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Lijst van afkortingen 

 
 
AFSG   Agrotechnology & Food Sciences Group 
ASG   Animal Sciences Group 
ATO   Agro Technologisch Onderzoek 
BO   Beleidsondersteunend Onderzoek 
BSD   Basis Selectie Document 
BV   Besloten Vennootschap 
CEI   Centrum voor Geografische Informatieverwerking 
CGN   Centrum Genetische Bronnen Nederland 
CIDC-Lelystad  Centraal Instituut voor Dierziektecontrole  
CvB   College van Bestuur 
CVI   Centraal Veterinair Instituut 
CVO   Centrum voor Visserijonderzoek 
DEC   Dierexperiementele Commissie 
DLO   Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
E.L.&I   Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
IAC   Internationaal Agrarisch Centrum (=W.I.) 
ILRI   Institute for Landreclamation and Improvement 
ID-Lelystad  Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid 
IMAG   Instituut voor Mechanisatie Arbeid en Gebouwen 
IOP   Innovatiegericht Onderzoekprogramma 
KB   Kennisbase 
LEI   Landbouw-Economisch Instituut 
LNV   Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
LUW   Landbouwuniversiteit Wageningen 
NPB-W   NatuurPlanBureau, Vestiging Wageningen 
PRI   Plant Research International 
PSG   Plant Sciences Group 
RIKILT   Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten 
RIVO   Rijks Instituut voor de Veredeling van Rassenonderzoek 
SSG   Social Sciences Group 
Stcrt.   Staatscourant 
VHL   Van Hall Larenstein 
WI   Wageningen International 
WOT   Wettelijke Onderzoekstaak 
WU   Wageningen Universiteit 
WUR   Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Wageningen UR  Wageningen Universiteit en Researchcentrum  
 
 
 



 4 

Inleiding en verantwoording  

 

2.1 BSD en selectielijst 
Er is een verschil tussen een Basis Selectiedocument (BSD) en een selectielijst. Een BSD is een bijzondere vorm 

van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één 

(enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het 

overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein.  

 

Een BSD geldt voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen, en wel voor zover de 

desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen 

handelingen van particuliere actoren worden opgenomen.  

 

Enkele in het oog springende kenmerken van een selectielijst zijn de volgende. 

� De selectielijst vervangt de tot nu toe gebruikte vernietigingslijsten en blijft in de huidige vorm maximaal 
twintig jaar geldig. 

� De lijst beschrijft geen documenten, maar handelingen. 
� De lijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven handelingen: papieren 

documenten, elektronische bestanden, audiovisuele producten enz. 
 
De lijst noemt niet alleen de handelingen waarvan de neerslag vernietigd kan worden, maar ook de handelingen 
waarvan de neerslag bewaard moet blijven. 
 

2.2 Selectielijst voor DLO 
Voorliggend document is een selectielijst voor de handelingen van de Stichting Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek (DLO) vanaf 1999. In 1999 werd DLO een stichting. DLO voert taken uit op verschillende 

beleidsterreinen. De handelingen in de verschillende BSDs, waarin DLO als actor wordt genoemd, sluiten niet 

volledig aan op de huidige bedrijfsvoering, werkprocessen en neerslag van DLO. DLO heeft behoefte aan een 

nieuwe, praktische en aan de werkprocessen gerelateerde selectielijst.  

 

Deze selectielijst bevat een beschrijving van de organisatie en een overzicht van de handelingen die door de 

DLO werden en worden verricht. In de selectielijst worden de geformuleerde handelingen gewaardeerd. 

Daarmee wordt bepaald wat er met de neerslag die uit de handelingen voortvloeit moet gebeuren.  

Stichting DLO is een privaatrechtelijk orgaan. De selectielijst is, krachtens de Archiefwet, dan ook alleen van 

toepassing op archief dat samenhangt met de openbaar gezagtaak. 
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2.3 Intrekking handelingen 
De volgende handelingen uit de volgende BSD’s worden voor de Stichting DLO vanaf juni 1999 en de 
handelingen voor Praktijkonderzoek vanaf 2001 ingetrokken: 
 
BSD 109 Mestbeleid  (Stcrt. 2002/12 ) 

• handeling 53  
• handeling 227  
• handeling 236  

 
BSD 157 Landbouwkwaliteit en voeding (Stcrt. 2007 /95 ) 

• handeling 794  
• handeling 795 
• handeling 85 
• handeling 34  
• handeling 291 
• handeling 485  
• handeling 486  
• handeling 853 

 
BSD 158 Landbouwstructuurbeleid (Stcrt. 2008/60) 

• handeling 121 
• handeling 123 
• handeling 125 
• handeling 126 
• handeling 127 
• handeling 128 
• handeling 130 
• handeling 132 
• handeling 133 
• handeling 134 
• handeling 135 
• handeling 138 
• handeling 139 
• handeling 174 

 
BSD 165 Coördinatie handhaving en crisisbeheersing (Stcrt. 2008/265): 

• handeling 11 
• handeling 12 
• handeling 47 

 
 
 
Concordans 
 
Ingetrokken handelingen 

voor DLO 

Nieuwe handeling 

  109/53 17B 

109/221 12 

109/227 13 

109/236 13 

157/34 13 

157/85 15 

157/291 13 

157/485 12 

157/486 7 

157/794 12 

157/795 7 

158/121 11 

158/123 13 

158/125 12/13 

158/126 12 

158/127 13 

158/128 13 

158/130 1 
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158/132 2 

158/133 2 

158/134 3 

158/135 4 

158/138 5 

158/139 6 

158/174 13 

Coordinatie handhaving 

en crisisbeheersing/11 

25 

Coordinatie handhaving 

en crisisbeheersing/12 

26 

Coordinatie handhaving 

en crisisbeheersing/47 

27 

  

  

  

 

Nieuwe handelingen Ingetrokken handelingen 

voor DLO 

1 158/130 

2 158/132 

158/133 

3 158/134 

4 158/135 

5 158/138 

6 158/139 

7 157/486 

157/795 

8  

9  

10  

11 158/121 

12 109/221 

157/485 

157/794 

157/853 

158/125 

158/126 

13 109/227 

109/236 

157/291 

158/123 

158/125 

158/127 

158/128 

158/174 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  
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22  

23  

24 165/11 

25 165/12 

Coordinatie handhaving 

en crisisbeheersing/11 

26 165/47 

Coordinatie handhaving 

en crisisbeheersing/12 

27 Coordinatie handhaving 

en crisisbeheersing/47 

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

  

(Stichting) Dienst Landbouwkundig Onderzoek in context 

 
3.1 Doel, missie 
De Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) heeft tot doel het in het algemeen belang bijdragen aan 
strategisch en toepassingsgericht onderzoek en onderwijs, op het gebied van productie, verwerking, afzet, 
handel en kwaliteit van agrarische producten, van de visserij, van het natuur- en milieubeheer, van de 
openluchtrecreatie en van het beheer en de inrichting van het landelijk gebied zowel nationaal als 
internationaal.   
 
De Stichting DLO voert naast toepasssingsgericht onderzoek ook praktijkgericht onderzoek uit. 
Toepassingsgericht onderzoek richt zich deels op ontwikkeling van expertise voor mogelijke toepassing binnen 
twee tot drie jaar. Daarbij kan het gaan om nieuwe duurzame productiesystemen, de verbetering van het 
functioneren van agroketens of het inspelen op klimaatverandering. Een ander deel is beleidsondersteunend 
van aard, zoals onderzoek voor de implementatie van de kaderrichtlijn water en onderzoek naar de invloed van 
ontwikkelingen op de wereldmarkt op de inkomenspositie van boeren. Daarnaast gaat het om kortlopende 
onderzoeksopdrachten, vanuit de overheid, het bedrijfsleven en vanuit publiekprivate fondsen. 
 
Het praktijkonderzoek richt zich op de toepassing van kennis voor de beantwoording van concrete, 
praktijkgerichte vragen. Op basis van kennis en inzichten uit de praktijk worden oplossingen ontwikkeld op het 
gebied van teelt, dierenwelzijn, huisvesting, milieu en nieuwe bedrijfssystemen. Ook worden nieuwe variëteiten 
en rassen uitgetest, vaak in samenwerking met de latere eindgebruikers. Financiering van het toegepaste 
onderzoek is voor een aanzienlijk deel afkomstig van het bedrijfsleven en van brancheorganisaties.  
 
Werkzaamheden die binnen het onderzoek vallen betreffen het opstellen en uitvoeren van 
onderzoeksprogramma's, het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en het verrichten van contractonderzoek. In 
dit kader worden ook octrooien aangevraagd.  
 
3.2 Totstandkoming 
Sinds juni 1999 is DLO een stichting. Dit betekent dat DLO sinds 1999 alleen nog maar onder de Archiefwet valt 
voor wat betreft haar wettelijke (onderzoeks)taken. Voor juni 1999 was DLO onderdeel van het ministerie van 
LNV. De aansturing van de Stichting DLO, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van subsidie van LNV, 
geschiedt langs twee wegen: via de statuten en via de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek (Stcrt. 1999/65). 
 
In het voorjaar van 1998 tekenden de minister van LNV en de Raad van Toezicht en de Raad van bestuur van 
Wageningen UR/LUW/DLO een convenant om te komen tot Wageningen UR. Een proces van samengaan was in 
gang gezet. Ze waren ervan overtuigd dat samenwerking tussen DLO en LUW zou leiden tot een betere 
verdeling en benutting van kennis, mensen, geld, gebouwen en terreinen. De overtuiging bestond dat de 
bundeling van krachten maatschappelijk en wetenschappelijk haar vruchten af zou werpen. 
 



 8 

Per 1 juni 1999 werd de Dienst Landbouwkundig Onderzoek van het ministerie van LNV extern verzelfstandigd. 
De dienst, waaronder onderzoeksinstituten voor toegepast en strategisch onderzoek ressorteren, is sindsdien 
een stichting met eigen personeel, eigen activa en een eigen openingsbalans. Per 1 maart 1999 vond al de 
overgang plaats van tweederde van het personeelsbestand naar de Stichting DLO, op 1 juni de overige 
personeelsleden.  De bedrijfscao van de Stichting DLO was vanaf 1 januari 1999 van kracht.  
 
In 1999 hoorden de volgende researchinstituten tot de Stichting DLO: Alterra, ATO, ID-Lelystad, IMAG, LEI, 
PRI, RIKILT en RIVO. Met fundamenteel-strategisch en toepassingsgericht onderzoek dragen deze 
researchinstituten bij aan de ontwikkeling van:  

• een duurzame landbouw, dierhouderij en visserij; 
• een rendabele agro-industrie; 
• een multifuctioneel landelijk gebied; 
• de natuur; 
• voeding en voedselkwaliteit. 

 
Vanaf 30 mei 2000 veranderde de juridische structuur van DLO. De researchinstituten van DLO werden vanaf 
toen ondergebracht als werkmaatschappijen in afzonderlijke BV’s, met uitzondering van het RIKILT. Boven de 
werkmaatschappijen kwam een holding te staan: DLO Holding BV. De Stichting DLO werd aandeelhouder van 
DLO Holding BV. Het DLO-personeel bleef in dienst van de Stichting DLO en werd tewerkgesteld bij de 
afzonderlijke werkmaatschappijen. Het onroerend goed bleef eigendom van de Stichting DLO.  
 
Daarnaast werd het Praktijkonderzoek in 2001 onderdeel van de Stichting DLO. In mei 2001 traden het 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) en het IAC (inmiddels WI) 
en het ILRI tot de Stichting DLO toe. Daarvoor vielen zij onder het ministerie van LNV. Daarmee traden ze ook 
toe tot Wageningen UR.  
 
3.3 WOT en niet wettelijke onderzoekstaken 
DLO voert in opdracht van de minister van E.L.&I. wettelijke onderzoekstaken (WOT) en Beleidsondersteunend 
Onderzoek (B.O.) uit.  Hierdoor voorziet DLO de overheid van kennis, expertise, faciliteiten, analyses en de 
beoordeling daarvan, die voor de overheid van belang zijn voor de uitvoering van nationale en internationale 
wet- en regelgeving. Het gaat hier om de beleidsterreinen volksgezondheid, voedselveiligheid, diergezondheid, 
dierenwelzijn, de kwaliteit van handelsstromen van producten van landbouw en visserij, de markttoelating van 
bepaalde producten en de kwaliteit van natuur en milieu binnen Nederland en daarbuiten. Wettelijke 
onderzoekstaken (WOT) zijn gebaseerd op wettelijke verplichtingen en internationale verdragen. 
 
Om de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie van dit onderzoek te waarborgen is in 2005 het 
WOT-statuut (statuut Wettelijke Onderzoekstaken) opgesteld: dit statuut beschrijft de eisen van 
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, transparantie en helderheid in afspraken met de minister over 
communicatie en informatieverstrekking. WOT-Onderzoek kan alleen onder verantwoordelijkheid van de 
Stichting DLO geschieden. Overigens werd in de jaren daarvoor al het onderscheid gemaakt tussen wettelijke 
onderzoekstaken en niet-wettelijke onderzoekstaken. 
 
Om de kwaliteit van de uitvoering van de WOT te waarborgen verplicht het WOT-statuut DLO een adequate 
kennisinfrastructuur in stand te houden. Onderzoek dat in dit kader wordt gedaan wordt ook wel Kennisbase 
(KB) genoemd. 
 
Naast WOT zijn er ook niet-wettelijke onderzoekstaken. Dit onderscheid is van belang voor de inrichting van de 
Stichting DLO. Onderdelen van de Stichting DLO die de WO-taken uitvoeren kunnen geen onderdeel zijn van 
DLO Holding, voor zover ze die WO-taken uitvoeren. De WOT-units zijn ook geen werkmaatschappijen en zijn 
niet ondergebracht in afzonderlijke bv’s. In 2003 voerden CIDC-Lelystad en RIKILT-instituut voor 
Voedselveiligheid WO-taken uit, en waren dan ook geen werkmaatschappij. In 2002 was om die reden CIDC-
Lelystad al afgesplitst van ID-Lelystad. In 2003 waren Alterra, Agrotechnologie & Food Innovations, Animal 
Sciences Group (per 1 juni voortgekomen uit het samengaan van ID-Lelystad, RIVO en Praktijkonderzoek 
Veehouderij), LEI, Plant Research International, PPO wel werkmaatschappijen van DLO Holding BV.  
 
De uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken is ondergebracht in respectievelijk twee instituten en vier 
programma-units: 

• Instituten: 
o RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid. Het RIKILT is belast met de onderzoekstaken  op het 

gebied van voedselveiligheid, kwaliteit van handelsstromen van producten van landbouw en 
visserij en de markttoelating van bepaalde producten. 

o CVI (Centraal Veterinair Instituut, een samenvoeging in 2008 van CIDC-Lelystad en het 
onderdeel infectieziekten van de Animal Sciences Group) is belast met de onderzoekstaken op 
het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, kwaliteit van handelstromen van producten van 
landbouw en visserij en de markttoelating van bepaalde producten. 

• Programmaunits: 
o Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). Het CEI  verzamelt gegevens ten 

behoeve van onderzoek en documentatie met betrekking tot de financiële en 
bedrijfseconomische positie van de land- en tuinbouw, visserij en terreinbeheer. De gegevens 
worden verzameld in opdracht van de Europese Commissie en het Ministerie van E.L.&I. Het 
CEI heeft als onafhankelijke instantie de taak om een objectieve en zorgvuldige verzameling, 
beheer en gebruik van deze gegevens ten behoeve van het publieke belang te waarborgen, 
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en de Europese Commissie jaarlijks te voorzien van de hierop gebaseerde wettelijk verplichte 
informatie 

o Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN). Het CGN voert namens de Nederlandse 
overheid wettelijke onderzoekstaken uit die verband houden met de genetische diversiteit en 
identiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en bosbouw. Het CGN is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma genetische bronnen. Dit programma 
richt zich op het ex situ behoud, ondersteuning van het in situ behoud, en de stimulering van 
het gebruik van genetisch uitgangsmateriaal ten behoeve van veredeling en onderzoek, en als 
onderdeel van ons bio-cultureel erfgoed. Dit betreft zowel gewassen als landbouwhuisdieren. 
Tevens voert het CGN projectopdrachten van de Nederlandse overheid en van derden uit op 
bovengenoemde terreinen, zowel nationaal als in Europees en mondiaal verband. 

o Centrum voor Visserijonderzoek (CVO): Het CVO onderzoekt de ontwikkeling van vis- en 
schelpdierbestanden in de zee en in het IJsselmeer om de overheid te adviseren bij het 
beheer van de visserij. 

o NPB-W Natuurplanbureau, Vestiging Wageningen. Het NPB heeft de wettelijke taak om de 
politieke besluitvorming over natuur en landschap in Nederland met kennis te ondersteunen. 
Met behulp van wetenschappelijke kennis kan de kwaliteit van de besluitvorming worden 
vergroot. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, bouwt het NPB aan een kennisbasis met 
de bedoeling de benodigde kennis paraat te hebben. Deze kennisbasis wordt ontwikkeld in het 
onderbouwend onderzoek. De eigenlijke opdrachtgever - het Ministerie van E.L.&I. - geeft aan 
welke onderzoeksvragen moeten worden onderzocht. De onderzoeksvragen zijn door het NPB 
aangedragen. 

 
De twee instituten vallen rechtstreeks en volledig onder de Stichting DLO.  Dat ligt anders voor de programma-
units. Daar valt de programmaorganisatie rechtstreeks onder de Stichting DLO, maar wordt de personele en 
overige operationele organisatie betrokken uit een van de werkmaatschappijen. Voor CEI is dat het Landbouw-
Economisch Instituut (LEI) BV; voor CGN is dat Plant Research International BV; voor CVO is dat Wageningen 
IMARES BV; en voor NPB-W is dat Alterra BV.  
Het onderscheid tussen Instituten en programma-units is gelegen in het maatschappelijk belang van de 
onderzoeksterreinen, waarbij de instituten een zwaarder belang vertegenwoordigen dan de programma-units.  
 
Het bestuur van de Stichting DLO is verantwoordelijk jegens de minister voor de juiste uitvoering en kwaliteit 
van de WO-taken, de naleving van het WOT-statuut en de instandhouding van een adequate 
kennisinfrastructuur.1 Deze verantwoordelijkheid is in de praktijk belegd bij een directeur voor het RIKILT en 
CVI en WOT-coördinatoren voor de verschillende programma-units. 
 
Uiteindelijk zijn een aantal organisatieonderdelen binnen de Stichting DLO gebleven na de instelling van de 
holdingstructuur. Dat zijn RIKILT en CIDC als specifieke WOT-onderdelen,  het IAC (International Agrarisch 
Centrum)/ WI (Wageningen International) en de centrale beheerseenheden Bestuurscentrum en Facilitair 
Bedrijf. Het WI zet zich in voor internationale kennisoverdracht ten behoeve van ontwikkelingslanden en landen 
in Midden en Oost Europa op het terrein van duurzame agrarische ontwikkeling, voedselzekerheid en voeding 
en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en daaraan gerelateerde aspecten.  
 
Naast handelingen voor bovengenoemde activiteiten zijn er ook handelingen opgenomen die worden uitgevoerd 
door de Dierexperimentele Commissie (DEC) De DEC heeft tot taak het adviseren van de vergunninghouder 
omtrent de ethische toelaatbaarheid van voorgenomen dierproeven, ontwikkelingen op het gebied van 
dierproevenbeleid en over vragen aangaande dierexperimenteel onderzoek. Tevens adviseert de DEC de 
vergunninghouder indien in het kader van een dierproef biotechnologische handelingen worden verricht. De 
DEC gaat na of voor de te verrichten biotechnologische handelingen door de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij op grond van artikel 66 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren een 
vergunning is verleend en controleert of de voorgenomen handeling valt binnen hetgeen in deze vergunning is 
bepaald. 
 
 
 
3.4 Verhouding WUR, DLO, WU, VHL  
Na de verzelfstandiging is de Stichting DLO een verregaande samenwerking aangegaan met de Wageningen 
Universiteit onder de naam Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). WU en DLO waren 
en zijn gescheiden juridische entiteiten. Medewerkers van de organisaties hebben een eigen personele status. 
Er is wel verregaande samenwerking. De leden van de Raad van Bestuur van Wageningen UR zijn tevens de 
leden van het college van bestuur WU én leden van het college van bestuur DLO.  
 
Vanaf 1999 tot 2001 bestonden WU (met haar departementen), DLO (met haar researchinstituten) en 
Praktijkonderzoek nog naast elkaar. In 2000 is op een strategische conferentie besloten een veranderingsslag 
te maken van het denken en handelen vanuit de verantwoordelijkheid voor een bepaald onderdeel (WU, DLO, 
Praktijkonderzoek) naar het zich verantwoordelijk voelen voor het geheel van taken en functies van 
Wageningen UR en deze in hun onderlinge samenhang te sturen. In 2001 werden daarvoor kenniseenheden in 
het leven geroepen, met per eenheid een directie. Deze directies hebben een portefeuilleverdeling naar 
functionele gebieden  en niet naar organisatieonderdelen. Op deze wijze werd eenheid van bestuur gecreëerd, 

                                                 
1 Beheersregelement DLO 2005. 
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ondanks het feit dat formeel sprake is van juridisch gescheiden organisaties. Daarnaast werd het 
Praktijkonderzoek in 2001 onderdeel van de Stichting DLO. Daarvoor vielen zij onder het ministerie van LNV. 
Daarmee traden ze ook toe tot Wageningen UR 
 
De tendens naar nadere samenwerking tussen DLO en WU is ook te zien in de jaarverslagen. Tot 2003 waren er 
aparte jaarverslagen en aparte financiële jaarverslagen van WU en van DLO. Vanaf 2003 is er één jaarverslag 
van Wageningen UR, met WU en DLO als onderdelen. Daar kwam later VHL bij. Vanaf 1 januari 2004 maakt ook 
de Stichting Van Hall Larenstein onderdeel uit van Wageningen UR. De Hogeschool Van Hall Larenstein 
functioneert als zelfstandige eenheid binnen Wageningen UR. Overigens was er al vanaf 1999 samenwerking 
van de WUR met VHL voor het onderwijs. 
 
Binnen Wageningen UR zijn de instituten van DLO en de departementen van de Wageningen Universiteit op 
expertisegebied samengebracht in 5 organisatorische kenniseenheden. In 2007 waren er de volgende vijf 
kenniseenheden, ook wel Sciences Groups: 

• Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG). Deze richt zich op voeding, gezondheid, veiligheid, 
voedingsmiddelentechnologie, hernieuwbare grondstoffen en materialen en op agroproductieketens, 
systeemontwerp en ecotechnologie 

• Animal Sciences Group (ASG). Deze richt zich op het geheel van fundamenteel onderzoek tot en met 
het inbrengen en evalueren van ontwikkelingen in de dierhouderpraktijk. 

• Environmental Sciences Group (ESG). Op dit terrein werken onder andere sociologen, planologen, 
ecologen samen op het brede terrein van de groene ruimte.  

• Plant Sciences Group (PSG). Deze richt zich op plantkundig onderzoek in het kader van land- en 
tuinbouw. 

• Social Sciences Group (SSG). Deze richt zich op de technologie vanuit het gezichtspunt van de burger, 
consument. 

Daarnaast is er een zesde eenheid: Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Deze functioneert als zelfstandig 
onderdeel binnen Wageningen UR. 
 
Binnen de vijf kenniseenheden/ Sciences Groups richt de WU zich op het wetenschappelijk onderzoek. De DLO-
instituten richten zich  op het toepassingsgericht onderzoek en praktijkonderzoek.. Onder één Sciences Group 
kunnen een of meerdere DLO-instituten vallen.  
 
Binnen WUR worden de functies onderwijs, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, vraaggestuurd onderzoek 
(marktgericht en marktgestuurd) en kennisexploitatie onderscheiden. Dit kan los worden uitgevoerd, maar 
samenhang geeft veel wetenschappelijke en financiële voordelen. Zowel onderwijs als marktonderzoek zijn 
gebaat bij een goede wetenschappelijke uitgangspositie. 
 
 
In het eerste onderstaand schema is de totstandkoming van Wageningen UR weergegeven. Het tweede schema 
laat de organisatiestructuur van Wageningen UR zien. 
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Totstandkoming Wageningen UR    
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Organogram 

 

 

 

 

Toelichting organogram: 

 

Binnen Wageningen UR zijn de departementen van Wageningen Universiteit en de instituten van de 

voormalige Stichting DLO op expertisegebied samengebracht in vijf organisatorische eenheden, de 

Sciences Groups. 
 

Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, Stichting DLO 

en Hogeschool Van Hall Larenstein. Hierdoor is een organisatie ontstaan waarin fundamenteel-, 

toepassingsgericht- en praktijkonderzoek en onderwijs in één synergetische kennisketen zijn 

samengebracht. Deze samenwerking is vormgegeven in zes eenheden, waarvan vijf Sciences Groups. In 

elke Sciences Group is een departement van Wageningen Universiteit functioneel geïntegreerd met één 

of meerdere voormalige DLO-instituten. De zesde eenheid, Hogeschool Van Hall Larenstein, functioneert 

als zelfstandig onderdeel binnen Wageningen UR, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde 

concernkaders. De samenwerking richt zich primair op de onderwijsverzorgende delen. Aanvullend kent 

Wageningen UR nog Wageningen International, Wageningen IMARES, Wageningen Business School, 

Wageningen Business Generator en RIKILT.
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Selectiecriteria 

 
De algemene selectiecriteria zijn op een positieve wijze geformuleerd, het zijn bewaarcriteria en geven 

de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, dat wil zeggen waarvan de neerslag permanent 

moet worden bewaard. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd zijn, kan op termijn 

vernietigd worden. 

 
De volgende algemene selectiecriteria worden gehanteerd om de handelingen te selecteren waarvan de 

neerslag permanent moet worden bewaard. 
 

 

Algemeen selectiecriterium    

    

Toelichting    

    

1. Handelingen die betrekking 

hebben op voorbereiding en 

bepaling van beleid op 

hoofdlijnen 

 

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren 

van informatie, het formuleren van adviezen met het oog 

op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het 

plannen van dat beleid, alsmede het nemen van 

beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling 

van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 

doeleinden en de instrumenten. 

 

2. Handelingen die betrekking 

hebben op evaluatie van beleid 

op hoofdlijnen 

 

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen 

van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. 

Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals 

bij terugkoppeling van beleid. 

 

3. Handelingen die betrekking 

hebben op verantwoording van 

beleid op hoofdlijnen aan andere 

actoren 

 

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over 

beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. 

 

4.  Handelingen die betrekking 

hebben op (her)inrichting van 

organisaties belast met beleid 

op hoofdlijnen 

 

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of 

opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan. 

 

5. Handelingen die bepalend zijn 

voor de wijze waarop 

beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen plaatsvindt 

 

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van 

instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken. 

 

6. Handelingen die betrekking 

hebben op beleidsuitvoering op 

hoofdlijnen en direct zijn 

gerelateerd aan of direct 

voortvloeien uit voor het 

Koninkrijk der Nederlanden 

 

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele 

verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er 

sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of 

toepassing van noodwetgeving. 
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Algemeen selectiecriterium    

    

Toelichting    
bijzondere tijdsomstandigheden 

 

Deze algemene criteria gelden in de meest voorkomende gevallen. Om archiefbescheiden met betrekking 

tot immigranten die zich blijvend in Nederland hebben gevestigd voor bewaring in aanmerking te laten 

komen, is een aanvullend selectiecriterium geformuleerd: 

 

 

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen 

gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of 

maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 
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Verslag van de vaststellingsprocedure 
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Leeswijzer van de handelingen 

 

In dit BasisSelectiedocument (BSD) worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is vastgelegd 

in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze: 

 

 

(..)  
Handeling .... 
Grondslag 
Periode 

....  

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

 

Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer (..).  

  

Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het totstandbrengen van een product, dat een 

actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor is een orgaan dat 

een rol speelt op een beleidsterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van 

handelingen op grond van attributie of delegatie.  

Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De 

handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als ‘het 

vaststellen van een regeling’ ook ‘het intrekken van een regeling’ inbegrepen wordt geacht. 

 

De grondslag of bron geeft de wet of de regeling krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. 

Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. 

Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de beschrijving van de handeling ontleend 

aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron 

aangetroffen. 

 

De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel onderzoek zich 

beperkt tot een bepaalde periode, zijn handelingen waarvan de grondslag een vroegere startdatum doet 

vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als een handeling nog niet is beëindigd, is 

achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 2003-). Deze handelingen waren bij het 

afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren 

moeten achterhalen.  

 

Het product vormt het resultaat van de handeling. 

 

Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met een 

opmerking of toelichting. 

 

De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag 

van de handeling. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 
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Selectielijst van DLO 

 
1.11.11.11.1 Sturing 

 

1.  
Handeling:   Het vaststellen van een bestuurs- en beheerreglement ter regeling van het 

bestuur, het beheer en de inrichting van de Stichting Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek 

Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 7A.1 

Periode: 1999 
Product: Bestuurs- en beheersreglement 
Opmerking: • Actor: Raad van Toezicht 
Waardering: B, 4 
 
2. 

 

Handeling: Het vaststellen van het onderzoeksplan en de begroting 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 7B.2 
Periode: 1999- 
Product: Onderzoeksplan, begroting 

Opmerking: • Actor: Raad van Toezicht 
• Zie handeling 11 

Waardering: B, 5 
 
3. 

 

Handeling: Het houden van toezicht op het beleid en het bestuur en op de algemene gang van zaken 

in de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 

Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 8.1 

Periode: 1999- 
Product: Managementberichten 

Opmerking: • Actor: Raad van Toezicht 
Waardering: B, 2 
 
4. 
Handeling: Het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter en secretaris van de raad 

Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 8.2 

Periode: 1999- 
Product: Voordracht 
Opmerking: • Actor: Raad van Toezicht 
Waardering: V 5 na einde dienstbetrekking 
 
5. 
Handeling: 

 

 

Het vaststellen van een strategisch plan 

Gronds lag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 9A.1; Regeling subsidie 

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art 10.A 

Periode: 1999- 
Product: Strategisch plan 
Opmerking: • Het strategisch plan wordt tenminste één maal in de vier jaar vastgesteld. In de 

praktijk komt het er op neer dat er een strategisch plan WUR is en geen apart 
plan voor DLO. 

• Actor: Raad van Toezicht 

Waardering: B, 2 
6. 
Handeling: 

 

Het vaststellen, wijzigen en goedkeuren van de statuten van de Stichting Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek 

Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 11.1 

Periode: 1999- 
Product: Besluit statutenwijziging 
Opmerking: • Het besluit van de Raad van Toezicht tot statutenwijziging is onderworpen aan de 

voorafgaande goedkeuring van de Minister van Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie 
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• Actor: Raad van Toezicht 

Waardering: B, 4 
 
7. 
Handeling: Het voorbereiden, plannen, (mede)vaststellen, coördineren, verantwoorden en evalueren 

van beleid. 
Grondslag: Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 11.1 
Periode: 1999- 
Product: Beleidsnotities, strategische plannen, jaarplannen, -verslagen, evaluaties, 

onderzoekvisitaties 

Opmerking: • Plannen, verslagen en rapportages over een periode korter dan een jaar worden 
vernietigd na 10 jaar, wanneer de gegevens in die jaarverslagen en jaarplannen 
verwerkt zijn.  

• Concernstaf 

Waardering: B 1-3 eindrapportages 
V 10 jaar plannen, verslagen, rapportages over een periode korter dan een jaar 

  
 
8.  
Handeling: Het leveren van bijdragen aan beleid van derden. 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.1.B;   Beheersreglement 

DLO, art. 2.1.A 
Periode: 1999- 
Product: Verslagen, adviezen 

Opmerking: • Onderzoeksinstituten 
• WOT-coördinator 

Waardering: B, 5 Adviezen 
V 10 jaar Verslagen 

 
9.  
Handeling: Het voeren van overleg t.b.v. het toezicht op het beleid van het bestuur, het besturen van 

de vennootschap en de integrale beleidsadvisering op het gebied van Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum. 

Grondslag: Beheersreglement DLO, art 5.1, art. 8.2, art 12.2 en art. 16a 
Periode: 1999- 
Product: Verslagen 

Opmerking: • Actor: Raad van Toezicht  

• Actor: Concernstaf 
• Actor: Raad van Bestuur 

• Actor: Directie werkmaatschappijen 

Waardering: B, 5 
 
10.  
Handeling: Het voeren van werkoverleg. 
Grondslag: Beheersreglement DLO, art. 13.2, art. 29 en art. 31 
Periode: 1999- 
Product: Verslagen 

Opmerking: • Dit overleg is onderscheiden van beleidsmatig overleg. Het voeren van intern 
overleg t.b.v. de operationele sturing.  

• Actor: Concernstaf 
• Actor: Facilitair Bedrijf 

• Actor: Onderzoeksinstituten 

Waardering: V 5 jaar  
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7.2 Onderzoek en Onderwijs  
 

11.  
Handeling: Het opstellen, vaststellen en evalueren van onderzoeksplannen, projectvoorstellen, 

onderzoeksprogramma’s en programmavoorstellen. 
Grondslag: Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 4.2,  

art. 4.8 en art. 18 
Periode: 1999- 
Product: Onderzoeksvoorstellen 
Opmerking: • Het betreft hier de algemene onderzoeksvoorstellen, projectvoorstellen, 

onderzoeksprogramma’s en programmavoorstellen en niet de voorstellen van de 
individuele onderzoeker. 

• Tegenhanger 158.122, waar de vaststelling van deze handeling is opgenomen en 
welke als te bewaren is aangemerkt. En 158.124 waar de opzet en uitkomst van 
de programma’s worden geëvalueerd. 

• Praktijkonderzoek wordt vanaf 2001 door DLO verricht. Voor die tijd viel het 
Praktijkonderzoek onder het ministerie van E.L.&I. 

• Actor: Onderzoeksinstituten 
• Actor: WOT-coördinator 

Waardering: B, 5 vastgesteld onderzoeksplan, begroting, evaluatie 
V 5 jaar: overig 

 
12.  
Handeling: Het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van 

onderzoek en documentatie. 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.2.B; 

Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 14.2 
Periode: 1999- 
Product: Databases, collecties  
Opmerking: • Waardering in B of V is van te voren moeilijk aan te geven. Na 10 jaar zal door 

een deskundige op het onderzoeksterrein en een archiefdeskundige worden 
geëvalueerd of een gegevensverzameling die is gewaardeerd met V 10 ook 
daadwerkelijk voor vernietiging in aanmerking komt (ruwe data / raw data). 

• Actor: Onderzoeksinstituten 
Waardering: B langlopend onderzoek 

V 10 jaar, kortlopend onderzoek (= 1 jaar<) 
 

13.  
Handeling: Het,  in opdracht van of in samenwerking met derden, coördineren en uitvoeren van 

praktijk- en toepassingsgericht onderzoek en programma’s. 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.2.A; 

Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 16; 
Ontheffingsbeschikking meststoffen (Stcrt. 1942, 163), art. 2 tot 6 

Periode: 1999- 
Product: Onderzoeksresultaten, rapportages, projectdossier 
Opmerking: 158.123, 158.174 

• Bij WO-taken gaat het om onderzoek op beleidsterreinen waarvoor de minister 
primaire verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de volksgezondheid, 
voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, de kwaliteit van 
handelsstromen van producten van landbouw en visserij, de markttoelating van 
bepaalde producten en de kwaliteit van natuur en milieu binnen Nederland en 
daarbuiten.   

• Onderzoeksterreinen: Agrotechnologie & voedingswetenschappen, 
Dierwetenschappen, plantenwetenschappen, Omgevingswetenschappen,  
Maatschappijwetenschappen. 

• Toepassingsgericht onderzoek: bijvoorbeeld onderzoek/ontwikkeling van nieuwe 
productiesystemen, verbetering functioneren agroketens, klimaatverandering 

• Praktijkonderzoek: toepassing van kennis voor beantwoording van concrete 
vragen van o.a. bedrijven en branche-organisaties. Bijvoorbeeld ontwikkelingen 
op het gebied van teelt, dierenwelzijn, milieu, uittesten nieuwe variëteiten en 
rassen. 

• DLO bewaart altijd haar eigen onderzoeksmateriaal in het kader van deze 
onderzoeken, ook als het secretariaat elders is belegd. 

• Actor: Onderzoeksinstituten 
Waardering: B 5 langlopend onderzoek 

V 10 jaar,  kortlopend onderzoek (= 1 jaar<) 

  

 
 
14. 

 



 20 

Handeling: Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van crisismanagement op het gebied van 
diergezondheid en voedselveiligheid.  

Grondslag: Interviews 
Periode: 1999- 
Product: (Onderzoeks)rapportages, verslagen crisisoverleg, brieven, notities 
Opmerking: Zie ook 157.36 Het verstrekken van opdrachten en het vaststellen van 

eindrapportages van extern onderzoek inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid.  
• Actor: Onderzoeksinstituten 
• Actor: WOT-coördinator 

Waardering: B verslaglegging en evaluatie van crises. 
V 12 jaar voor overige neerslag 

 
15. 

 

Handeling: Het adviseren van de minister over programma’s, beleid en  besluitvorming.  
Grondslag: Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 16.1; 

Beheersreglement DLO, art. 18.1 
Periode: 1999- 
Product: Rapportages, adviezen 
Opmerking: • Advisering geschiedt vaak op basis van onderzoeksresultaten. 

• Actor: WOT-coördinator 
• Actor: Onderzoeksinstituten 

Waardering: V 10 jaar  

B voor adviesaanvraag, advies en beoordeling advies  

 
 
16.  
Handeling: Het verzorgen van onderwijs op het gebied van DLO.  
Grondslag: Beheersregelement DLO art.2, lid 2, onder a. 
Periode: 1999- 
Product: Lesmaterialen, subsidie-toekenningen, tussentijdse- & eindverslagen, overeenkomsten, 

accountantsverklaringen 
Opmerking: • Hier onder vallen ook trainingen en cursussen 

• Actor: Onderzoeksinstituten 
• Actor: Wageningen International  

Waardering: B eindproducten 
V 10 jaar overige producten o.a. lecturer-agreements 

 
17.  
Handeling: Het deelnemen aan samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs op het 

onderzoeksterrein van DLO  
Grondslag: Statuten DLO art.2 lid 2 onder c. 
Periode: 1999- 
Product: Verslagen 
Opmerking: • Het gaat hier o.a. om de Groene Kennis Coöperatie, die tot doel heeft de 

beschikbare kennis op het gebied van landbouw, natuur en voeding  door te laten 
stromen naar het groene onderwijs. 

• Actor: Concernstaf 
• Actor: Onderzoeksinstituten 

Waardering: V 5 na afloop overeenkomst (secretariaat elders) 
B 5, secretariaat DLO 

 
18. 
Handeling:         Het aanvragen van een vergunning voor het verrichten van (biotechnische) 

                          dierproeven. 

Grondslag:         Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67), art. 2; Gezondheids- en welzijnswet voor  

                          dieren (Stb.1992, 585), art. 66 

Periode:    1999- 

Product:             vergunningsaanvragen, vergunningen 

Opmerking:       De vergunning voor het verrichten van dierproeven wordt afgegeven door de 

                          minister VWS. De vergunning voor het verrichten van dierproeven met een 

                          biotechnisch karakter wordt afgegeven door de minister van   

    Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

• Actor: Raad van Bestuur 
Waardering:      B, 5 

 
19  
Handeling: Het verlenen van ontheffing op het vervoers- en verkoopverbod van meststoffen.  
Grondslag: Meststoffenbesluit (Stcrt. 1942, 163), art. 2.3. 
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Meststoffenbesluit 1951 (Stb. 1950, K 671), art. 3.2. 
Meststoffenbesluit 1977 (Stb, 1977, 459), art. 7.2. 
Meststoffenbesluit 1977, gewijzigd (Stb, 1979, 674), art. I. 
Statuten DLO art.2 lid 1 onder a. 

Periode: 1999-2007 
Product: Ontheffingen 
Opmerking: 109.53 

• Actor: Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten RIKILT 
Waardering: V 10 na intrekking ontheffing 
 
 
20.  
Handeling: Het verlenen van ontheffing op het vervoers- en verkoopverbod van meststoffen.  
Grondslag: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Stcrt. 2005, 226), art 122.1. 

Statuten DLO art.2 lid 1 onder a. 
Periode: 2008- 
Product: Ontheffingen 
Opmerking: ?.17B 

• Verzoeker dient verzoek in bij E.L.&.I.-Dienst Regelingen; deze stuurt het door 
naar WOT Natuur & Milieu, die het ter beoordeling naar leden CDM-werkgroep 
Toetsing Stoffen zendt (CDM=Commissie Deskundigen Meststoffenwet). 

• Actor: WOT-coördinator Natuur & Milieu 
Waardering: V 10 na intrekking ontheffing 
 
 
21  
Handeling: Het tijdens een strafrechtszaak optreden als getuigedeskundige bij rechtbanken, 

gerechtshoven en rechters-commissarissen.  
Grondslag: Algemene Wet Bestuursrecht (Stb. 1993, 693), art 8.33.1, art 8.34.1. 

Uitvoeringsovereenkomst WOT-RIKILT (30 maart 2004), art 1.1.2 16e bullet. 
Periode: 1999- 
Product: Oproepingen, rapporten 
Opmerking: • Belangrijke stukken berusten bij de gerechtelijke instanties, waarvoor een BSD 

wordt herzien. 
Waardering: V 10 jaar 
 
 
 
7.3 Verantwoording 
 
22 

 

Handeling: Het opstellen en vaststellen van jaarrekeningen, begrotingen en financiële 
meerjarenplannen. 

Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 7.B.1; 
Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 10.2.A; 

Periode: 1999- 
Product: Begrotingen, jaarrekeningen, financiële meerjarenplannen 

Opmerking: • Rekeningen en begrotingen over een periode korter dan een jaar worden 
vernietigd, wanneer de gegevens in die rekeningen en rapporten in 
jaarrekeningen en begrotingen zijn opgenomen. 

• Actor: Concernstaf 

Waardering: B 2 
V 10 jaar: rekeningen en begrotingen over een periode korter dan één jaar, mits er geen 
rekeningen en begrotingen zijn. 

 
 
 
23 

 

Handeling: Het afhandelen van klachten van bedrijven en instellingen ten aanzien van DLO 
Grondslag:  
Periode: 1999- 
Product: Brieven, notities 
Opmerking: • Actor: Concernstaf 
Waardering: V 10 jaar na afhandeling 
 
 
24  
Handeling: Het behandelen van beroep- en bezwaarschriften. 
Grondslag:  
Periode: 1999- 
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Product: Beschikking, verweerschriften. 
Opmerking: • Actor: Concernstaf 
Waardering: V 10 jaar 
 
25  
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het beantwoorden van Kamervragen inzake het 

onderzoeksterrein van DLO en aan het anderszins informeren van leden van de Staten-
Generaal of commissies uit het parlement. 

Grondslag:  
Periode: 1999- 
Product: Brieven, notities 
Opmerking: • Zie BSD157 H6  

• Actor: Onderzoekers 
• Actor: WOT-coördinator  

Waardering: B, 2, 3. 
 
26.  
Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het informeren van de Nationale Ombudsman en 

parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten op het onderzoeksterrein 
van DLO. 

Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.2.B 

Periode: 1999- 
Product: Brieven, notities 
Opmerking: • Zie BSD 157 H 7. 

• Actor: Concernstaf 
Waardering: B, 3 
 
 
 
 
 
 
  

7.4 Financieel 
 
27 

 

Handeling: Het aanvragen en ontvangen van financiële bijdragen voor onderzoek en onderwijs. 
Grondslag: Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art 2, art 20 en art 21; 

Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art 3; Begrotingen 

Periode: 1999- 

Product: Offerte, brieven 

Opmerking: • Tegenhanger van handeling 158.119 van de minister van E.L.&.I. en 158.172, 
158.312, 158.510. 

• Actor: Concernstaf 

Waardering: V 10 jaar 

V 15 jaar voor innovatiegerichte onderzoeksprogramma’s (IOP’s)  

 

 

 

7.5 Octrooien en licenties 
 
28 

 

Handeling: Het aanvragen van octrooien. 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.2.B 
Periode: 1999- 
Product: Octrooi-aanvraag 
Opmerking:  
Waardering: V 10 jaar na vervallen octrooi 
 
 
29  
Handeling: Het uitgeven van licenties. 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.2.E 
Periode: 1999- 
Product: Verklaring uitgifte licentie 
Opmerking: Zie ook 157.652 
Waardering: V 10 jaar na vervallen licentie 



 23 

 
30.  
Handeling: Het registreren van afgegeven  licenties en octrooien ten behoeve van onderzoek. 
Grondslag: Statuten Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, art. 2.2.E 
Periode: 1999- 
Product: Verslagen onderzoeker, rapporten onderzoeker, correspondentie 
Opmerking: Licenties & octrooien worden m.b.v. Database Generator beheerd. 

Octrooiverlener zorgt voor beheer van  originele octrooien. 
Waardering: V 10 jaar na verloop van het langstlopende octrooi/licentie 

Database-gegevens blijven benaderbaar zolang dat voor de 
bedrijfsvoering noodzakelijk is. 
 

 
 
7.6 Actor Dierexperimentele Commissie 
 

 

31 

Handeling: Het vaststellen van een procedure voor het aanmelden van onderzoeksplannen 

dierexperimenten 

Periode: 1999- 

Grondslag: Reglementen Dierexperimentele commissies 

Product: procedures, aanvraagformulieren 

Opmerking: 

Waardering: V 5 jaar na vervanging 

 

32 

Handeling: Het schriftelijk mededelen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 

wijzigingen in het reglement van de dierexperimentele commissie. 

Periode: 1999- 

Grondslag: Wet op de Dierproeven (Stb. 1977, art.18 d) 

Product: mededelingen 

Opmerking: 

Waardering: B, 3 

 

33 

Handeling: Het inwinnen informatie en/of advies zowel binnen als buiten de instelling ten behoeve van de 

uitvoering van haar taken.. 

Periode: 1986- 

Grondslag: Reglementen Dierexperimentele commissies 

Product: Adviezen 

Opmerking: Het inwinnen van informatie en/of advies mag niet strijdig zijn met de 

geheimhoudingsverklaringen. De informatie wordt bewaard bij het desbetreffende advies 

Waardering: V 5 jaar  

 

34 

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de vergunninghouder (de Raad van Bestuur) 

over ontwikkelingen op het gebied van dierproeven beleid en over vragen aangaande 

dierexperimenteel onderzoek.  

Periode: 1985- 

Grondslag: Reglementen Dierexperimentele Commissies 

Product: adviezen 

Opmerking: 

Waardering: B, 1 
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35 

Handeling: Het adviseren van de vergunninghouder (de Raad van Bestuur) over ingediende 

onderzoeksprotocollen van medisch wetenschappelijk onderzoek met dieren. 

Periode: 1999- 

Grondslag: Wet op de Dierproeven (Stb. 1977, 67, art 10a.), Reglementen Dierexperimentele 

commissies. 

Product: beoordelingsrapporten, adviezen 

Opmerking: Hieronder valt ook het herbeoordelen van onderzoeksprotocollen. Als de commissie van 

mening is dat een voorgesteld project in zijn definitieve vorm uit ethisch oogpunt 

ontoelaatbaar is, stelt zij de indiener(s) van het project, van het standpunt van de commissie 

op de hoogte. 

Indien de commissie negatief adviseert wordt de vergunninghouder hieromtrent nader 

geïnformeerd. 

Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de dierproef 

 

36 

Handeling: Het opstellen van een rooster van aan- en aftreden van de leden van de commissie 
Periode: 1999- 
Grondslag: reglementen Dierexperimentele Commissies. 
Product: Rooster 
Opmerking: 
Waardering: V 1 jaar vaststellen nieuw rooster 

 

37. 

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Periode: 1999- 

Grondslag: Wet op de Dierproeven (stb. 1997, 67 art. 18e), Reglementen Dierexperimentele Commissies 

Product: jaarverslagen 

Opmerking:  De vergunninghouder (de Raad van Bestuur) ontvangt een afschrift alsmede de 

proefdierdeskundige. 

Waardering: B, 5 

 

38 

Handeling: Het formuleren van nadere criteria met betrekking tot het gebruik van proefdieren en de 

ethische toetsing van onderzoeksplannen 

Periode: 1999- 

Grondslag: Reglementen Dierexperimentele Commissies. 

Product: Reglementen, criteria. 

Opmerking: 

Waardering: B, 5 

 

39 

Handeling: Het adviseren van de vergunninghouder (de Raad van Bestuur) indien in het kader van een 

dierproef biotechnologische handelingen bij dieren worden verricht. 

Periode: 1999- 

Grondslag: Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (stb.1992,  art. 66) 

Reglementen Dierexperimentele commissies 

Product: Adviezen 

Opmerking: De commissie gaat ten behoeve van het advies  na of voor de te verrichten biotechnologische 

handelingen door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op grond van art.66 

van de Gezondheids- en welzijn wet voor dieren een vergunning is verleend. De commissie 

doet een afschrift van het op grond van deze bepaling verleende advies aan de Minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toekomen. Het betreft hier een advies van de 

Dierexperimentele commissie aan de vergunninghouder. 

Waardering: V 5 jaar  
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40 

Handeling: Het vastleggen geheimhoudingsverklaringen inzake het bewaren van de vertrouwelijkheid van 

de behandelde materie in de commissie. 

Periode: 1999- 

Grondslag: Reglementen Dierexperimentele commissies 

Product: procedures, aanvraagformulieren 

Opmerking: De geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend door ieder lid van de commissie en anderen 

die vanwege werkzaamheden voor de commssie inzicht dien te hebben in bedoelde informatie. 

• Actor:  Raad van Bestuur 
Waardering: V 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de commissie. 

 

41 

Handeling: Het vragen van een oordeel van de Centrale Commissie Dierproeven, over 

onderzoeksprotocollen van medisch wetenschappelijk onderzoek met dieren waarover de 

Dierexperimentele Commissie negatief heeft geadviseerd.  

Periode: 1999- 

Grondslag: Reglementen Dierexperimentele commissies 

Product: procedures, aanvraagformulieren 

Opmerking:  Dit oordeel wordt alleen verlangd als de vergunninghouder (de Raad van Bestuur ) de 

dierproef toch wil uitvoeren. 

Waardering: V 5 jaar  
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