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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 
tussen  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Verkeer en Waterstaat, 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de minister van Defensie, de minister van Economische Zaken en het Nationaal 
Archief  met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het 
Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van bovengenoemde zorgdragers op het beleidsterrein  
Arbeidsomstandigheden over de periode 1940-2004 
 
drs. A.G. Dellebeke 
Den Haag, november 2007 
 
Beleidsterrein 

 

In het concept -BSD Arbeidsomstandigheden versie juli 2007 voor de genoemde zorgdragers is een 
beschrijving van het beleidsterrein en een overzicht van zorgdagers en actoren opgenomen waarvan 
de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn gekomen. 

Selectiedoelstelling en –criteria en belangen 

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

 
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst Arbeidsomstandigheden vond schriftelijk plaats in 
de periode juni 2006 – november 2007 
 
Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
als beleidsdeskundigen: 
-dhr. mr. E.A. Fontijn, medewerker van de afdeling Majeure risico’s en Arbeidsveiligheid van de 
Directie Arbeidsomstandigheden 
-dhr. dr. P.C. Noordam, hoofd van de afdeling Expertisecentrum van de Arbeidsinspectie 
als deskundigen archiefbeheer: 
M. Zonneveled, directie GOB, afdeling Documentaire Informatie Voorziening 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
als beleidsdeskundige en  deskundige archiefbeheer: mw. drs. I.Dorrestijn, adviseur a.i. SSO/Advies- 
en Coördinatiecentrum/DIV 
 
Ministerie van Financiën 
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als beleidsdeskundige: H. Jacobs, beleidsmedewerker Douanewetgeving, Belastingdienst/CPP 
als deskundigen archiefbeheer: mw. P.H. van Santen, coördinator Documenthuishouding, 
Belastingdienst/CFD en dhr. L.J. van den Berg, medewerker Institutioneel Onderzoek en 
Archiefbewerking 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
als beleidsdeskundigen:  
drs. E. Laudy, senior medewerker afdeling Arbeidsvoorwaarden- en Arbeidsmarktbeleid van de 
directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaarden; 
drs. P.J. Kasteele, hoofd afdeling Sturing en Financiering, directie Verpleging, Verzorging en Ouderen; 
mr.  G.J. Buijs, beleidscoördinator van de afdeling Innovatie, directie Innovatie, Beroepen en Ethiek; 
mw.drs. I. Jansen, senior beleidsmedewerker van de afdeling Beroepen en opleidingen, directie 
Innovatie, Beroepen en Ethiek. 
als archiefdeskundige: 
drs. L.B. Humbert, adviseur van de Programmaeenheid KICK. 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
als beleidsdeskundige: 
mr. W. Hagg, senior beleidsmedewerker directie Personeel, organisatie en Informatie Rijk. 
als archiefdeskundigen: 
J. Langezaal, directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentdiensten, Eenheid Document 
Management; 
mw. E. van Gent, directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentdiensten, Eenheid 
Document Management. 
 
Ministerie van Defensie 
als beleidsdeskundigen: 
drs. ing. A. Dam, medewerker afdeling Personeelsbeleid en Rechtspositie, directie Personeelsbeleid 
van de hoofddirectie Personeel; 
LTZT 1 ing. C van Antwerpen, medewerker afdeling Personeelsbeleid en Rechtspositie, directie 
Personeelsbeleid van de hoofddirectie Personeel. 
als archiefdeskundigen: 
J.M.M. Cuijpers, institutioneel onderzoekers Centraal Archieven Depot van het Defensie Archieven-, 
Registratie- en Informatiecentrum; 
H.E.M. Mettes, institutioneel onderzoekers Centraal Archieven Depot van het Defensie Archieven-, 
Registratie- en Informatiecentrum. 
 
Ministerie van Economische Zaken: 
als  beleidsdeskundige: ing. R. van de Lint, plaatsvervangend inspecteur generaal , Staatstoezicht op 
de Mijnen. 
als archiefdeskundigen: mw.dr. C. Dohmen, beleidsmedewerker I&A, directie Interne Zaken / DIV; 
F.Bezem, beleidsmedewerker I&A,  directie Interne Zaken / DIV. 
 

als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 
mw.drs. A.G. Dellebeke, medewerker Selectie&Acquisitie bij het Nationaal Archief 
 
als adviseur van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris: 
prof.dr. A.F. Heerma van Voss, onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
 

Inhoudelijk verslag 

 
Algemeen 
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De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief en de materiedeskundige hebben met name 
opmerkingen gemaakt over de formulering van handelingen en onduidelijke toelichtingen bij 
handelingen. 
 
 
 
Handelingen 
 
1109  
Het aanwijzen van een instelling waaraan de arbodienst de mededeling doet, dat een werknemer aan een 
beroepsziekte lijdt 
De vertegenwoordiger van SZW vraagt zich af of er cultureel maatschappelijk belang gehecht moet 
worden aan de neerslag van deze handeling: het voorstel voor waardering is  V 1.  
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief is van mening dat de neerslag niet van een dergelijk 
belang is en meent dat de voorgestelde V-waardering op zijn plaatst is. Men kan indien gewenst ook 
kennis nemen van de gepubliceerde aanwijzingen in de Staatscourant. 
De waardering wordt V 1 jaar na vervallen/intrekking van de aanwijzing. 
 
1128 
 Het, met betrekking tot categorieën van bedrijven, inrichtingen of arbeidsverhoudingen, verlenen  
van vrijstelling van de voorschriften krachtens de artikelen 5 en 12 tot en met 18 van de  
Arbeidsomstandighedenwet 1998 
De vertegenwoordiger van SZW geeft aan dat het een handeling betreft met een bijzonder karakter en 
meent dat de neerslag voor eeuwige bewaring in aanmerking komt. De overige betrokkenen hebben 
daartegen geen bezwaar en menen dat dit ook conform de waardering van de gelijksoortige handeling 
1129 is. De waardering wordt B (5). 
 
1130 
Het behandelen van een beroepschrift van een belanghebbende tegen een beschikking die door een 
regionaal kantoor genomen is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
De materiedeskundige stelt een herformulering van de handeling voor: 
Het behandelen van een beroepschrift van een belanghebbende tegen een beschikking die door een andere 
aangewezen ambtenaar, als bedoeld in art 24, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998. 
Allen gaan hiermee akkoord. De waardering wijzigt niet. 
 
1143 
Het stellen van nadere regels met betrekking tot de onderwerpen die in het arbeidsveiligheidsrapport 
moeten voorkomen alsmede met betrekking tot het stellen van een eis tot het treffen van voorzieningen ter 
beperking van de gevolgen van een bedrijfsramp 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief stelt voor om de handeling te splitsen om één en 
ander begrijpelijker/overzichtelijker te maken. De vertegenwoordiger van SZW stelt voor de volgende 
formulering op te nemen: 
Het stellen van nadere regels met betrekking tot:  
-de onderwerpen die in het arbeidsveiligheidsrapport moeten voorkomen  
-het stellen van een eis voor het treffen van voorzieningen ter beperking van de gevolgen van een 
bedrijfsramp  
Allen zijn akkoord met dit voorstel en de wijziging zal worden doorgevoerd. 
 
1153 
Het stellen van regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsdocument dat aanwezig dient  
te zijn bij de winningindustrieën met behulp van boringen 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief stelt dat de neerslag onder deze handeling reeds 
onder handeling 1152 geborgen is: 
het stellen van regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidszorgsysteem voor de  
winningsindustrieën met behulp van boringen.  
Handeling 1153 zou daarom kunnen vervallen. Allen gaan daarmee akkoord, de wijziging zal worden  
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doorgevoerd. 
 
1154 
Het stellen van nadere regels met betrekking tot het verkeer en vervoer op-, van - en naar een  
mijnbouwinstallatie 
1155  
Het stellen van regels met betrekking tot het noodplan dat bij een winningsindustrieën met  
behulp van boringen aanwezig dient te zijn  
1181 
Het stellen van nadere regels met betrekking tot het waarmerken en bewaren van goedgekeurde,  
het type kenmerkende monsters en het certificaat en merk van goedkeuring 
De materiedeskundige meent dat als er sprake is van beleidvorming deze neerslag mogelijk voor 
bewaring in aanmerking komt. Hij meent echter dat als deze regelingen in de staatscourant 
gepubliceerd worden hij een V-waardering niet bezwaarlijk vindt. De vertegenwoordiger van het 
Nationaal Archief is het daarmee eens en oppert in dat geval de mogelijkheid van een langere V-
termijn. De vertegenwoordiger van SZW geeft aan dat de regels in de  Staatscourant worden 
gepubliceerd; een V termijn van 5 jaar zal daarom worden opgenomen in het BSD. Allen zijn daarmee 
akkoord. 

 
1203  
Het (al dan niet) instellen van een onderzoek naar aanleiding van een melding van een ernstig (bijna-
)ongeval  

De materiedeskundige meent dat de helderheid van de toelichting te wensen over laat en stelt voor op 
te nemen: B (5)  gebeurtenissen die onuitwisbare invloed hebben op de regio, V overige neerslag. De 
vertegenwoordiger van SZW zal de formulering van de  toelichting aanpassen. De V termijn wordt 
gesteld op 20 jaar na afronding van het onderzoek, V 2 jaar indien geen onderzoek is verricht. 

 
1210 
Het verlenen van vrijstelling of ontheffing voor technische voortbrengselen alsook voor liften,  
schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen daarvan  
en explosieveilig materieel  
1211 
Het oordelen dat technische voortbrengselen alsook dat liften, schiethamers, containers,  
drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen daarvan en explosieveilig  
materieel gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens of gevaar opleveren  
voor de veiligheid van zaken (en het gelasten aan de verhandelaar om de houders daarvan op de  
hoogte te stellen) 
De materiedeskundige stelt een aanpassing in de toelichting voor, deze zal worden doorgevoerd. 
 
1217 
Het behandelen van vergunningaanvragen voor het voorhanden hebben en toepassen van radioactieve 
stoffen, bronnen en toestellen en het voorbereiden van vergunningen voor het vervoer van splijtstoffen en 
de in- en uitvoer van radioactieve stoffen en bronnen ten behoeve van het ministerie van VROM 
De vertegenwoordiger van het Nationaal Archief meent dat er een toevoeging nodig is bij de V-
waardering voor bijzondere gevallen. De materiedeskundige is echter van mening dat de neerslag 
voor bewaring in aanmerking komt: radioactieve stoffen liggen maatschappelijk erg gevoelig. De 
vertegenwoordiger van SZW geeft aan dat bij nader inzien deze handeling onterecht in onderhavige 
selectielijst is opgenomen : deze neerslag valt onder het reeds vastgestelde BSD Energiebeleid, 
handeling 150 (Het verstrekken van vergunningen: a.    voor het bereiden, het vervoeren, het voorhanden 
hebben, het  
toepassen, het binnen Nederlands grondgebied brengen of te doen brengen en het zich ontdoen van 
radioactieve stoffen; b. voor het gebruik van ioniserende stralen uitzendende toestellen.) 
Handeling 1217 komt daarom te vervallen. De wijziging zal worden doorgevoerd. 
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1218 
Het toezien op de naleving van wet- en regelgeving door werkgevers en werknemers op het gebied van 
stralingsbescherming 
De materiedeskundige is  van mening dat de neerslag van deze handeling bewaard moet blijven. 
Stralingsbescherming is zeer zeker een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Alle betrokkenen zijn 
het daarmee eens en de waardering zal worden gewijzigd naar B (5). 
 
 
Over de overige waarderingen waren allen betrokkenen het eens. 
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