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 Algemene Zaken, de
minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de
minister van Defensie, de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën, de minister
van Justitie, de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de genoemde zorgdragers op het
beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode vanaf 1945
Den Haag, oktober 2005
E.A.T.M. Schreuder

Inleiding
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het
Archiefbesluit 1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument (BSD). Een
BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD wordt op grond van een
aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven, die neerkomt op een
selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van de handeling vormen (B = te
bewaren; V = te vernietigen).
Het BSD fungeert als nieuw selectie-instrument van de minister van Algemene Zaken, de minister van
Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zalen en Koninkrijksrelaties, de minister van
Defensie, de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën, de minister van Justitie, de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Verkeer en
Waterstaat, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op het beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid
over de periode vanaf 1945
De volgende bestaande selectielijst wordt ingetrokken voor de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen binnen het beleidsterrein
inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940 – 1994, vastgesteld bij besluit van 2 juni
1998 (Stcrt. 1999, 44).

Beleidsterrein
Binnen het beleidsterrein zijn de volgende actoren actief geweest:
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister van Economische Zaken
de minister van Justitie
Vakminister
Raad voor de Rijksdienst en Inkomensaangelegenheden (RRDIA)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Sociaal-Economische Raad (SER)
Arbeidsinspectie
Commissies ingesteld door de minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reikwijdte van dit BSD
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende actoren:
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Onder de zorg van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Arbeidsinspectie
Commissies
Onder de zorg van de minister van Economische Zaken als actor en vakminister
Minister van Economische Zaken
Vakminister
Onder de zorg van de minister van Justitie
Minister van Justitie
Vakminister
Overige actoren
Minister van Algemene Zaken/Minister-president als vakminister
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als vakminister
Minister van Buitenlandse Zaken als vakminister
Minister van Defensie als vakminister
Minister van Financiën als vakminister
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid als vakminister
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als vakminister
Minister van Verkeer en Waterstaat als vakminister
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als vakminister
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als vakminister

Totstandkoming BSD
Op 2 juni 1998 (Stcrt. 1999, 44.) werd reeds de selectielijst voor de handelingen van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld door de Algemene Rijksarchivaris, namens de
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het onderhavige BSD is gebaseerd op het aanvullend institutioneel onderzoek dat bij het ministerie
van SZW door werd verricht. Dit institutioneel onderzoek resulteerde in het Het Verdiende loon, deel 2.
een herzien institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de
periode 1940-2004..
Het concept-BSD voor kwam tot stand in augustus 2004.

Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg over de concept-selectielijst vond schriftelijk en mondeling plaats tussen
december 2004 en oktober 2005 . Met vertegenwoordigers het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en van VWS heeft mondeling overleg plaatsgevonden op 17 maart 2005 op het
ministerie van SZW te Den Haag.
Deelnemers
Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:
Namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
als beleidsdeskundigen:
drs. M. van Bolhuis, beleidsmedewerker bij de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en
Medezeggenschap van de Directie Arbeidsverhoudingen,
dr. M.F.P. Rojer, senior beleidsmedewerker van de afd. Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en
Medezeggenschap van de Directie Arbeidsverhoudingen,
T. Westerhof, landelijk hoofd van de Binnendienst van de Arbeidsinspectie.
als deskundigen archiefbeheer:
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mw. drs. R. Baan, adviseur van de afdeling Beleid en Advies DIV,
M. Zonneveld, adviseur van de afdeling Beleid en Advies DIV.
Namens de minister van Algemene Zaken/minister-president
als beleidsdeskundige:
Drs. M. Leijten, raadsadviseur op het Kabinet Minister President
als deskundigen archiefbeheer:
F. Vogelsang, hoofd documentaire informatievoorziening
Namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
als beleidsdeskundigen:
Drs. H. Martens, beleidsmedewerker Afdeling Arbeidsvoorwaarden.
als deskundigen archiefbeheer:
Mw. E. van Gent, Directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentdiensten,
Drs. J. Langenzaal, Directie Communicatie en Informatie, afdeling Documentdiensten.
Namens de minister van Buitenlandse Zaken
als beleidsdeskundige:
Mr. drs. C.D. Noland, senior beleidsmedewerker Directie Juridische Zaken, afdeling Internationaal
Recht.
als deskundige archiefbeheer:
Mw. M. van der Sluys, Directie Documentaire Informatievoorziening.
Namens de minister van Defensie
als beleidsdeskundige:
Mr. E.H. Dekker, beleidsmedewerker afdeling personeelsbeleid en rechtspositie van de directie
Personeelsbeleid van de hoofddirectie Personeel.
als deskundigen archiefbeheer:
J.M.M. Cuijpers, institutioneel onderzoeker bij het Centraal Archievendepot Defensie Archieven-,
Registratie- en Informatiecentrum,
H.E.M. Mettes, institutioneel onderzoeker bij het Centraal Archievendepot Defensie Archieven-,
Registratie- en Informatiecentrum.
Namens de minister van Economische Zaken
als beleidsdeskundige:
drs. R. Ramaer, Directie Ruimtelijk Economische Ordening.
als deskundige archiefbeheer:
mw. C. Dohmen, adviseur DIV.
Namens de minister van Financiën
als beleidsdeskundige:
Mw. drs. P.G. Lugtenburg, hoofd sectie SZW van de Inspectie der Rijksfinanciën.
als deskundige archiefbeheer:
A. van Eeden, medewerker institutioneel onderzoek en archiefbewerking directie Bedrijfsvoering en
Communicatie, eenheid Documentatie en Informatie.
Namens de minister van Justitie
als beleidsdeskundige:
Mr. L.J. Vogelaar, juridisch adviseur Directie Wetgeving.
als deskundige archiefbeheer:
E.J. Steigenga, coördinator justitiebreed archiefbeleid.
Namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid
als beleidsdeskundige:
D. Diederix, plaatsvervangend hoofd Sociale en Juridische Zaken van de directie P&O.
als deskundigen archiefbeheer:
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E. Bakker. Teamleider Documentaire Informatievoorziening van de directie P&O.
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
als beleidsdeskundigen:
Mw. mr. J. Schukking-Kaptein, directie Wetegeving en Juridische Zaken,
Drs. J. Swarz, directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid,
Drs. T. Eikelboom, directie Studiefinanciering.
als deskundige archiefbeheer
H. ’t Hoen, Afdeling Informatiediensten, directie Informatisering.
Namens de minister van Verkeer en Waterstaat
als beleidsdeskundigen:
mr. Jap A Joe, CDP Programma Goed Werkgeverschap.
als deskundige archiefbeheer:
drs. I.E.A. Dorrestijn, SSO Advies en Coördinatie Centrum.
Namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
als beleidsdeskundige:
Drs. E. Laudy, senior beleidsmedewerker van de Directie Macro-Economische Vraagstukken en
Arbeidsvoorwaardenbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaarden- en Arbeidsmarktbeleid.
als deskundige archiefbeheer:
Drs. L.B. Humbert, adviseur van de Programmaeenheid KICK.
Namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
als beleidsdeskundige:
mr. H. H. May, clustercoördinator arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de Gemeenschappelijke
Dienst Vrom.
als deskundige archiefbeheer;
drs. P. Sierdsma, senior medewerker Semi Statisch archief.

als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris:
mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerkster Selectie van het Nationaal Archief.
Voorts trad als adviseur van de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris op dr. L.J.
Touwen.

Procedure
Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:
Belangen ex artikel 2, sub b en c Archiefbesluit 1995
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.
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Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden
zes selectiecriteria toegepast:

Selectiecriteria
Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)
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
bijzondere tijdsomstandigheden
en incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

Belangen van de archiefbescheiden voor de overheidsorganen en de recht- en bewijszoekende burger
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd voor vernietiging op termijn, is de termijn vastgesteld met het
oog op het belang van de archiefbescheiden voor overheidsorganen en voor de recht- en
bewijszoekende burger. De beoordeling en vaststelling van de maximale termijnen zijn geschied door
de deskundigen van de deelnemende zorgdragers. De vertegenwoordiger van de Algemene
Rijksarchivaris heeft zich ervan vergewist dat zij gezien hun inbreng en functie inderdaad kunnen
gelden als deskundigen.
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Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek
In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris primair de
belangen van het historisch onderzoek behartigd. Daarnaast hebben ook de overige deelnemers hun
gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later historisch
onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht. Door de deelnemers aan het
driehoeksoverleg is ook de mening gevraagd van dr. L.J. Touwen historicus en materiedeskundige op
het gebied van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid.
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.

Inhoudelijk verslag
Algemeen
In het overleg wordt afgesproken de redactie van een aantal handelingen te wijzigen. Een aantal
handelingen wordt samengevoegd omdat de beschrijving inhoudelijk overeenkwam met een of meer
andere handelingen. Een aantal handelingen komt te vervallen omdat die handelingen niet op het
beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid thuishoorden.
De beschreven handelingen van de Stichting van de Arbeid komen niet meer terug in het BSD. De
Stichting behoort niet tot de rijksoverheid.
Actor minister van SZW en vakministers
Handeling 200 Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van
de sociale verzekeringen
Touwen vraagt of, als het gaat om het verzamelen van informatie ter voorbereiding van beleid, hier
geen B 1 van toepassing is. Hij vindt het in ieder geval zinvol dat de resultaten bewaard worden. Het
uitzetten van onderzoek komt dan uiteraard voor vernietiging in aanmerking. Het Nationaal Archief
stelt dat deze handeling het begeleiden van het onderzoek betreft. De resultaten van het onderzoek,
die meestal in een rapport worden verwerkt, vallen onder handeling 201, die met B is gewaardeerd.
Dat komt overeen met de bevinding van de heer Touwen. De waardering van handeling 200 wordt niet
gewijzigd
Handeling 203 Het voeren van overleg over aangelegenheden betreffende het inkomens- en
arbeidsvoorwaardenbeleid
Touwen vraagt waarom deze handeling komt te vervallen. Het gaat hier om interessante informatie.
De handeling komt te vervallen omdat het voeren van overleg deel uitmaakt van vrijwel alle
handelingen. Het betreft hier geen specifiek benoemd overleg. zoals in handeling 153, maar intern
overleg. Het voorbereiden en vaststellen van beleid, of van regelgeving, of het deelnemen aan
overleggroepen (bijvoorbeeld handeling 204) gaan vrijwel altijd gepaard met overleg. Als een
handeling B is gewaardeerd dan blijft ook de neerslag van het gevoerde overleg bewaard.
Handeling 143 (p. 14) Het overdragen van bevoegdheden aan een organisatie uit het bedrijfsleven of aan
een onder de minister ressorterende ambtenaar.
Touwen vraagt of deze handeling betrekking heeft op het bepalen van de uitvoeringsinstanties voor
uitvoering van het beleid (die privaat of publiek kunnen zijn). Onderzoek naar de meest efficiënte
uitvoering van sociale wetgeving is van groot belang en keert voortdurend terug in het debat. Dit soort
zaken speelt dikwijls een rol bij de SER-onderhandelingen. Het Nationaal Archief antwoordt dat het
bepalen van de organen die het beleid gaan uitvoeren inderdaad het bewaren waard is. In de
selectielijst Sociale Verzekeringen zijn betrokken handelingen ook met B gewaardeerd.
Handeling 143 betreft uitsluitend het overdragen van bevoegdheden. Als dat gebeurt valt het orgaan
waaraan bevoegdheden worden overgedragen voor zijn archiefbescheiden onder de Archiefwet en
wordt ook voor zo’n orgaan een selectielijst opgenomen De bevoegdheden zijn voorzover is na te gaan
niet overgedragen. De handeling wordt met V gewaardeerd.

6

Handeling 210 (p. 14) Het deelnemen aan (technische) commissies die nadere uitvoeringsregels stellen of
toezien op de goede uitvoering van een verdrag
Door het ministerie van VROM wordt voorgesteld de waardering te splitsen: B waardering voor het
deelnemen aan commissies, waarvan de betrokken actor ook het secretariaat en/of voorzitterschap
heeft, V waardering als de deelname aan de commissie uitsluitend het lidmaatschap betreft. Het
driehoeksoverleg gaat akkoord met deze waardering voor deze handeling voor alle actoren.
Handeling 226 (p. 18) Het aanwijzen van ambtenaren belast met de uitvoering van wet- en regelgeving op
het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid.
Van de zijde van het ministerie van VWS wordt betoogd dat deze handeling met een B 4 gewaardeerd
zou kunnen worden met het oog op de periode van geleide loonpolitiek. In de overheidssector was er
langer sprake van geleid loonpolitiek dan in de industriële sector. Voor onderzoek kan het van belang
zijn de betrokken ambtenaren nog eens te interviewen. Van de zijde van SZW wordt betoogd dat er ook
andere manieren zijn om achter de namen van betrokken ambtenaren te komen, hetzij via een
ministerie, hetzij via staatsalmanakken. Ook in de neerslag van andere handelingen zijn de namen van
toentertijd betrokken ambtenaren te achterhalen. Door het driehoeksoverleg wordt besloten dat de
waardering van de handeling V blijft. Het ministerie van VROM stelt voor de termijn te stellen op V 5
jaar na beëindiging functie. Op verzoek van het ministerie van Justitie wordt de termijn gesteld op 10
jaar. VROM gaat akkoord.
Volgens de ministeries van OCW en LNV wordt deze handeling niet altijd uitgevoerd door de
vakministers. Als er geen neerslag is, is de handeling niet van toepassing.
Handeling 64 (p.20) Het aanwijzen van categorieën van arbeidsverhoudingen waarvoor regelingen van
eenzelfde inhoud als een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden vastgesteld.
Touwen vraagt of deze handeling niet het bepalen van het beleid betreft.
De handeling betreft het op verzoek van werknemers- of werkgeverorganisatie behandelen van een op
een CAO gelijkende regeling. Met de categorieën wordt bedoeld: groepen, zoals bijvoorbeeld
werknemers in een sector. Wanneer een loonregeling bindend wordt verklaard, geldt handeling 62,
die met een B is gewaardeerd. De waardering van de handeling blijft gehandhaafd.
Handeling 65 (p. 21) Het opstellen van notities waarin de aard van wijzigingen en kostenconsequenties van
gewijzigde CAO’s worden weergegeven
Touwen vraagt of deze handeling ver af staat van het bepalen van beleid. Hij stelt dat de neerslag van
de analyse van alternatieven in principe bewaard zou moeten blijven. Door het Nationaal Archief wordt
gesteld dat het zou goed kunnen zijn dat deze notities informatie bevatten die voor historisch
onderzoek belangrijk is. Tegenwoordig zijn er voorjaar- en najaarrapportages over de CAO’s waarin
een overzicht wordt gegeven van de bepalingen en de ontwikkelingen in de afgesloten CAO’s. Het kan
zijn dat die voor- en najaarrapportages de functie van de notities hebben overgenomen. Onderzoek
door het ministerie van SZW wijst uit dat de notities mutaties in nieuwe CAO's betreffen. Deze notities
worden met name gebruikt als bron voor CAO-onderzoek. De voor- en najaarsrapportages CAOafspraken vallen niet onder deze handeling. Wel kunnen de notities een bron zijn voor deze
rapportages. Op basis van deze bevindingen besluit het driehoeksoverleg de handeling met B 5 te
waarderen.
Handeling 137 (p. 24) Het vaststellen van geldswaarde van niet-geld-loonbestanddelen
Touwen stelt dat deze handeling een onderdeel lijkt van beleidsuitvoering vergelijkbaar met handeling
139. Het Nationaal Archief stelt dat de vergelijking met de waardering van handeling 139 niet
helemaal op gaat. Handeling 139 betreft afwijkingen van het minimumloon (lager dan het
minimumloon), waarbij ook voorwaarden kunnen worden gesteld. Omdat het gaat om afwijken is deze
handeling met B 5 gewaardeerd. Handeling 137 gaat om omschrijving van wat onder loon moet
worden verstaan. Deze regeling wordt ook in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee voldoende
wordt bewaard. De waardering van de handeling wordt niet gewijzigd.
Handeling 74 (p. 25): Het onderzoeken of het vermoeden dat verbindend verklaarde verklaringen in
collectieve arbeidsovereenkomsten niet worden nageleefd juist is
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Touwen stelt dat de uitkomsten van zo’n onderzoek een rol kan spelen bij de voorbereiding van beleid.
Door het Nationaal Archief wordt verwezen naar de opmerkingen in dit verslag bij handelingen 102 en
103.
Handeling 198 (p. 26) Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wet- en regelgeving op het
terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid waarvoor de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid niet de eerst verantwoordelijk is
Handeling 198 van de vakminister komt te vervallen omdat deze handeling overbodig is.
Handeling 110 ( p. 49) Het houden van toezicht op de naleving van loonregelingen en collectieve
arbeidsovereenkomsten
Handeling 227 (p. 29) Het houden van toezicht op het beleidsterrein inkomens- en
arbeidsvoorwaardenbeleid
Touwen vraagt of B 2 hier niet op zijn plaats zou zijn. Het Nationaal Archief antwoord dat het kan zijn
dat de neerslag van deze handelingen voor een deel belangwekkend historisch materiaal bevat, vooral
als het gaat om de rapportage over meer dan individuele overtredingen. Wat betreft handeling 110
meldt het ministerie van SZW dat deze handeling werd verricht ten tijde van het College van
Rijksbemiddelaars in het kader van de geleide loonpolitiek. Het gaat hier ook om individuele
overtredingen. Het archief van het college is al overgebracht naar het Nationaal Archief. De
waardering blijft gehandhaafd.
Wat betreft handeling 227 meldt SZW dat het hier gaat om onderzoek naar individuele gevallen naar
aanleiding waarvan de inspecteur mededeling kan doen aan werknemer, werkgever,
ondernemingsraad en vakbond(en). Een proces-verbaal is geen product van deze handeling en zal
worden verwijderd uit de beschrijving. De waardering blijft gehandhaafd.
Handeling 234 (p. 33) Het adviseren van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
onderwerpen op het beleidsterrein van inkomens- en arbeidsvoorwaarden.
Touwen stelt dat het onduidelijk is waarop de overige adviezen die geen beleidsadviezen zijn
betrekking hebben. Het Nationaal Archief beaamt dat het onderscheid inderdaad onduidelijk is. Het
driehoeksoverleg besluit de handeling met B 5 voor alle adviezen te waarderen.
Handeling 169 (p. 42) Het jaarlijks mededelen aan (organisaties van) werkgevers en organisaties van
werknemers van de voorlopige normen ten aanzien van de ruimte voor arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en gesubsidieerde sector
Handeling 173 (p. 42) Het nader bepalen welke gegevens over arbeidskostenontwikkeling bij het sluiten,
wijzigen of opzeggen van een c.a.o. of arbeidsvoorwaardenregeling die niet in een c.a.o. staan, door de
aangewezen werkgevers of instanties van werkgevers uit de gepremieerde en gesubsidieerde sector, aan
de minister moeten worden verstrekt
De vertegenwoordigers van het ministerie van VWS stellen dat er jarenlang veel rumoer is geweest
over de rol van de overheid ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en
gesubsidieerde sector. De werkgevers hebben altijd veelvuldig gereageerd op de besluiten van de
overheid in deze kwestie. Als de neerslag van handeling 179 wordt bewaard zou je uit het oogpunt van
volledigheid van gegevens ook de neerslag van handelingen 169 en 173 moeten bewaren. De overheid
bepaalde in belangrijke mate de loonruimte voor de werknemers in deze sectoren. Het
driehoeksoverleg besluit de handelingen 169 en 173 met B 5 te waarderen.
Handeling 159 (p. 43) Het, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en de minister
wie het mede aangaat, vaststellen van aanvaardbare inkomensniveaus voor categorieën van vrije
beroepsbeoefenaars
Door de vertegenwoordigers van het ministerie van VWS wordt gevraagd of deze handeling niet beter
met B criterium 5 zou moeten worden gewaardeerd, in plaats van B criterium 1 voor de minister van
SZW en B 4 voor de andere actoren. Het driehoeksoverleg besluit bij handeling 159 voor alle actoren B
criterium 5 vast te stellen.
Handeling 162 (p. 43) Het instellen van een onderzoek naar de structuur van de beroepsuitoefening en de
inkomenspositie van categorieën vrije beroepsbeoefenaren.
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Van de zijde van het ministerie van VWS wordt gesteld dat de overige stukken, die bij deze handeling
met een V zijn gewaardeerd, nodig kunnen zijn voor een beter begrip van het gevoerde onderzoek. De
vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris antwoordt dat een eindrapport in principe
verantwoordt hoe met de gegevens is omgegaan en welk soort gegevens op welke wijze zijn gebruikt.
Daarvoor is het niet nodig over de eigenlijke onderzoeksgegevens te beschikken. Daarnaast zijn er uit
andere bronnen voldoende gegevens beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de gegevens van het CBS voor
historisch onderzoek naar de inkomenspositie van de vrije beroepsbeoefenaren en de rol van de
overheid daarin. De waardering blijft gehandhaafd.
Handeling 179 (44) Het ten aanzien van aangewezen werkgevers in de gepremieerde en gesubsidieerde
sector, besluiten tot “bevriezen” van de arbeidsvoorwaarden.
Handeling 181 (p. 44) Het ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van gebudgetteerde instellingen,
besluiten tot bevriezing dan wel opheffing van de bevriezing van arbeidsvoorwaarden.
Touwen vraagt waarom deze handelingen zo verschillend zijn gewaardeerd. Door het Nationaal
Archief wordt na onderzoek gesteld dat beide handelingen even belangrijk zijn. Het driehoeksoverleg
besluit handeling 181 met B 5 te waarderen.
Handelingen 22 (p. 49) Het verzamelen van gegevens en het voorbereiden van (geplande) onderzoeken en
onderzoeken ad hoc op het gebied van de lonen t.b.v. rapporten en slotnota's.
en 235 Het opstellen van eindrapporten en slotnota's naar aanleiding van (geplande) onderzoeken en onderzoeken ad hoc op het gebied van de lonen.
Touwen constateert dat de gegevensverzameling wordt weggegooid (22) en de eindrapporten worden
bewaard (235: B1). Zijn de onderzoeksresultaten wellicht van dien aard dat bewaring ervan kan
worden overwogen? Zijn er wellicht onderzoeksresultaten vanaf circa 1980-1985 in digitale vorm?
Het Nationaal Archief antwoordt dat hier wellicht een misverstand in het spel is. Onder handeling 235
worden de onderzoeksresultaten begrepen. Meestal worden die weergegeven in een eindrapport. De
term onderzoeksresultaten bij handeling 22 is eigenlijk niet juist. SZW verwijdert deze uit de
beschrijving.
In het algemeen is het zo dat de neerslag van het verrichten van het onderzoek zelf niet wordt
bewaard, maar de resultaten wel. Dit geldt voor vrijwel alle handelingen m.b.t onderzoek.
Handelingen m.b.t. de controle op de naleving.
Handeling 102 , 103 , 104, 106, 108, 113, 114, 187 en 223 Het controleren van de naleving van
loonvoorschriften en andere arbeidsvoorwaardenregelinge etc. ,dan wel het houden van toezicht
Touwen stelt dat het controleren van de naleving van loonvoorschriften en
arbeidsvoorwaardenregelingen hem een zinvol onderdeel van de informatiegaring voor nieuw beleid
lijkt. Het geeft bijvoorbeeld aan of loonbeleid een bepaald draagvlak heeft. Tegenstanders van
loonmatiging stellen dat werkgevers een te strak loonbeleid gaan ontduiken met informele extra
beloningen etc, hetgeen versluierend werkt. Dit is een reden om transparantie van vrije loonvorming
na te streven. Daarom vraagt hij of de neerslag om die reden niet interessant zou zijn. Het is
inderdaad zo dat de controle gegevens oplevert voor (nieuw) beleid.
Door het Nationaal Archief wordt echter gesteld dat als uitkomsten van de controles worden gebruikt
voor beleid, die uitkomsten vallen onder de handeling m.b.t. het beleid. Geaggregeerde gegevens uit
deze controles zijn te vinden in de jaarverslagen. De waardering blijft gehandhaafd.
Actor minister van Justitie
Handelingen 41 Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het opsporen van overtredingen op het
terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaarden
Door het ministerie van Justitie wordt voorgesteld de handelingen te waarderen met een V-termijn
van 10 jaar. Het driehoeksoverleg gaat akkoord met deze termijn.
Actor minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) als vakminister
De minister van LNV dient alleen in dienen voor handeling 203 als vakminister en voor handeling 105,
waarvan de minister actor is.
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Actor minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als vakminister
De minister van OCW dient alleen in voor de handelingen 209 en 211. Handelingen 8, 207, 210 en 226
zijn niet van toepassing voor de minister van OCW.
Over de waardering van de overige handelingen waren alle betrokken partijen het eens.
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