparte regeling kan 
komen voor de genoemde organisaties. 

• Mocht het archief deels beperkt openbaar worden in verband met de privacy van de nog 
levende personen en de medewerkers dienstverlening daardoor vooronderzoek moeten doen, 
dan zullen de eventuele extra kosten die daaruit voortkomen, worden gedragen door de 
ontvanger. Tekst NRK. Dit punt is nog niet besproken met 

• Mocht het aantal informatieaanvragen per jaar bij de ontvanger hoger uitvallen dan nu bij de 
schenker het geval is, dan zullen de eventuele extra kosten die daaruit voortkomen, worden 
gedragen door de ontvanger. Tekst NRK. ReactieM: logisch, hoort bij beheer door het NA. 

• De schenker en ontvanger stemmen alle communicatie over de overdracht gericht op de 
stakeholders en de pers met elkaar of en houden rekening met elkaars belangen. Tekst NRK. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Actiepunten en punten overeenkomst 
Datum: 	 maandag 13 november 2017 9:01:00 

Hoi 

Dank! 111 is momenteel ziek dus ik hoop eind van de week met hem nog naar de 
overeenkomst te kunnen kijken. 

Het doe! van het actiepunt lijst wat er moet gebeuren' is ook juist om alles concreet te 
gaan maken, maar ik moet dan we! eerst alles in kaart brengen zodat ik taken kan 
verdelen ;) 
Morgen heb ik overleg met een batterij aan menses om dit in kaart te gaan brengen, 
dus ook bipoorbeeld het transport, (her)verpakking van het materiaal, toegankelijkheid 
etc. 

Op basis daarvan ga ik een 'plan van aanpak' maken en zal ik ook een eerste grove 
schatting van kosten proberen te maken, aangezien er nog afgestemd moet worden wie 
wat gaat betalen met betrekking tot de overdracht. 

Zodra ik wat concreets weet hoor je van me © 

Groet 

Van: 	 [mailton1=@redcross.nl] 
Verzonden: donderdag 9 november 2017 17:58 
Aan: 
Onderwerp: RE: Actiepunten en punten overeenkomst 

zie de bijlage, de punten van de overeenkomst zoals die op 7 november aan de orde zijn 
gekomen. Heb agendavoorstel voor overleg naar joull en 	verstuurd. 	heeft 'm 
gelijk goedgekeurd vanuit Turkije. 

Over jouw actiepunten hieronder: lijkt me compleet, alleen zou ik [lijst wat er gebeuren moet 
voor overdracht] ook graag concreet gaan maken: wanneer kan jullie 	van depotbeheer 
bij ons komen kijken ivm die stickering etc? 

Groet 

Van: 	 [mailtil=Pnationaalarchief.nl]  
Verzonden: dinsdag 7 november 2017 12:51 
Aan: 	 (@recicross.nl>  
Onderwerp: Actiepunten 

Hoi 

Hieronder een lijstje met actiepunten: 

Actiepunten overdracht NRK oorlogsarchief 
Wat 	 Lead 

	
Deadline 

Uitzoeken of een 
openbaarheidsbeperking nodig is per 
collectie 	 NA 

	
Dec 2018 



Zijn objecten onderdeel van het archief? NA Nov 2017 
Uitzoeken hoe lang het per collectie 
duurt om geraadpleegd te kunnen 
worden (Dit is afhankelijk van omvang, 
openbaarheid, materiele staat) NA Dec 2017 
Lijst wat er gebeuren moet voor 
overdracht (wat moeten we weten?) NA Nov 2017 
Schatting kosten overdracht NA Nov 2017 

NA Specificatie kosten overdracht Dec 2017 
Uitwerken overeenkomst Nov 2017 NRK 

NA 
Uitzoeken of de NRK medewerkers mee 
mogen doen met interne sollicitaties Nov 2017 

Aanvullingen zijn uiteraard welkom 

Ik heb voor aanstaande maandag 13 november een vergadering ingeschoten bij 
dus als je deze week nog de aanpassingen aan de overeenkomst kunt doen zoals we 
vandaag hebben besproken zou dat fijn zijn O Eventueel zouden we dan vrijdag 17 
januari in de ochtend al met zijn vieren kunnen gaan zitten en anders op een van de 
genoemde tijdstippen de week erna. 

14 november ga ik met een aantal collega's om de tafel om uit te pluizen wat we 
allemaal nog moeten weten en wat we de komende maand nog moeten gaan uitzoeken. 
Ik zal je daar zo snel mogelijk over terugkoppelen. 

Groet, 

1111 

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: 
	

2.e  
Cc: 
Onderwerp: 	Bespreking overeenkomst 
Datum: 	vrijdag 17 november 2017 12:56:00 
Bijlagen: 	140303 Model 219 detacheringsovereenkornst Rijk vOl.doc 

Beste 	en MI 

Zojuist hebben III en ik de punten die 	heeft doorgestuurd even besproken. 
Alvast vooruitlopend op maandag: Ons lijkt het toch handig om een aparte 
overeenkomst te sluiten voor de schenking en detachering. 
Hier zijn meerdere redenen voor die we maandag nader zullen toelichten, maar ik meld 
het even omdat over de detachering 	weinig kan zeggen. Hij is namelijk geen 
arbeidsjurist. 
Voor maandag willen we ons dus ook graag concentreren op punten met betrekking tot 
het archief. 

1k heb al wel even intern navraag gedaan en er blijkt toch een concept versie te zijn 
voor een detachering. Punt 2 t/m 11 lijken me in elk geval handig om op te nemen 
(soms in lets andere formuiering). 
De punten die je zeif al hebt aangedragen kunnen we wel al even kort bespreken. 

Groet, 

Mil 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Planning overdracht NRK archief 
Datum: 	 maandag 27 november 2017 21:23:39 

Ik denk dat dat wel kan maar lagen we dat onderwer• van gesprek laten zijn met RK 
donderdag. Voor ons maakt het ws niet uit, toch 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 27 nov. 2017 om 20:46 heeft 	 nationaalarchief 11> het 
volgende geschreven: 

Hoi, 

Hoe lang het precies duurt voor de collecties weer beschikbaar zijn hangt 
vooral af van de materiele staat en of de inventaris af is. Naar dat eerste 
wordt morgen gekeken en dan heb ik daar een concreter beeld van. Met 
betrekking tot de inventarissen: Voor een groot gedeelte moet er nog 
behoorlijk wat gebeuren en dit zal het Rode Kruis zelf moeten doen. 

Een complete inventaris is normaal gesproken een voorwaarde voor een 
officiele schenking en ervaringen uit het verleden hebben bewezen dat we 
dit met een goede reden eisen. Mijn vraag is dus vooral: Kun je je er in 
vinden dat de officiele schenking per deelcollectie pas wordt gedaan als de 
inventaris van een deelcollectie is goedgekeurd? 

Dit kan ook na de verhuizing, dus de stukken kunnen al wel gewoon bij ons 
warden gezet. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 27 november 2017 20:35 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Planning overdracht NRK archief 

Dag alien, 
lk vraag me af of we zoveel haast op d planning moeten zetten. Belangrijk is nu de 
overeenkomst en de verhuizing van het Rode Kruis. We hebben al afgesproken dat 
w ernaar de klanten zouden aangeven misschien 3 maanden tot 4 maanden nodig 
to hebben voordat het archief weer beschikbaar is. Heb jij Kier rekening mee 
gehouden bij het idee van deelcollecties? lk denk dat RK graag alles in een keer 
verhuisd. 
Verdere aanpak prima als dit voor jullie werkbaar is. Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 27 nov. 2017 om 20:20 heeft z 	 Pnationaalarchief.nl> 
het volgende geschreven: 



Van: 
Verzonden: woensdas 22 november 2017 11:36 
Aan: 	 0.7 
CC: 

Onderwerp: Planning overdracht NRK archief 

Hoi, 

Ik heb net al even laten weten dat ik morgen niet aanwezig ben. 
Ik heb inmiddels de vraag uitgezet of 111 aan kan haken bij het 
overleg over de overeenkomst met het Rode Kruis en zo niet, of 

alleen kan gaan. 

Ervan uitgaande dat er morgen dus wel een overleg is, zullen zij 
00k willen weten hoe we de overdracht procedureel gaan doen. 

kun je nog laten weten of je je kunt vinden in 
onderstaand voorstel? Mocht je hier eerst intern nog even over 
willen overleggen is dat uiteraard prima, maar wil je dit dan ook 
even laten weten? Dan kan tijdens het overleg worden 
aangegeven dat we hier nog over in overleg zijn en er alleen 
een inhoudelijk overleg plaats zal vinden. 

Fijne avond nog © 

Groet, 

Beste 	en IN 

lk heb vanmorgen even met 10 2  en 	om de tafel gezeten om te 
kijken hoe wel zo snel mogelijk, maar wel op een goede manier de 
openbaarheid van het Rode Kruis archief kunnen vaststellen. Het 
aantal mensen dat we daarbij kunnen inzetten is beperkt. 

Met het Rode Kruis is afgesproken dat de collecties zo veel mogelijk 
openbaar zullen zijn. Om dit te realiseren zal, net als bij 
overheidsarchief, per inventarisnummer bepaald moeten worden of 
een beperking noodzakelijk is. Wanneer per collectie als geheel de 
openbaarheid bepaald wordt, zal de consequentie kunnen zijn dat er 
ook een beperking wordt gelegd op inventarisnummers die wel 
openbaar zouden kunnen zijn. In een extreem geval zou een collectie 
in zijn geheel beperkt openbaar kunnen worden, terwijI eigenlijk maar 
voor een klein percentage een beperking nodig is. 

Het vaststellen van openbaarheidsbeperkingen per inventarisnummer 
kost wel veel tijd en om een uniform advies te kunnen geven is het 
niet wenselijk al te veel mensen hiernaar te laten kijken. De kans dat 
er dan verschillen in de beoordelingen ontstaan is dan namelijk groot. 
Daarnaast vormt de beschikbaarheid van meer medewerkers 
momenteel een probleem. lk wil daarom graag het volgende voorstel 
doen: 

Tot eind van het jaar zullen 	en ik met de openbaarheid 



aan de slag gaan. We zullen eerst gezamenlijk een inventaris 
beoordelen om de beoordelingsgronden vast te stellen. Ook 
zal ik hier nog even om advies vragen. Daarna zullen we de 
inventarissen onderling verdelen. Vanaf januari kan 	dan 
aanhaken. Zaken waar 	 en ik niet zeker van zijn kunnen 
dan bijvoorbeeld ook besproken worden. Het uiteindelijke advies zal 
dan worden voorgelegd in het openbaarheidsoverleg. Uiterlijk eind 
januari zou dit opgeleverd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is wel 
dat de openbaarheid zo veel mogelijk op basis van de beschrijvingen 
in de inventaris wordt bepaald en dat er niet inhoudelijk naar de 
fysieke stukken wordt gekeken (op uitzonderingen na). 

Om zoveel mogelijk openbaarheid te garanderen is het nodig voor het 
hier beschreven traject voldoende tijd te nemen. lk begrijp echter dat 
we de archieven zo snel mogelijk formeel overgedragen willen hebben 
en beschikbaar voor het publiek. Het is echter niet het vaststellen van 
de openbaarheid dat hierin de meest vertragende factor vormt. 

De huidige inventarissen zijn nog niet klaar om te publiceren. Het 
Rode Kruis moet hier nog een flinke slag in maken en dit zal niet voor 
maart klaar zijn. Het is niet wenselijk de archieven al formeel over te 
dragen voor de inventarissen volledig af zijn. Een complete inventaris 
is standaard onderdeel van een overdracht. Ervaringen uit het 
verleden zoals het CABR en de Raad van State hebben al uitgewezen 
dat we deze eis niet voor niets stellen. We gaan er vanuit dat de 
medewerkers die hier gedetacheerd worden dit gaan doen, maar op 
het moment dat zij vertrekken en dit nog niet af is hebben we een 
probleem. Een tweede CABR lijkt mij niet wenselijk. Overigens is 
publicatie van de inventarissen op de website alleen mogelijk als er 
ead/xml versies beschikbaar zijn. Ook die moeten nog worden 
gemaakt. 

Een tweede vertragende factor is de materiele staat van het archief. 
Een deel van het archief zal herverpakt en/of ontijzert moeten 
worden voor het beschikbaar gesteld kan worden. Om hoeveel dit 
gaat moet nog vastgesteld worden, maar waarschijnlijk gaat het om 
honderden meters die materieel verzorgd moeten worden. Ook 
hierdoor zal het tijd kosten voor de stukken beschikbaar zijn voor het 
publiek, maar dit hoeft voor de formele overdracht geen bezwaar te 
zijn. 

Het voorstel zou dan ook zijn een deelcollectie over te dragen op het 
moment dat de inventaris volledig af is. In de overeenkomst kunnen 
dan de afspraken over herverpakken/ontijzeren worden opgenomen. 

Samenvattend zou de planning voor het NRK archief er als volgt uit 
komen te zien: 



Wat Wanneer 
Beoordelen materiele staat Nov. 2017 
Vaststellen openbaarheid 
In huis plaatsen collectie 

Nov. 2017 —Jan 2018 
Feb. 2018 

Afmaken inventarissen Feb. 2018 - ntb 
Formele overdracht Feb 2018 — Ntb 

Per deelcollectie zodra 
inventaris of is 

Herverpakken/ontnieten Feb. 2018 - ntb 

lk hoop dat jullie je in deze aanpak kunnen vinden. Mochten er 
opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. 

Groet, 



T +3170 3315400 
M +316 

cvnationaalarchieLn1 
onaalarchietnII www.gahetna.n1 
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Van: 	 in e  
Aan: 
Onderwerp: 	Begroting 
Datum: 	 woensdag 29 november 2017 14:54:00 
Bijlagen: 	 Schattind kosten overdracht NRK archief.pdf 

Hoi 

Zie de bijiage. Mochten er vragen zijn weet je me to vinden 

Met vriendelijke groet, 

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

Werkdagen: Maandag Urn donderdag 



Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Calmar en 
Wetenschap 
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Schatting kosten overdracht NRK archief 

Op 28-11-2017 hebben 	 en 	 bij het Rode Kruis de 
verschillende deelcollecties bekeken. Hieruit is gebleken dat bij een deel van het 
archief alleen nieuwe stickers op de dozen en omslagen geplakt hoeft te worden. 

Bij een ander deel zal ook herverpakt moeten worden. Dit betreffen de collecties 
met persoonsdossiers. Deze persoonsdossiers zijn momenteel niet per dossier 
verpakt. Dit betekent dat een persoonsdossier niet per stuk aangevraagd kan 
worden. Dit levert momenteel geen probleem op, doordat de medewerkers van 
het Rode Kruis zelf de dossiers splitsen. De dienstverlening bij het Nationaal 
Archief is hier niet op ingericht. Daarnaast is de wens uitgesproken zoveel 
mogelijk materiaal openbaar te maken. Dit kan in het geval van de 
persoonsdossiers alleen wanneer elk dossier een afzonderlijk inventarisnummer 
heeft. Wanneer een persoon overleden is, kan zijn dossier namelijk openbaar 
worden gemaakt, maar dit kan niet als hier ook dossiers van mogelijk nog 
levenden bij zijn gevoegd. 

Een deel van het archief moet nog nader bekeken worden. Dit deel moet in elk 
geval nieuwe stickers krijgen. Daarnaast is een klein deel nog niet 
geInventariseerd, vermoedelijk ongeveer 5 meter. Dit deel is vooraisnog buiten 
beschouwing gelaten. 

Voor het transport wordt nog een offerte aangevraagd door het Rode Kruis. In 
onderstaand overzicht is een schatting gemaakt op basis van cijfers van de 
afgelopen jaren. Dit laatste geldt ook voor de kosten voor gegevensbeheer en de 
verwervingskosten. 

Meters uren 
Materiele 
kosten  

Personele 
kosten Kosten totaal 

Aileen stickeren 
Herverpakken persoonsdossiers 
Nader te bekijken maar in elk 
geval stickeren 
Gegevensbeheer 
Verwervingskosten 
Transport 
Totaa I  

290,5 
777,05 

242,5 
1310,05 

nvt 
1310,05 
1310,05 

145,25 
2169,6 

121 
ntb 
40 
nvt 

2475,85 

€ 1.263,68 
€ 50.185,24 

€ 1.054,66 
ntb 
nvt 
nvt 

€ 7.698,25 
€ 114.988,80 

€ 6.424,93 
ntb 

€ 3.160,00 
nvt 

€ 8.961,93 
€ 165.174,04 

€ 7.479,58 
€ 301.311,50 

€ 3.160,00 
€ 70.742,70 

C 556.829,75 

De kosten van gegevensbeheer bestaan deels uit materiele kosten zoals licenties 
en deels uit personele kosten voor onder andere de verwerking in MAIS-Flexis. 
Voor de inzichtelijkheid zal nog uitgezocht worden of in kaart kan worden gebracht 
welk deel uit materiele kosten en welk deel uit personele kosten bestaat. 

De verwervingskosten bestaat uit de administratieve afhandeling zoals het 
opstellen van de akte van schenking. Hiervoor wordt standaard 40 uur gerekend, 
maar bij de collectie van het Rode Kruis ligt dit hoger. 

De kosten kunnen nog oplopen wanneer de collecties die nog nader bekeken 
moeten worden onderzocht zijn. Het is dus mogelijk dat een totaal bedrag van 
€600.000 wordt gehaald. 
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Bovenstaande bedragen zijn schattingen. De definitieve begroting zal in de 
komende weken worden gemaakt. 

Pagina 2 van 2 



95 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Re: Schatting kosten overdracht 
Datum: 	 donderdag 30 november 2017 8:07:53 

Trein is iets vertraagd, ik loop wel even bij jou langs dan kan ik gelijk 	meenemen, 
secretariaat is er nog niet. Dus over 5 minuten? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 nov. 2017 om 08:06 heeft 	 MISz lationaalarchielnl> het 
volgende geschreven: 

Hoe laat denk je hier te zijn? 

Van: 
Verzonden: donderdag 30 november 2017 7:54 
Aan: 
Onderwerp: Re: Schatting kosten overdracht 

lk yen onderweg en 	komt om half 9 op de koffie! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 nov. 2017 om 07:46 heeft 
	 Pnationaalarchief.nl>  

het volgende geschreven: 

lk loop zo even langs:) 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 29 nov. 2017 om 22:55 heeft 
11111=((nationaalarchief.nl>  het volgende geschreven: 

Ha 
lk denk dat dit zo niet gaat lukken. We moeten een 
gebaar doen. 
Als ze personeel ter beschikking stelen gaan ze nooit nog 
6 ton erbij doen. Eigenlijk moet ik weten wat onze 
minimale uitgaven zijn en wat we zelf op kunnen vangen! 
De medewerkers kunnen dan zelf ook helpen het op 
orde te brengen de komende 2 jaar! 
Kunnen we lets verzinnen zodat we terug gaan in 
kosten? Groet i0 2 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 29 nov. 2017 om 14:58 heeft 
nationaalarchief.nl>  het volgende 

geschreven: 

Hoi 



In de bijiage vind je een eerste 
schatting met betrekking tot de kosten. 
Het overzicht heb ik ook naar het Rode 
Kruis gestuurd. 
De meeste bedragen zijn gebaseerd op 
een document dat 	heeft gemaakt 
over de gemiddelde kosten van een 
verwerving. Ter achtergrond informatie 
heb ik deze ook bijgevoegd. 

heeft net even meegekeken en hij 
kon zich ook in de cijfers vinden, maar 
vroeg wel of ik de materiele kosten en 
personele kosten voor gegevensbeheer 
kon uitsplitsen. Deze vraag heb ik 
uitgezet bij 3 0.2 maar nog geen 
antwoord ontvangen. Mocht ik dit nog 
krijgen voor morgenochtend zal ik de 
tabel nog even aanpassen. 

Mochten er vragen zijn hoor ik het 
graag. 

Groet, 

<Schatting kosten overdracht NRK 
archief.docx> 
<Schatting kosten overdracht NRK 
archief.pdf 
<Overzicht kosten verwerving.pdf 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: tellingen 
Datum: 	 woensdag 6 december 2017 10:08:38 

Dag 
Hierbij in rood het antwoord op je vragen 
Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 december 2017 9:16 
Aan: 
Onderwerp: RE: tellingen 

Toch nog een aantal vragen.. 

- 2015 - De X-dossiers. Zaten bier (zure) omslagen omheen? 
Gemiddeld 46 dossiers, in zure dossierenveloppen, per ,  inventarisnummer, 
in een zuurvrije omslag 

- 2033 - Persoonsdossiers ITS: Zaten bier (zure) omslagen omheen? Zo ja, weike 
info stond hier op? De serie is namelijk alfabetisch.. Dit zijn overigens niet de ITS 
dossiers in de dozen met ijzer (er zijn twee series dossiers..) 

In de dozen die ik gezien en geteld heb, zaten geen omslagen en er stond 
dus ook geen info op 

- 2034 - Korea oorlog: Dit zijn maar 5 inventarisnummers met persoonsdossiers. 
Waren dit ook 5 dozen? Zaten er omslagen om de dossiers? 

Dit waren inderdaad 5 dozen en om de stapels dossiers zitten zuurvrije 
omslagen ( gemiddeid 22 dossiers per omslag) en in de dozen met 
kaarten zitten de stapeitjes kaarten in een zuurvrije omslag. In de kaarten 
zitten nog nietjes, maar niet overal. 

Mocht je hier niks over hebben opgeschreven speel ik de vragen door near het NRK 

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 4 december 2017 16:50 
Aan: 
Onderwerp: FW: tellingen 

Ter verantwoording. 
CADSU heb ik de eerste keer uitgebreid bekeken en daar geidt precies hetzelfde voor als 
voor WUV. 
Dus je kunt daar het gemiddelde van WUV per doos aanhouden en er zitten nietjes in 
verder onverpakt in verkeerde dozen 

Groet, Ted 

Van: 
Verzonden: maandag 4 december 2017 16:29 

Onderwerp: RE: tellingen 

Da M, 

Zijn hetzeifde als de WUV dozen/dossiers 

Groet, 



Van 
Verzonden: maandag 4 december 2017 15:34 
Aan• 
Onderwerp: RE: tellingen 

Ben ik weer.. 

Had je toevallig ook nog CADSU dossiers geteld of zijn we die per ongeluk vergeten..? 

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 4 december 2017 12:35 
Aan 
Onderwerp: tellingen 

Dag =, 

Hierbij de resultaten van hedenochtend 

Groet,M 



Stand van zaken Nederlands 
Rode Kruis oorlogsarchief 

Auteur: 

Datum: 12-12-2017 



Inhoud 
Samenvatting 	  3 

Inleiding 	  3 

1. Materiele staat 	  3 

1.1. 	Huidige stand van zaken 	  3 

1.2. 	Voorstel bewerkingen 	  3 

2. Digitaal materiaal 	  4 

2.1. 	Huidige stand van zaken 	 4 

2.2. 	Voorstel overdracht 	  5 

3. I nventarissen 	  5 

3.1. 	Huidige stand van zaken 	  5 

3.2. 	Bewerkingen voor overdracht 	  5 

4. Openbaarheid 	  6 

4.1. 	Huidige stand van zaken 	 6 

4.2. 	Voorstel 	  6 

5. Toegang externen 	  7 

5.1. 	Digitale toegang 	 7 

5.2. 	Dienstverleningsovereenkomsten 	 7 

5.3. 	Verzoeken 	 7 

Pagina 2 van 8 



Grotendeels zal het archief enkel nieuwe stickers moeten krijgen. 
Het digitale materiaal heeft een goede structuur en kan hierdoor relatief eenvoudig in onze systemen 
geladen worden. Doordat er data-entry op een deel is uitgevoerd kan er meer openbaar worden 
gemaakt dan bij de fysieke archieven, doordat er per stuk gekeken kan worden. Een algeheel voorstel 
met betrekking tot de openbaarheid zal naar verwachting eind januari worden gedaan. 
De openbaarheid wordt grotendeels bepaald aan de hand van de beschrijvingen in de inventarissen. 
Deze beschrijvingen zijn over het algemeen redelijk goed, maar de inleidingen als geheel zijn nog niet 
op orde. Met name het schrijven van goede inleiding is noodzakelijk en zal nog veel tijd in beslag 
nemen. 
Diverse externen hebben toegang tot het digitale of fysieke archief. Nader bepaald moet worden in 
welke vorm dit voortgezet kan worden. 

nleiding 
Het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit circa 50 deelcollecties. Een 
voorwaarde voor een overdracht is dat het archief in goede geordende toegankelijke staat verkeerd. 
Hoewel in de afgelopen jaren al veel is gedaan om deze aspecten van de collecties te verbeteren 
moet toch nog veel gebeuren voor het daadwerkelijk helemaal goed op orde is. Hieronder wordt de 
huidige stand van zaken besproken en zullen een aantal voorstellen voor de bewerking worden 
gedaan. 

1. Matene staat 

1,1. 	Huidige stand van zaken 
De diverse deelcollecties verkeren over het algemeen in relatief goede staat. Uit een nadere schouw 
is gebleken dat archief is op te splitsen in 3 categorieen: 

1. Geen bewerkingen nodig 
Bij deze collecties is de verpakking goed. 

2. Persoonsdossiers 
Er zijn verschillende collecties die volledig uit persoonsdossiers bestaan. Deze persoonsdossiers 
hebben niet per stuk een inventarisnummer. De dossiers zitten vaak in zure omslagen met per 
inventarisnummer (een pak dossiers) een zuurvrije omslag. 

3. Slechte materiele staat 
Een aantal collecties is niet ontijzerd, heeft geen zuurvrije omslagen en is verpakt in dozen met 
ijzer. 

Voorstel bewerk ngen 
De bewerkingen verschillen voor de verschillende categorieen collecties: 

1. Geen bewerkingen nodig: Bij deze collecties hoeven enkel de stickers op de dozen en 
omslagen vervangen te worden. 

2. Persoonsdossiers: Bij deze collecties is het wenselijk elk dossier een eigen inventarisnummer 
te geven. Hierdoor kun je per inventarisnummer bepalen of het openbaar is of niet. Door dit 
te doen kun je dossiers die geen beperking op de openbaarheid krijgen direct zonder 
beperkingen beschikbaar stellen aan bezoekers. Mocht ooit besloten de collecties te 
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ja Kamp Amersfoort 

Nurnmer 

NL-HaNRK-2001 
NL-HaNRK-2002 

NL-HaNRK-2004 

NL-HaNRK-2006 

NL-HaNRK-2010 

NL-HaNRK-2017 
NL-HaNRK-2022 

Werknaam 

Indische Lijsten 
Tjimahi Cartotheek 

Centraal Indische Cartotheek 
(CIC) 

Passagierslijsten Nederlands-
Indie 

Centrale Europese Cartotheek 
(CEC) 

Joodsche Raad Cartotheek (JR) 
Mevrouw van Overeem 

Opmerkingen 

Dossiernummers bij 
kaartje bijgehouden 
afgelopen 10 jaar  

OCR tot inv.nr. 152 
Dossiernummers bij 
kaartje bijgehouden 
afgelopen 10 jaar 

ja 
ja 

Opgave Representanten (OR) 
formulieren ja 

ja 
Afwikkelingsbureau 
Concentratiekampen (ABC) 
Cartotheek 

ja 
ja 

NL-HaNRK-2050 
NL-HaNRK-2051 

Collectie Vervolging Westerbork ja nee 
nee 

Digitaal 

ja 

Data-
entry 
nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

ja 
2/3 

ja 
nee 

NL-HaNRK-2028 

NL-HaNRK-2038 

digitaliseren kan dit ook per dossier in plaats van per pak dossiers. Hiermee wordt 

voorkomen dat honderden scans doorgebladerd moeten worden voor het juiste dossier 

gevonden wordt. 

De dossiers in deze collecties hebben wel een zure omslag, vaak een envelop. Om de dossiers 

fysiek te kunnen onderscheiden is het niet noodzakelijk nieuwe omslagen toe te voegen. Het 

voorstel is dan ook om stickers met een nieuw inventarisnummer op de oude omslag te 

plakken. Dit inventarisnummer zal een combinatie zijn van het huidige inventarisnummer 

met het dossiernummer als toevoeging. Hierdoor is vanuit het kaartsysteem nog wel het 

dossier eenvoudig terug te vinden doordat dit nummer blijft bestaan. In geval van 

alfabetische series kan de nummering Al, A2 etc. worden gebruikt. 

De inventarissen groeien hierdoor wel enorm. Het is dus mogelijk dat een inventaris 

opgeknipt moet worden in meerdere delen, omdat MAIS-Flexis dit niet aan kan. Het 

bloknummer kan wel hetzelfde blijven. 

In essentie moet bij deze collecties dus een nieuwe inventaris gemaakt worden en gestickerd 

worden. 

3. Slecht materiele staat: Deze collecties verkeren in slechte materiele staat. Ze zijn niet 

verpakt in zuurvrije dozen, bevatten ijzer en stukken hebben geen afzonderlijke zuurvrije 

omslagen. Deze archieven moeten dus ontijzerd worden, omslagen moeten toegevoegd 

worden en dozen vervangen. 

2. Digitaal materiaal 

2,1. 	Huidige stand van taken 
Diverse collecties zijn door de jaren heen gedigitaliseerd: 

Merendeels gaat het om kaartsystemen waarbij ook de persoonsgegevens op de kaarten zijn 

ingevoerd. Er kan dus op persoon gezocht worden via MAIS-Flexis. 
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-orst el overdracht 
Het digitale materiaal kan aangeleverd worden op Harddisks. De huidige mappenstructuur voldoet 
aan onze eisen. Hierdoor kunnen de scans relatief eenvoudig aan het E-depot worden toegevoegd. 
De data-entry kan aangeleverd worden in .csv format, waarbij de data gekoppeld blijft aan de juiste 
scans (het scannummer moet corresponderen met de bijbehorende persoonsgegevens). 
Net als bij de Japanse interneringskaarten kan er vervolgens besloten worden alle kaarten van 
personen langer dan 100 jaar geleden geboren openbaar te maken, terwiji de overige kaarten 
beperkt openbaar blijven. Jaarlijks kunnen dan nieuwe kaarten online worden gezet. 
Voor medewerkers kan de volledige set aan gegevens beschikbaar worden gesteld in een database. 

iventarisseli 

fluidi9-e stand van zakei 
Het overgrote deel van de deelcollecties is beschreven in inventarissen. In die zin zijn de collecties 
dus toegankelijk. De inventarissen bevatten echter een zeer beperkte of helemaal geen inleiding. 
Hierdoor is de herkomst van een archief vaak niet duidelijk en weet men bijvoorbeeld in het geval 
van persoonsdossiers ook niet hoe men het juiste dossier kan vinden. Onderzoekers missen dus 
handvatten om zelfstandig onderzoek te doen. 
Een deel van de inventarissen is gemaakt in het format dat gebruikt wordt door het NIOD. Dit 
correspondeert niet met het format dat gehanteerd wordt door het Nationaal Archief. Verder 
bevatten de inventarissen veel spelfouten en afkortingen die niet worden uitgeschreven. 
Een deel van de beschreven stukken heeft nog geen inventarisnummer. Daarnaast heeft het Rode 
Kruis aangegeven nog een aantal collecties te willen splitsen. Een klein deel van het archief is nog 
niet beschreven. 

Bewerkingen voor overdracht 
De inventaris is het handvat van de onderzoeker om onderzoek te doen. Beschrijvingen van de 
stukken is hierbij onvoldoende. Er zal dan ook een flinke slag gemaakt moeten worden om de 
archieven daadwerkelijk beschikbaar te kunnen maken voor het publiek. Met name de inleiding is 
hierbij belangrijk, welke enkel door de archiefvormer gemaakt kan worden aangezien zij over de 
inhoudelijke kennis beschikken. Formele overdracht van een collectie is dus ook afhankelijk van 
wanneer dit op orde is. Hieronder volgt een lijstje met noodzakelijke bewerkingen van de 
inventarissen: 

- Schrijven inleiding 
- Aanpassen format aan NA standaard 
- Controleren op spelling 
- Uitschrijven van afkortingen 
- Niet beschreven stukken beschrijven 
- Inventarisnummer per stuk (grotendeels gedaan) 
- Met name bij kaartsystemen is de ordening niet altijd duidelijk 
- Bij diverse archiefstukken wordt verwezen naar een nadere toegang. Waar deze toegang is 

wordt echter niet vermeld. 
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Het schrijven en bewerken van de inventarissen zal nog behoorlijk veel tijd kosten. Delen van een 
inleiding van de ene inventaris kunnen wellicht hergebruikt worden bij een andere inventaris. Dan 
nog moet men er vanuit gaan dat je per collectie minimaal een dag bezig bent, dus minimaal zo'n 50 
dagen. Het Rode Kruis heeft de juiste formats waarin de gegevens aangeleverd moeten worden 
ontvangen. 
Tot slot moet per collectie nog een bloknummer worden aangemaakt bij het NA. 

Op - baanteici 

Iluidige stand van zaken 
De medewerkers doen op dit moment maatwerk per aanvraag. Het Rode Kruis beschikt niet over een 
studiezaal. Wanneer een aanvraag wordt gedaan naar stukken over een specifiek persoon maken de 
medewerkers enkel kopieen van de stukken waarvan zij vaststellen dat ze openbaar en relevant zijn. 

Vonrstel 
Het archief als geheel bevat enorm veel persoonsgegevens. Hoewel het streven is zoveel mogelijk 
van het archief openbaar te maken zal het Nationaal Archief zich wel aan de diverse privacywetten 
moeten houden. Om toch zoveel mogelijk openbaar te kunnen maken wordt op basis van de 
beschrijvingen per inventarisnummer bepaald of het wel of niet openbaar kan zijn. Indien dit niet op 
basis van de beschrijving beoordeeld kan worden zullen nadere gegevens aan het Rode Kruis worden 
gevraagd. 

De volgende richtlijnen worden gehanteerd bij het bepalen van de openbaarheid: 

Openbaar: Dit zijn stukken waarin geen gestructureerde persoonsgegevens voorkomen van mogelijk 
nog levenden personen. Dit kan bijvoorbeeld om correspondentie gaan of lijsten van overledenen. 
A-beperking: Dit zijn stukken die wel gestructureerde persoonsgegevens bevatten, maar geen 
bijzondere persoonsgegevens. Dit zal veelal om namenlijsten gaan. 
B-beperking: Dit zijn stukken met gestructureerde bijzondere persoonsgegevens. Vaak zijn dit 
kaartsystemen, maar bijvoorbeeld ook lijsten waarbij specifiek benoemd wordt dat het om Joodse 
mensen gaat. 

Bijzondere aandacht verdienen de series persoonsdossiers waar bedrijfsadministratie tot op dit 
moment aan wordt toegevoegd. Deze casus zal nog worden ingebracht bij het openbaarheidsoverleg. 
De vraag hierbij is of je deze administratie uit de dossiers moet halen zodat het dossier opzichzelf 
openbaar kan worden gemaakt indien de hoofdpersoon is overleden. 
Zoals eerder vermeld is op een aantal kaartsystemen data-entry uitgevoerd. De fysieke 
kaartenbakken zullen waarschijnlijk een B-berperking moeten krijgen, omdat in een kaartenbak de 
gegevens van tientallen personen zitten. Daarentegen kan het digitale materiaal deels wel 
beschikbaar worden gesteld, omdat dit per kaartje kan. Hierover zullen in de 
overdrachtsovereenkomst dus ook aparte afspraken over gemaakt moeten worden. 

Het streven is eind januari een concreet voorstel te doen voor alle collecties. 
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5. Tofgang externen 
Er zijn diverse externe organisaties of particulieren waarmee het Rode Kruis afspraken heeft over 
digitale toegang tot collecties of een dienstverleningsovereenkomst mee heeft gesloten. Het Rode 
Kruis vindt het belangrijk dat deze afspraken zoveel mogelijk worden voorgezet. 

Digitale toegang 
De digitale toegang tot de collecties wordt gefaciliteerd via MAIS-Flexis. Het Rode Kruis heeft 
hiervoor een apart account en module voor de betrokkenen gemaakt, zodat zij enkel bij de 
geautoriseerde gegevens kunnen. 

Joods Historisch Museum: Collectie vervolging Westerbork. 1-5-2017 tot 31-12-2020. 
- Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Collectie vervolging Westerbork. 1-5-2017 tot 31-

12-2020. 
- Promovendus 1: Joodse Raad Cartotheek. 1-6-2015 t/m 31-12-2017, maar wil verlenging 

voor onbekende termijn. 
Promovendus 2: Joodse Raad Cartotheek. 5-8-2015 t/m 31-12-2017, maar wil verlenging 
voor onbekende termijn. 

- Promovendus 3: onder andere Joodse Raad Cartotheek, Cartotheek van het Oorlogsarchief 
van het Nederlandse Rode Kruis en Collectie vervolging en de reconstructie van de 
lotgevallen na W011 1939-2007 (nr. 2050). 13-3-2017 t/m 31-12-2019. 
Promovendus 4: Joodse Raad Cartotheek. 6-3-2008 t/m ? 
Onderzoeker 1: Deportatielijsten Kamp Westerbork: 20-7-2015 t/m 31-12-2017. Heeft ook 
fysieke toegang. Niet bekend of verlenging gewenst is. 

- Onderzoeker 2: Deportatielijsten Kamp Westerbork: 20-7-2015 t/m 31-12-2017. Heeft ook 
fysieke toegang. Niet bekend of verlenging gewenst is. 

Dienstverle-nirc!soverPerkomste7,  
- Sociale Verzekeringsbank: Overeenkomst ten behoeve van verificatiewerkzaamheden in het 

kader van de uitvoering van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelsnemers en 
oorlogsgetroffenen (Wuvo). 11-5-2017 tot 11-5-2022. De SVB betaald jaarlijks voor de 
dienstverlening. 

- Bergings- en Identificatie Dienst: Niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (zover 
bekend). Krijgen nu ad hoc antwoord over vragen met betrekking tot vermiste personen. 

Andere organisaties worden ook geholpen wanneer ze daar om vragen. Twee medewerkers van het 
Oranjehotel in Scheveningen doen momenteel bijvoorbeeld ook onderzoek in het archief. 

53, \Tem-when 
Diverse organisaties hebben recentelijk verzoeken gedaan aan het NRK om materiaal te digitaliseren 
of in bruikleen te geven. Het NRK heeft bij deze organisaties (grotendeels) aangegeven dat zij zich tot 
het Nationaal Archief kunnen wenden nadat het materiaal is overgebracht. 

- Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH): Digitaliseren van de 
krijgsgevangenkaarten. 
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- International Tracing Service (ITS): Digitaliseren diverse collecties. We zijn ook uitgenodigd 
om daar langs tegaan. 

- Joods Cultuur Kwartier (JCK): Bruikleen van diverse objecten voor een permanente 
tentoonstelling in het nieuwe Holocaust Museum in Amsterdam. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: Concept overeenkomst oorlogsarchief Rode Kruis 
vrijdag 15 december 2017 12:53:00 
Stand van zaken Nederlands Rode Kruis oorlogsarchief.pdf 
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Beste 1E1 en 

Dank voor toesturen van de overeenkomst, We hebben hier vandaag al even naar 
gekeken, maar door tijdgebrek lukt het vandaag nog niet een reactie op papier to zetten. 
Die krijgen jullie maandag van ons. 
In de bijlage vinden jullie wel alvast een verslag over de stand van zaken met betrekking 
tot het archief. Dan hebben jullie ook inzichtelijk wat er nog allemaal gedaan moet 
worden. 

Groet, 
11 

Van: 1C-'2 	 [mailtoOM©redcross.nl] 
Verzonden: donderda• 14 december 2017 16:43 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Concept overeenkomst oorlogsarchief Rode Kruis 

Beste 	en 

Hierbij het concept van de overeenkomst tussen het Rode Kruis en het Nationaal Archief rn.b.t. de 
overdracht van het oorlogsarchief van het Rode Kruis, ter bespreking op 19 december a.s. 

Mochten jullie voor die tijd al vragen of opmerkingen hebben, dan zijn die welkom! 

Met vriendelijke groet, ook namens 

Predcross.nl  + The Nethe and 	+31704455681/+31 

Red Cross 

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   



Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als a dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzen-der 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: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 
Re: Stand van zaken NRK archief 
woensdag 13 december 2017 20:34:26 

Eens met 	Het is een mooie stand van zaken, maar ik zou de kosten er voor Rode Kruis 
uithalen. Die kennen ze nu en we hebben afgesproken daar apart afspraken over te maken. 
Verder

i
ma om te delen. 

Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 13 dec. 2017 om 11:52 heeft 10.2.e 	 at i o aak r-hief.nl> het 
volgende geschreven: 

Ha 

Dank voor het heldere rapport. 
Het is goed om als argumenten voor het splitsen nog een zinnetje 
toevoegen waar je schrijft over dat de klant niet hoeft te bladeren in bakken 
scans. 
Je kunt dat sterker maken door te melden dat als je dat nu splitst en 
herverpakt, het nu al in de papieren vorm eenvoudiger toegankelijk wordt, 
maar zeker met het oog op digitalisering is dan de toegang op dossier 
geregeld. 
Een bewerking die randvoorwaardelijk is om het klantgericht beschikbaar te 
stellen. 

Verder denk ik dat het belangrijk is am nog iets aan context bij de kosten 
mee te geven. 

gaf eerder al aan dat NRK schrok van de hoge bedragen. 
De bedragen in deze notitie zijn ook hoop. 
Ik kan me voorstellen dat dit niet handig is voor het gesprek omdat het 
enorme bedragen zijn. 
Hoewel het wel heel goed inzicht geeft. 
Mijn voorstel zou zijn daar in tekst nog iets toe te voegen over dat je kosten 
gefaseerd kunt maken, 
dat beheerkosten in staande begrotingen worden opgenomen etc. 
Een en ander om te voorkomen dat het in deze fase vooral gaat over wie 
hoeveel betaald en wat we daar van vinden. 

CBE wat vind jij daarvan? 

Groet 

Van: 
Verzonden: dinsda• 12 december 2017 13:30 
Aan: 

Onderwerp: Stand van zaken NRK archief 

Beste alien, 

Jullie hebben of krijgen allemaal op enig moment te maken met de 
overdracht van het oorlogsarchief van het Rode Kruis. 



Aangezien het nog behoorlijk wat werk gaat zijn heb ik de stand van zaken 
even in een verslagje gezet zodat iedereen weer op de hoogte is. 
Mocht je nieuwsgierig zijn: in de bijlage ook de Excelsheet met alle getallen. 
Bedragen voor de materiele kosten zijn voornamelijk gebaseerd op een 
offerte die ik vorig jaar heb aangevraagd voor het herverpakken van het 
CABR. 

In het versiag worden ook een aantal overeenkomsten aangehaald die het 
Rode Kruis heeft met een aantal organisaties en particulieren. Deze zijn ook 
terug to vinden in E-doc: 
Windows Explorer DM Extension\EDOC\Ordeningsplan OCW\ Nationaal 
Archief\E Uitvoering\E.01 Verwerven van archieven\E.1.2 
Verwerven/bewerken van particuliere archieven\Rode Kruis 
oorlogsarchief\Collecties 

Opmerkingen en vragen zijn uiteraard welkom! Een deel van jullie spreek ik 
in elk geval deze week nog. 

Groeten vanuit Zweden! 
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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  

+ The Netherlands 
Red Cross 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bulagen: 

Concept overeenkomst oorlogsarchief Rode Kruis 
donderdag 14 december 2017 16:42:53 
concept ovk NA (versieall.1111) (003).docx 
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Beste 	en IIII 

Hierbij het concept van de overeenkomst tussen het Rode Kruis en het Nationaal Archief m.b.t. de 
overdracht van het oorlogsarchief van het Rode Kruis, ter bespreking op 19 december a.s. 

Mochten jullie voor die tijd al vragen of opmerkingen hebben, dan zijn die weikom! 

Met vriendelijke groat, ook namens 

a 



Overeenkomst 

tot overdracht 

van 

het Oorlogsarchief 

van het Rode Kruis 

te Den Haag 

aan het Nationaal Archief 

te Den Haag 

102 



Partijen 

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te (2521 

CV) Den Haag aan het Leeghwaterplein 27, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer MEM= 	 hierna te noemen 'het Rode Kruis', 

en 

2. de Staat der Nederlanden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Nationaal 

Archief), gevestigd te (2595 BE) Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof 20, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 	 hierna te 

noemen Nationaal Archief' 

Hierna individueel ook te noemen 'partij' en gezamenlijk `partijen'; 

Overwegende dat: 

- Het Rode Kruis actief is als onpartijdige, neutrale en onafhankelijke hulporganisatie voor 

kwetsbare mensen in nood in binnen- en buitenland, waarin vrijwillige hulpverleners invulling 

geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid anderen te helpen; 

- Het Rode Kruis in het Koninklijk Besluit van 2 april 1909 wordt verzocht voorbereidingen te treffen 

voor een Informatiebureau voor zieken en gewonden, in het geval van intreding van een oorlog; 

Het Rode Kruis vanaf mei 1945 aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag een Informatiebureau 

in werking heeft, dat tussen 1945 en 1953 in totaal 561.000 vragen naar het lot van personen 

heeft behandeld; een humanitaire taak waar in 1946 bijna 400 medewerkers voor zijn ingezet; 

- Deze taak uitgevoerd is aan de hand van vele her en der verzamelde gegevens en bestanden, 

zoals kampadministraties- en gevangenisadministraties en deportatielijsten, aangevuld met 

naoorlogse gegevens en getuigenverklaringen van overlevenden; 

- In 1949 de 'Wet houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van 

vermisten' van kracht werd die de in de praktijk gegroeide aanpak van het Informatiebureau 

formaliseerde, waarbij het Informatiebureau van het Rode Kruis in opdracht van de ministeries 

van Sociale Zaken en Justitie, voor iedere vermiste persoon de plaats en datum van overlijden 

vaststelde: 

Dat de zoektocht naar vermisten aldus een Oorlogsarchief heeft opgeleverd, dat zeer 

gedetailleerde gegevens bevat over de slachtoffers van geweld door het Naziregime in Europa en 

de Japanse oorlogsvoering in Azle (Nederlands-Indie); 

Het Oorlogsarchief inmiddels 1300 strekkende meter materiaal bevat met 240.000 

persoonsdossiers die sinds de bevrijding zijn aangelegd vanwege het informatie-, verificatie- en 

opsporingswerk dat het Rode Kruis heeft uitgevoerd; 

Het beheer, behoud en de beschikbaarstelling van het Oorlogsarchief niet meer tot de kerntaken 

van het Rode Kruis behoort, gezien het feit dat de hulpverlening aan de primaire doelgroep, 



namelijk getroffenen en verwanten in de eerste lijn, nagenoeg ten einde is en dat derhalve het 

bezit van het Oorlogsarchief niet meer past in de hulpverleningsdoelstelling van het Rode Kruis; 

Het Oorlogsarchief van grote waarde is voor de overlevenden van de holocaust, hun 

nabestaanden en alle generaties die nog komen, zowel op individueel niveau als op het niveau 

van de samenleving als geheel; 

Het Oorlogsarchief daarmee cultureel erfgoed is, dat een professionele archiefbewaarplaats 

verdient; 

Het Rode Kruis daarom besloten heeft het Oorlogsarchief over te dragon aan een professionele 

en betrouwbare archiefbewaarplaats en dientengevolge in gesprek is geraakt met het Nationaal 

Archief over de overname van het Oorlogsarchief; 

Het Nationaal Archief een archiefbewaarplaats is in de zin van artikel 1 van de Archiefwet; 

- De geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een 

archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn, en 

sindsdien het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn verantwoordelijkheid heeft gerekend; 

- Het Nationaal Archief als 'nationaal geheugen' de archieven van de landelijke overheid beheert, 

maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal 

belang zijn (geweest) en over een grote collectie foto's en historische kaarten beschikt; 

- De missie van het Nationaal Archief is het dienen van ieders recht op informatie en het geven van 

inzicht in het verleden van ons land door zich in to zetten voor een sterk archiefbestel en de 

nationale archiefcollectie to beheren en fysiek en digitaal te presenteren; 

Het Rode Kruis grote waarde hecht aan de continuering van een zo groot mogelijke 

toegankelijkheid en openbaarheid van het Oorlogsarchief voor het publiek, onderzoekers en 

belanghebbende organisaties, binnen de wettelijke kaders die op raadpleging van het 

Oorlogsarchief van toepassing zijn; 

Het Nationaal Archief op grond van de Archiefwet verplicht is archieven in goede, geordende en 

toegankelijke staat to beheren en te bewaren, zodat ze to raadplegen zijn zolang als dat nodig is; 

- Het Nationaal Archief actieve openbaarheid van informatie in haar archieven zoveel mogelijk wil 

bevorderen, wat wil zeggen: openbaar wat kan, maar ook beschermen wat moet, bijvoorbeeld 

vanwege de privacy van personen; 

Het Rode Kruis het Nationaal Archief als eon uitermate geschikte partij ziet om het Oorlogsarchief 

aan over to dragon; 

- Het Nationaal Archief zich bereid heeft ve klaard het Oorlogsarchief van het Rode Kruis over to 

nemen; 

Een zorgvuldige overdracht van het Oorlogsarchief voor het Rode Kruis en het Nationaal Archief 

voorop staat; 

- Partijen hun afspraken over de overdracht wensen vast to leggen. 

Komen overeen als volgt: 



I 	Doel en inhoud van de overeenkomst 

ArtikelI 	Begripsbepalingen 

In de onderhavige overeenkomst worden de volgende begrippen gebezigd: 

Archiefbescheiden: Informatieobjecten die vallen under de Archiefwet 1995 en in totaliteit het 

Oorlogsarchief vormen; 

Belanghebbende: persoon of organisatie die belang heeft bij een goede toegankelijkheid en 

openbaarheid van het Oorlogsarchief; 

Deelcollectie: Archiefbescheiden die behoren tot een aparte collectie van het Oorlogsarchief. De 

Deelcollecties zijn nader beschreven in Biilade 1; 

Detacheringsperiode: De periode dat de Werknemers gedetacheerd zijn bij het Nationaal Archief; 

Eigendomsoverdracht: de formele eigendomsoverdracht van (een Deelcollectie van) het 

Oorlogsarchief van het Rode Kruis aan het Nationaal Archief, uiterlijk op 31 december 2018; 

Inventaris: Inleiding en beschrijving per Deelcollectie; 

Oorlogsarchief: het archief dat het Rode Kruis sinds 1945 onder haar hoede heeft met documenten en 

materialen over de oorlog in Europa en Azle (Nederlands-Indie), onder andere bestaande uit 

kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten en dossiers waarin het naoorlogse 

opsporingsproces van vermiste personen is gedocumenteerd; 

Fysieke overdracht: de fysieke overdracht van het Oorlogsarchief van het Rode Kruis naar het 

Nationaal Archief, zoals gesteld in artikel 4 lid 1. 

Werknemers: De twee werknemers van het Oorlogsarchief die per 1 maart 2018 door het Rode Kruis 

bij het Nationaal Archief gedetacheerd worden, ander de voorwaarden als beschreven in de aparte 

detacheringsovereenkomsten tussen het Rode Kruis en het Nationaal Archief 	2). 

Artiket 2 	Doel 

1. Doel van de overeenkomst is de Eigendomsoverdracht van het Oorlogsarchief van het Rode 

Kruis aan het Nationaal Archief een juridisch kader te geven. Hiertoe worden onder meer 

beschreven: 

a. De met de overdracht verband houdende rechten en verplichtingen, inclusief de verdeling 

van kosten, zowel over en weer als in relatie tot Belanghebbenden; 

b. Openbaarheid en toegankelijkheid van het Oorlogsarchief; 

c. De activiteiten die partijen dienen te ondernemen om de Eigendomsoverdracht te realiseren; 

d. De communicatie door partijen over de Eigendomsoverdracht. 

2. Deze overeenkomst strekt voorts ter bekrachtiging van elle rechtshandelingen, over en weer, 

van, door en tussen partijen verricht voorafgaande aan de ingangsdatum van deze 

overeenkomst. 

3. De overeenkomst wordt aangegaan under de opschortende voorwaarde van het advies van de 

Ondernemingsraad van het Rode Kruis naar aanleiding van de adviesaanvraag. 

Artikel 3 	De overeenkomst 



De overeenkomst bestaat uit deze overeenkomst en de volgende bijlagen, die onlosmakelijk deel 

uitmaken van de inhoud van deze overeenkomst: 

Bijlage 1: Deelcollecties 

Bijlage 2: Detacheringsovereenkomsten Rode Kruis en Nationaal Archief 

Bijlage 3: Grondbeginselen van het Rode Kruis 

Bijlage 4: Lijst met overeenkomsten en afspraken van het Rode Kruis met derden 

Bijlage 5: Addenda Deelcollecties (per Deelcollectie met apart volgnummer); indien gereed na 

ondertekening toe to voegen 

Bijlage 6: Kasten overdracht Oorlogsarchief (11=11111111, 3 oktober 2017) 

II 	Fysieke overdracht en Eigendomsoverdracht 

Artikel 4 	Ingangsdatum, einde 

1. De Fysieke overdracht van het Oorlogsarchief vindt plaats op 1 maart 2018 of zoveel eerder of 

later als partijen in gezamenlijk overleg nader overeenkomen, 

2. De Archiefbescheiden dienen to voldoen aan de geldende normen van goede, geordende en 

toegankelijke staat om in aanmerking to komen voor Eigendomsoverdracht van het 

Oorlogsarchief van het Rode Kruis aan het Nationaal Archief, zoals beschreven in de 

Archiefregeling 2009. 

3. De Archiefbescheiden of delen ervan voldoen op het moment van ondertekening van deze 

overeenkomst nog niet aan de beschreven normen als genoemd in lid 2 van dit artikel. 

4. Na de Fysieke overdracht brengt het Nationaal Archief de Archiefbescheiden met inzet van de 

Werknemers zo snel mogelijk en uiterlijk 31 december 2018 in goede, geordende en 

toegankelijke staat. 

5. De Eigendomsoverdracht van het Oorlogsarchief vindt stapsgewijs per Deelcollectie plaats, op 

elk moment dat de lnventaris en daarmee de goede, geordende en toegankelijke staat per 

Deelcollectie schriftelijk door het Nationaal Archief is goedgekeurd. 

6. In addenda bij deze overeenkomst (met aparte volgnummers) wordt per Deelcollectie een door 

het Nationaal Archief opgestelde en goedgekeurde lnventaris opgenomen. 

7. De Eigendomsoverdracht van het gehele Oorlogsarchief vindt plaats op het moment dat de 

Inventarissen van alle Deelcollecties zijn goedgekeurd en daarmee de goede, geordende en 

toegankelijke staat van het Oorlogsarchief door het Nationaal Archief is vastgesteld. 

8. Doze overeenkomst kan niet warden ontbonden behoudens in geval van dwaling en in de in 

artikel 5 genoemde gevallen. 

Artiket 5 	Ontbinding van de overeenkomst 

1. Elk der partijen heeft voorafgaand aan de Fysieke overdrachtsdatum als gesteld in lid 1 van 

artikel 4 het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke 

tussenkomst, per aangetekende brief to ontbinden indien: 

a. Een partij in faillissement of surseance van betaling komt to verkeren, dan wel in geval van 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e 
10.2.e 
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Hoi 

Ik heb de opmerkingen hier en daar nog aangescherpt. Als je nog even wil meelezen, 
stuur ik de overeenkomst daarna naar de deelnenners aan de bijeenkomst morgen en 
naar 10.2.e 

Groeten, 
10. 



10.2.e 2.e 

Oke dank 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 dec. 2017 om 21:46 heeft ci- nationaalarchiefnl> het volgende geschreven: 

104 

Van: 	 UM" 
Aan: 
Cc: 	 MIMI; WM 
Onderwerp: 	Re: Concept overeenkomst oorlogsarchief Rode Kruis 
Datum: 	maandag 18 december 2017 21:54:57 

Hoi, 
De enige die nu toegang hebben tot digitale bestanden zijn externe instellingen zoals het joods historisch museum. Er 
is voor particulieren niets digitaal beschikbaar, zelfs geen inventarissen. 
Op het moment dat de digitale bestanden zijn overgedragen zou het raar zijn als externe partijen hier op andere wijze 
nog bij kunnen, zeker aangezien het zeer privacygevoelige informatie betreft. 
De overeenkomsten die het rode kruis heeft staan beschreven in het document over de stand van zaken die ik vorige 
week heb verstuurd. 
Tot morgen! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 dec. 2017 om 21:23 heeft  10.2.e 	10.2.e 	,i,.nationaatarchief.n. > het volgende geschreven: 

Dag alien, 
Heb nog wat opmerkin en. 
Ondertekening door 
Wanneer horen we o vaststellingsovereenkomst voldoende is? 
Artikel 5b geldt dit alleen voor RK, we hebben toch ook een imago 
Artikel 7 3 c snap ik eigenlijk niet! Klanten moeten er niet slechter van worden, pas als het via ons online 
is verwijderen toch? 
Artikel 7 3 f zie boven 
Artikel 7 lid 4 f wel voor eigen tentoonstelling 
Artikel 7 lid 5 ik ken de afspraken nog niet 
Tot zover, tot morgen 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 dec. 2017 om 20:27 heeft  10.2.e 	10.2..e 	„,,inationaalarchiefill>  het volgende 
geschreven: 

1k kom rechtstreeks van huts bij NRK 
Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 dec. 2017 om 19:14 hee 
volgende geschreven: 

10.2.e ("Ti tionaolarchiernl> het 

Ja :) 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

O. 18 dec. 2017 om 17:51 hee 102e 
10.2.e 	ii:mationaalarchie 1>  et vo gende geschreven: 

?ai

Met wie gaan we morgen? Alleen wij vieren? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

l] 2017 om 14:49 heeft 
it'tiationaalarchierni> et vo gende geschreven: 

Beste 1111 

Hierbij onze opmerkingen. Veel zijn van tekstuele 
aard. We zouden graag morgen in ieder geval een 
aantal artikelen inhoudelijk willen bespreken: 

<!--[if !supporthists]-->- <!--[endifl-->Aangezien de 
aard van de werkzaamheden met zich 
meebrengen dat het lastig is om een bepaalde 
datum to noemen waarop een en ander moet 



T 06 10.2.e 

Canationaalarchief.n1   n 

zijn afgerond, stellen we voor afwijkingen 
mogelijk te maken conform het voorstel van 
het NRK mbt. artikel 4, eerste lid 

<!--[if IsupportLists]-->- <!--[endif]-->In de 
begripsbepalingen is zowel de term 
Archiefbescheiden als Oorlogsarchief 
opgenomen. Beide termen worden in de 
overeenkomst genoemd, terwijl hiermee 
hetzelfde wordt bedoelt? 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Niet alle 
bijlagen lijken ons relevant voor de overdracht 
van het Oorlogsarchief. 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Gezien het feit 
dat het Nationaal Archief onderdeel is van de 
Staat lijken niet alle ontbindende voorwaarden 
in artikel 5 relevent. 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Onze 
dienstverlening met betrekking tot het 
Oorlogsarchief kan niet hetzelfde zijn als die 
van het NRK. Artikel 7, vierde lid, lijkt 
dienstverlening zoals deze door het NRK wordt 
verleend als uitgangspunt te hebben. 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->De bepalingen 
in artikel 8 lijken in grote mate te dubbelen 
met de bepalingen van artikel 7. Kunnen deze 
twee artikelen niet in elkaar geschoven 
worden? 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Zie nieuw 
voorstel voor artikel 9 

<l--[if lsupportLists]-->- <!--[endif]-->We vragen 
voor alle zekerheid nog na bij arbeidsjurist 
OCW in hoeverre vaststellingsovereenkomst 
partijen behoedt voor inroepen overgang van 
onderneming 

<!--[if isupportLists]-->- <!--[endif]-->Artikel 12, 14 
en 18: als bestuursorgaan valt het NA 
bijvoorbeeld onder Wob. In dat kader kan het 
NA verplicht zijn/worden om bepaalde 
informatie te verstrekken. 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Wat is precies 
de reikwijdte in tijd van artikel 13? 

<!--[if lsupportLists]-->- <!--[endif]-->In hoeverre 
kan artikel 17 van toepassing zijn? 

Met vriendelijke groet, 

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

ttp: /www.nationaalarchief.n1 

<image002.jpg> 

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht 
afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan 
it 

Van: 	 redcross,n1]  
Verzon 	 er 2017 16:43 
Aan: 
CC: 
On•erwerp: Concept overeenkomst oorlogsarchief Rode 
Kruis 

Besteffll eniffil 

Hierbij het concept van de overeenkomst tussen het Rode 
Kruis en het Nationaal Archief m.b.t. de overdracht van het 
oorlogsarchief van het Rode Kruis, ter bespreking op 19 
december a.s. 



Mochten jullie voor die tijd al vragen of opmerkingen 
hebben, dan zijn die welkorn! 

Met vriendelijke groet, ook namens Renske, 

The Netherlands Red Cross 

. Head office, room C305 
Leeghwaterplein 27, 2521 CV The Hague 

P.C. Boo 28120, 2.502 KC The Hague 

The Netherlands 

www.rodekruis.n1  

10.2.e 

.gif> 
	 iiatrecicros inj 

+31 

Dit bericht is aitsluitend bestemd veal de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als a dit bericht per abuis hebt ontvangen. wordt u verzocht het te vernietigen en 
de afzen-der te informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige 
overbre,nging 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. 

<concept ovk NA (versie 10.2.e 
(NA).docx> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
	

Re: addendum graag KEUREN 
Datum: 
	

dinsdag 12 februari 2019 20:30:33 

Bedragen kloppen, lijkt me nu even alleen handtekeningen apart zetten en dan misschien bij 
het eerste resultaat van overdracht als de openbaarheid is geregeld een kennismaking. Maar 
dan zou ik niet alleen 	willen laten kennismaken, maar even weer iets organiseren met 
de meest betrokken collega's. 
Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 12 feb. 2019 om 08:28 hee 	 ~at~onaalarchief.nl> het 
volgende geschreven: 

Goedemorgen 

heeft het addendum goedgekeurd met de notitie dat dit een verdere 
inanciele bijdrage vanuit het NRK echt uitsluit. Uiteindelijk was dat ook de 

insteek van het addendum zoals in december besproken. Hebben jullie nog 
opmerkingen of zijn jullie akkoord? 

Overigens lijkt het mij een leuk idee van 	om bij het tekenen de nieuwe 
directeur van het NRK kennis te laten maken met 	en even een blik te 
werpen op de coliectie. Ik vermoed alleen dat dit op korte termijn niet lukt. 
Wat mij betreft geen probleem, maar ik zal dat even aan 	voorieggen, 

Groet, 

Van: 	 cd,redcross,n1]  
Verzonden: woensda• 6 februari 2019 15:17 
Aan: 
Onderwerp: addendum graag KEUREN 

Beste 	 enEl 

Bijgevoegd het addendum bij de overeenkomst. Door 	hersenschudding is hij nu 
pas klaar. De tekst van het addendum volgt uit het overleg dat wij op 7 december 
2018 met elkaar hebben gehad. De factuur is overigens al lang betaald. 

We hebben jullielMill= en onz 	 als 
ondertekenaars erin gezet. Het zou een papieren exercitie kunnen worden, maar 
wellicht is het leuker om  10 	gelijk kennis te laten maken met het Oorlogsarchief 
en het NA? Omdat de beide organisaties nog wel even met elkaar verbonden blijven. 

Goed, voor nu is mijn vraag: kunnen jullie je vinden in het addendum?/111 ben je het 
eens met de formuleringen van 

lk kijk uit naar jullie reactie, 

Met vriendelijke groet, 



Rode 
Kruis 

10.2.c 

06  10.2.e 

Predcross.ni 	 Het Nederlandse Rode Kruis 
Verenigingskantoor 

06 	 Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT Den Haag 

<image015.jpg>< rnaEe016,ipg>12:1Postbus 28120, 2502 KC Den Haag 
rodekruis.n1  

<—WRDON.jpg> 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
AIS u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt a 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: addendum graag KEUREN 
Datum: 	 dinsdag 12 februari 2019 19:37:00 

Dag alien, 
Ik zie geen gekken dingen, wel vraag voor ons intern: hoe hoog is extra inkomst materiele 
kosten? 
Groeten 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 12 feb. 2019 om 08:28 heef tio 	c 	fill>  het 
volgende geschreven: 

Goedemorgen 

iPl heeft het addendum goedgekeurd met de notitie dat dit een verdere 
ianciele bijdrage vanuit het NRK echt uitsluit. Uiteindelijk was dat ook de 

insteek van het addendum zoals in december besproken. Hebben jullie nog 
opmerkingen of zijn jullie akkoord? 

Overigens lijkt het mij een leuk idee van 	om bij het tekenen de nieuwe 
directeur van het NRK kennis te laten maken met 	en even een blik te 
werpen op de collectie. 1k vermoed alleen dat dit op korte termijn niet lukt. 
Wat mij betreft geen probleem, maar ik zal dat even aan 	voorleggen. 

Groet, 

Van: 	 redcross.nl]  
Verzonden: woensdas 6 februari 2019 15:17 
Aan: 
Onderwerp: addendum graag KEUREN 

Beste MEE en, 

Bijgevoegd het addendum bij de overeenkomst. Door 	hersenschudding is hij nu 
pas klaar. De tekst van het addendum volgt uit het overleg dat wij op 7 december 
2018 met elkaar hebben gehad. De factuur is overigens al lang betaald. 

We hebben julli 	 en onze 	 als 
ondertekenaars erin gezet. Het zou een papieren exercitie kunnen worden, maar 
wellicht is het leuker om 	gelijk kennis te laten maken met het Oorlogsarchief 
en het NA? Omdat de beide organisaties nog wel even met elkaar verbonden blijven. 

Goed, voor nu is mijn vraag: kunnen jullie je vinden in het addendum?, ben je het 
eens met de formuleringen van 

lk kijk uit naar jullie reactie, 

Met vriendelijke groet, 



06  10.2..e 
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©it 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. 
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