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Bij uw hiernaast vermelde briefzond u de Raad voor Cult~iiiro m advies
de ontwerp-Selectielijsr archiefbescheideii voor liet Beleidsterrein
inkomens- en arbeidsvoonuaarde~ibeleid(miriisterie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid).
Deze adviesaanvraag is door de Raad ter voorbereidirig vaii dat advies in
handen gesteld van de Uitvoeringscornrnissie Archieven. Het preadvies
v;tn de7.e coiniriissie is door de Raad orivei.kort overgenomen.

Snnrellrjntt~rt,qz~nlrdrt ndnlrs
De Raad heeft de ontwerp-lijst in eerste instantie aan procedurele en
vervolgens aan inhoiidelijke iispecten getoetst. Zijn belangrijkste
beviiidingen -deze worden in de 4% ei1 4 riader uitgewerkt- Iiierorntrerit
7,ijn:
a. Procediireel
Bij de voorbereiding van de ontwerp-lijst zijn alle vereiste procedurele
taseii doorlopen.
In de inhoudelijke aspecten vaii de totstaiidkotniiig van het ontwerp
wordt evenwel onvoldoende inzicht gegeven. Dit geldt in liet
bijzonder de wijze waarop de gehanteerde selectiedoelstcllirig en de
daaraan gerelateerde -criteria zijti geoperationaliseerd. Vooral het
verslag van het drielioeksoverleg schiet in dit op7,icht nog tekort (S 3).
b. Inhoudelijk
i
De Raad stelt vast, dat in het ontwerp te weinig rekening is
met het karakteristieke onderscheid tiissen
'iiitvoereiide'eri 'toezichthotidende' handelingen. Hij pleit
daarom voor een zelfstandige waardering van laatstbedoelde
handclirigeri, welke ó6k tegen de achtergrond van de gehanteerde
selectiedoelstelli~igcn de daaraan gerelateerde selectiecri teria
expliciet dieiit te worden verantwoord. Daarbij zou tevens nadere
aandacht rnoeten worden gegeveii aan de selectie vanuit eer1
oogpunt vati specif ek lokale of regionale oinstandigheden en
gebeiirtenissen (SS4.1. en 4.3.);
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z.

De Raad gaat er vanuit, dat zowel liet adiiiiriistratief belaiig ;ils liet
belang van de recht- en bewijszoekeiideii i t i de ontwerp-fase v;tii
de lijst geiioegaaarn i.ijn behartigd. Voor wat betrefi de waardering
var1 het Iiistoriscli belang roniorincert hij zich aan tiet exteriie
corilinentaar o p liet oritwerp, zoals hein dit ter keiinis is gebracht.
l i l verband met het integrale karakter ervari Iieett I i i j dit
coinrneiitaar oiiverkort in zijri advies opgeiiomeii (4 4.2.).

I n aansliii ting op 7,ijn algeineiie beviridingeii ei1 aanbevelingen
bespreekt de Raad eiikele specifieke categorieën ~ i ide
t ontwerp-lijst

(4

5).
Tenslotte adviseert hij om na verwerking var1 zijn aanbevelingeii over
te gaan tot de vaststelling var1 de onderhavige ontwerp-selectielijst
archiefbesclieideii (5 6).
3.

T O P U II I/ I~~proredz~rrle
I
nsperten
3.1. Voor wat betreft de procediirele aspecten zij i11 de eerste plaats
gememoreerd, dat d e ontwerp-lijst als basisselectiedocuiiient tot stand
is gekomen overeenkomstig de methode, die uitgaat van eer1 analyse,
beschrijving er1 waardering van handelingen van de
(rijk.-)overheid, de zgn. PIVOT-methode. Aan dat ontwerp is eer1
institutioiieel onderzoek voorafgegaari, waarvan verslag is gedaan in de
het rapport 'Het verdiende loon. Een iristitiitiorieel onderzoek o p het
terrein vali het irikorneiis- eii de arbeidsvoonuaardeiibeleid over de
periode 1940-1994' ('s-Cravenli;tge 1993).
Rij tiw ;tdvies;tarivrage w;is teveris gevoegd ceii excriipl;iar vati het versl;ig
betrelfeiide het overleg ter voorbercidiiig van de oiiderliavige oiitwerpselectielijst, liet zgri. driehoeksoverleg (zoals voorgeschrcveii kracliteiis
liet bepaalde i i i artikel 3 vaii liet Arcllietbesluit 199s).
Deze stukken zijn door de Raad bij zijli beoordeliiig van liet oiitwerp
betrokken.
De openbare teriii7.ageleggiiig van de ontwerp-lijst heeft. blijkens iiw
adviesaanvraag, biiiiieii de daartoe voorziene periode liiet geleid tot eeii
coinnieiitaar. Nadien heeft de Raad van het Koniriklijk Nederlands
1-listoriscli Geiiootscliap echter een exeniplaar oiitvaiigeii v;tii het. na
afloop v;iii dic terini jii, ;ilsriog ingebr;tclite externe coinmeritaar.
Uwerzijds is hier017 (bericht van 15 juli 1997) tneciegedeeld, dat dit
commericaar door LI "riiet kan worderi beschoiiwd als eer1 ingekorneri
reactie o p de teririi.agelegging, omdat de7.e door de staatssecretaris
worden a;irigebodeii aan de Raad" cii "iiiet meer als ingekorneri
coinrnenta;tr zal wordeii behandeld, ornd;it de terinijn voor iiidieiiirig
riiimsclioots in overschreden".
Ondaiiks her feit, dat bedoeld coir1inent;iar o p formele groiideri de
status van ingebrachte zieiiswijze, zoals bedoeld i i i ;irtikel 4 vaii liet
Archiefbesliiir 1995. inoet ontbercii, heeft de K;iad o p groiid var1
iiihoudelijke argumenten geineerid deze reactie bij de voorbereidiiig
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van dit advies te inoeten betrekken.' In liet vervolg var1 dit advies (94.4)
koint hij hierop terug.
3.2.O

p grond van de bij de adviesaartvraag gevoegde stiikketi kornr de K'ìad
tot de slotsom, dat d e voorbereiding var1 de oiitwerp-lijst alle vereiste
procedurele stappen heeft doorlopen. In het bijzorider rnoet daarbij
worden geineinoreerd, dat uit het verslag vaii het driehoeksoverleg is
gebleken, dat aai1 dat overleg is deelgenoineri door de daartoe iri het
eerste lid van artikel ?van het Archiefbesluit 1995genoemde persoiieri.
Pagina

Daarnaast rnoet evenwel worden gecoristateerd. d;it dit verslag zich,
riaast een algeinene projectbeschrijving, vooral beperkt tot een weergave
var1 formele, i11 het bijzorider procedurele aspecten var1 de
ontstaansgeschiedenis van het ontwerp.
Weliswaar wordt iniiiclit gegeven in de, bij de toetsirig van de in artikel
L, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 gerioeinde aspecteii en belangen
gehanteerde. ui tgangspuriten, doch de wijze waarop deze
iiitgangspiiriten bij d e waardering van de verschillende categorieëri
handelingen zijn geoperationaliseerd wordt - behouderis een drietal
items - niet toegelicht. O o k de Toelichtirig o p de ontwerp-lijst geeft
daarorntrent geen afdoende iiitsliiitsel. Deze bevat weliswaar een, zij liet
siimiiiiere, besclirijviiig var1 de groiidslag van die selectiewaardering
(iiitgangspiintcri, doelstelliiigen ei1 selectiecriteria), rnaar laat zich niet
i i i t over de wijze waarop de7.e grondslag is toegepast bij liet rnaken var1
coiicrete keuzes tiisseii de bewariiig ofveriiietigiiig vali de
administratieve neerslag van de onderscheide11Iiaiideliiigeri. Ui t de
vermelding van de selectiewaardering bij die haridelirigeri i11de
ontwerp-li jst blijkt slechts de resultante van het plaats gehad hebbende
ahegingsproces. Daaraan doet niet af het feit, dat bij die categorieën
wordt verwezeri naar tiet desbetreffende selectiecriteriuin.

Iri eerdere adviezeil (in het bijzoiider zij verwezeri naar $ 3 var1 advies lir.
446, d.d. 17 november i99T vati de toenmalige Rijkscoinmissie voor
Archieven) Iieeft de Raad er reeds op gewezen, dar iiaast de procedurele
en formele aspecten vaii de ontwerp-fase van eeii lijst, i r i eeii verslag vaii
eeii driehoeksoverleg niet alleen de inhoiidelijke grondslag van de
selectiewaarderiiig duidelijk behoort te worden gernaakt, inaar ook de
wijze waarop deze groiidslag is geoperationaliseerd en welke
overwegingen bij het inaken van de voorgestelde keuZeri eer1 rol hebben
gespeeld respectievelijk de doorslag Iiebben gegeveii.
De Raad pleit derhalve nogriiaals voor een beter in7,icht iri de
inhoudelijke aspecteri vaii het proces ter voorbereidiiig v;in een
oiitwerp-li jst. Ir1 liet bijzotider geldt dit de selectiewaarderirig vali
handelingeri, die in liet driehoeksoverleg rneer dan gewoori onderwerp
van beraad is geweest.
Dit zoli, naar het oordeel van de Raad, ook meer recht doei1 aan de
verschillende fiincties van het verslag vaii het driehoeksoverleg. Volgens
het dociirnerit 'Toetsing selectielijsten' van io september 1996 dient
Iri i~oonioemtlernededeliriq iriilst 11 er terecht op. dat "het ria Rnnd iiitrranrd
o111 alle beschikbnw triformatie by hnnr (Iees zrln) ndi~isenrigte betrrkken"
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7.0'11 verslag i inriiers orider meer "i ri7.icht i i i krielpiiriteri eri gekozeri
oplossiiigeri" te geven. Welisw;i;ir wordt i i i tiet oiiderliavige verslag vali
het driehoeksoverleg eer1 drietal specitìeke categorieëii gernenioreerd,
die kennelijk 'rneer daii gewooii onderwerp v;iii beraad' zijn geweest er1
wordt als zodanig riader inzicht i11de voorgestelde selectiekeuze ervaii
gegeven, doch daarbij is - bij gebreke var1 eer1 veraiitwoording - liiet
duidelijk of dit de eriige itenis van deze orde zijn geweest. Gelet 01)
alleeri al het bestiiiirlijk en inaatschappeliik belang var1 het
desbetreffeiide beleidsterrein alsmede de feitelijke ornvaiig vaii de lijst
zou zo'n nadere verantwoordirig o p zijn plaats zijn geweest.
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4. Toetsiìrg vn71 iiiliorrdelike nspectcit
Mede o p grond van zijn, in de voorafgaande paragraaf verriielde,
bevindingen heeft de Raad getracht zich een oordeel te vorriicii over de
inhoudelijke aspecten van het onderhavige ontwerp. Hij heeft daarbij
vooral gelet o p het karakter en de reikwijdte van de ontwerplijst (44.1.). de
wijze waarop de gehanteerde selectiedoelstellirig en de daaraan gerelateerde
selectiecriteria zijli toegepast (94.2.) alsriiede op de vraag of in afdoende
inate riiet de verschillende belarigeri rekening is gehouden ($4.$.).
4.1. Het knrnkter en de reikrciijntr.i ~ n nde 071trrtrrp-l!jst
De oritwerp-lijst is vati toepassiiig op eeii groot aarital, o p het
onderliavige beleidsterreiii, werkzariie actoreii.
Als één der actoreii wordt gerioeind "de rniiiister vaii Sociale Zakeri en
Wcrkgclcgcn hcid (cri taakvoorgangers) en iiitvoereiide en
toezichthouderide diensten, die onder de verarirwoordelijklieid vali
deze ininister vieleri/vallen".
Op zicli Iiceli de Raad tegen deze sameiivatteiide oinsclirijving geeii
bezw;iar, oiiidat bedoelde dieristen het feit, dat deze rectitstreeks orider
liet gezag eli derhalve orider de verantwoordelijkheid van geiioeinde
bewiiidsiiiari ressortereii, als gemeerischappelijk h)rineel kenmerk
Iicbbeii.
I n tnateriële 7.iii iiioet de Raad evenwel constatereri. dat teil aarizieii vaii
de waardering van de desbetreffende 'handelingen' keririelijk geen
rekening is gehouderi inet Iiet fiiridarneritele onderscheid tussen
erier7,ijds uitvoereride er1 anderzijds toezichrhoiideiide taken of
tiaiidelirigen van deze diensten. Tiisseri "iiirvoeririg" er1 "toezicht"
bestaan, zowel i r i t;)rrneel als i11 materieel opzicht, esseritiële eii
substaiitiële karakteristieke verschilleri. Daar de Raad di t gegeven in
algerneiie zin genoegzaain bekend veronderstelt, inceiit Iiij daarop niet
nader te belioeveri in te gaan. I n zijn recente advies vaii i september
1997, nr. arc-97.67yj/i betreffende de oiitwerp-selectielijst voor de
Irispecrie voor de Gezoridheidszorg heeft de Ritad dit ;isprct ook aan de
orde gesteld. Kortheidshalve verwijst hij naar hetgeen hij daaromtrent
in dat advies ( 4 4.2., onder b, iiieer in Iiet bijzorider de OF>blz. 6
genoemde zakelijke overwegingen) heeft opgemerkt.
Toegesneden o p het oiiderliavige beleidsterreiii blijkt dit verschil i r i liet
rapport van liet institiitioiiele onderzoek (RIO), als iritvloeisel vaii de
d;i;iriii beschreveii tiiakstelliiig vali de desbetreffeiide dieristen,
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oiiderkend te 7.ijii. O m slechts ééri voorbeeld te noenieri: vali de
1,oontechnische Dienst wordeii de taketi ornschreveri als "coiitrolereri,
adviseren, infortiieren, analyseren en signaleren". Deze takeri, hoewel
gebaseerd o p wet- ei1 regelgeving en derhalve als die regelgevirig
~iitvoerendetakeri aan te merken, zijn echter van eeii getieel andere aard
dan gewoonlijk onder "~iitvoererideh;iridelirigeii (ofdierisren)" wordt
verstaan. Toezicht is behalve controleiniddel tiet belridsevaluatieiiistrirrneiit bij iiitstek. Tiissen 'beleidsvorrnirig' erierzijds er1
'beleidsiiitvoeririg' anderzijds staat als het ware het 'toezicht'. Dit
impliceert, dat 'toezicht' als zelfstandige entiteit moet worden
behandeld.
De Raad kar1 zich daarentegen o p basis var1 de. o p het R 1 0 gebaseerde,
ontwerp-lijst niet aan de indruk orittrekken, dat het karakteristieke
verschil tiissen 'uitvoeriiig' en 'toezicht', - dit zowel in algernerie als in
meer specitìeke 7,iii - bij de selectiewaarderirig van de desbetreftende
Iiaiidelirigeri niet, altliaiis oiivoldoeiide is betrokken. Die indruk wordt
versterkt door tiet relatiet'hoge aantal ter verriietiging voorgestelde
'handeliiigeri' van de toezichthoudende diensten. Bij gebreke var1 een
specitìeke verantwoordirig hiervan kan de Raad hieruit sleclits
concluderen, dat deze 'haiidelingeri' ter selectie zijli gewa;irdeerd als
waren Iiet tiandelirigen van typisch uitvoereiide dieristen.
De Raad is van oordeel, dat in ieder geval iiader moet worden
verantwoord of, en zo ja in hoeverre, de onderlinge verhoudirig tusseii
~iitvoererideer1 ioeziclithouderidr dienster1 een rol heeft gespeeld in de
selectiewaardering ei1 hoe dit in de geinaakte keuzes bij de
selectiewaardering haar beslag heeft gekregen. Iri liet bijzonder geldt dit
de, in de ontwerp-lijst ter vernietiging gewaarde, "handelingen" vaii de
toezichthoudende dieiisteri. Voor zover deze tiandeliiigeri zijn te
beschouweri als kenmerkend voor hun uitvoeririgspi-aktiik dar1 wel van
irivloed zijn geweest o p de beleidsvorming o p het onderhavige
beleidsterreiii dient d e administratieve iieerslag vaii bedoelde
Iiandelingen, zo de Raad meent, te wordeii bewaard. In verband inet
liet zelfstandig te waarderen karakter van toezichtlioudende taken zoii
derhalve alsnog rnoeteii worden nagegaan iii welke rnate dit noopt tot
bijstelliiig van de specifieke selectiewaardering van de desbetreffende, in
liet ontwerp opgeriomen, 'handelingen'. Daarnaast pleit hij er voor, dat
:iali dit aspect iiadriikkelijkaaridacht wordt gegeven tijdens de feitelijke
selectie vali de desbetrel'feride archietbesclieiden. Mede orn ziilks te
waarborgeii, ware terzake i r i de lijst eeii voorziening, zoals bedoeld in
artikel 5. onder e., var1 het Archietbesliiit 1995, o p te riemen.
4. z. Toepassiltg irmr de se fectirdoefstrf l i ~ e11
~ g-criteria
De Raad is gebleken, dat de selectiedoelstelling niet in de
oorsprorikelijke. ineer striiigente versie is toegepast, iiiaar i r i de versie,
waarbij ook rekening wordt gehouderi met liet aspect vali Iiet veilig
stelleii van broririeri voor de kennis var1 de Nederlaridse samenleving en
CUI~UL~~.
Met betrekking tot de aan die doelstelling gerelateerde selectiecriteria
stelt de Raad vast, dat dit de standaardcriteria zijn, zoals deze sedert
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1994 in het kader van PIVO'T-projecten worderi gehanteerd.
Bijzondere, meer o p de gegeven situatie toegesneden, selectiecriteria
zijn riiet geforrniileerd.
O p dit ~iioiiieritgaat de Raad riiet i11o p de in concreto gehanteerde
criteria. Iri het kader van iiw recente adviesaanvraag (iiw briefvali 25
juni 1997, nr. 97454\FCJK) betreffende de herziening van deze criteria
zal hij, voor zover dan nog nodig, daar op terugkomen.
Voor wat betreft de situationele toepassirig van de selectiecriteria
volstaat de Raad daarom met eer1 verwijzing naar zijti coristateririg i r i
S 4.1. van dit advies, dat bij de selectiewaardering en dus de toepassing
van deze criteria kennelijkgeen, althans orivoldoeride rekening is
gehouden met de karakteristieke verschillen ttisseii uitvoerende en
toezichthoudende dieiisteri. In aansluiting op zijn in die paragraaf
neergelegde ;iaiibevelirig, pleit de Raad ervoor om daiirbij nadere
aandacht te geven aar1 de toepassirig van het, door de Raad reeds in
eerdere adviezeii bepleite, criterium, d;it rekening houdt met specif ek
lokale of regioriale ornstandighedeli en gebeurtenissen.
4.7 De i<lnnrderil<pitnfr de ilr nrtikelz, eerste lid, oirder d, I

/let

J ~ ~ I

Arrl~iefbesbritbedoelde belnrlgprr
Voor wat betreti de feitelijke toepassing van de selectiedoelstelling en de
daaraari gerelateerde selectiecriteria gaat de Raad er van uit, dat het
nd~nirtistrntirvebelortg, c«rnvatteridede aspecten 'verantwoording en
bedrijfsvoering'. in het driehoeksoverleg, waaraari ook door
representanten van d e desbetreffende zorgdrager is cieelgeiionieii.
genoegz;iam is gewaardeerd. In gelijke ziri neeint h i j aan, dat ook niet
het bclnrtg rtnn de rrrl~t-er1 hrtt~l/szocke~rde~r
voldoende rekening is
gehouden.
Zoals in $ 3.2 reeds gemeld, heeft de Raad gerneerid het externe
commentaar o p de ontwerp-lijst bij de voorbereidirig var1 dit advies te
rnoeten betrekken. Hij heeft dit vooral gedaari bij zijn oordeelsvorrning
over de wi jze waarop /jet befnltp itnlt /)ct /~istorisr/loliderzoek is
gewaardeerd.
Dit colnrnentaar bevat een kritische analyse - inet bijbehorende
argumenten, overwegingeti en aaribevelingeri - vati erti aantal (hoofd-)
aspecten van het oiitwerp. Mede gelet op liet integrale karakter ervaii.
rneent de Raad zich hieraan te kunnen coiiforrnere~ien die analyse
zowel in algeineneziii als in o p specifieke categorieën handelingen
betrekking hebbende, zin onverkort over te nemen. Als zodanig kan dit
coinrneiitaar geacht worden onderdeel v;iri dit advies uit te rnakeri,
reden wa;irom een kopie ervaii als bijlage bij dit advies is gevoegd.
In de navolgende paragraaf($ 5 ) voegt de Raad da;iraan riog enkele
aanv~illeiideopinerkingen bij verschillende categorieëri liarideliiige~i
toe.
5.

B e cntegonee71 %nn~ie1~7tgert'11~~t
de olrtl~~erp-Iyst
111aansliiiting

o p bovenst'iande overwegingen cii aanbevelingen heeft de
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Raad, in de volgorde waariri deze i r i de lijst zijri opgeriomen, de
verschillende categorieën 'handelitigeri' i r i de ontwerp-lijst bezieii. Dit
geeft hern aaiileidiiig tot de iiavolgeiide daarop toegespitste opriierkiiigeii.
Het rnoge overigeris diiidelijk zijn. dat deze niet kunneri wordeii opgevat
als een coricrete eii exclusieve vertaliiig var) die ;ilgeriiene aanbevelirigen
over het ontwerp.
C/rtcgoric 9
deze categorie wordt de adrniiiistratieve rieerslag "het periodiek
rapporteren aan internationale organisaties over de tiitvoering vali
aarigegaiie verdragsverplichtingen betrefferide iiikorneris- eri
arbeidsvoonvaardenbeleid" vernietigbaar gesteld. Hoewel de Raad er vaii
iiitgaat, dat hieraan (mede) de gedachte ten groiidslag ligt, dat de
desbetreffende rapportages bi j de verschillende iriterriatioriale organisaties
zullen worden bewaard', is hij van mening. d;it, gelet o p liet historisch
belang ervan, deze Nederlaiidse rapportages ook i11de context,
waarbinnen deze tot stand zijn gekomen, hier te laiide voor later
historisch onderzoek beschikbaar inoeten blijven. Dit teineer. iiidieri
daarbij ook rekening wordt gehoudeii met het aspect van de esieke
bereikbaarheid. Hij adviseert dan ook om, ander dan wordt voorgesteld,
de i r i deze categorie bedoelde iieerslag, derhalve de rapportages te7,arneii
met hun genesis. voor blijveride bewaring te besteniineri.
Tii

C-ntrgovir 23
Ariders dar1 wordt voorgesteld, is de Raad van oordccl. dat dc in dcze
categorie bedoelde neerslag betrefferide "liet voorbereiden en begeleideii
van wetenschappelijke oriderzoekeii vati externe oriderzoeksiiistit~iteiio p
het terrein var1 inkomeiis- en arbeidsvoorwaarden:~:~rige~enhedeii"
dierien te blijven bewaard. Dit betreft in ieder geval de resultaten (de
eiridprodukteri) var] dergelijke oiiderzoeken, ziilk mede orndat deze i r i
opdracht vati de iniiiister van Sociale Z:iken eii Werkgelegerilieid 7,ijn
LI i tgevoerd.
C/rtr'goric~64
Met het voorstel de neerslag betreffende "het nariwijzen van categorieëri
var1 arbeidsverhoiidiiigcn waarvoor regelirigeii van eerizelfde irihoud als
eeii collectieve arbeidsovereenkoinst kuiiiieii worderi vastgesteld" kan de
Raad iristeinmen, rnits de daarbij genoemde prodiikten, de aanwijzirigeri,
7.i jri gepubliceerd.
Cntrgoric 9y
Everieens stemt de Raad i i i inct liet voorstel de rieerslag van "het aan
bedrijfstakken erilof beroepsgroeperi orider voorwaarden verlerieti van
dispensatie van loonrriaatregeleii" te vernietigen, mits de prodiikten vaii
deze liaiidelingeri, de beschikkingeti, zijli gepubliceerd.

dit verbnnd z(] herinnerd anti het riog door d e Rnnd voor het Cultuirrbeheer (de
Rqkscornrnissre voor d e Archreuerr) rirtqebrnchte cidines tir 4 4 4 rinn 13 oktober 1 Y95
trrznk~rle berunniiq onr1 ititenrntionnle archieven
/ti
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Cotegorie S6
Hetgeen onder categorie 95 is opgeinerkt geldr rniitat is rniiraridis ook
voor de in categorie 86 bedoelde neerslag betreltende "liet opstelleli v;tii
verklaritigeii van bezwaar in geval 1ierwa;irdering vaii fiiiicties gepa;ii.d
gaat rnet wijzigingen vaii loon of ;indere o p geld wa;irdeerbare
arbeidsvooiwaarclen".
Cotexorie
In deze c;itegorie wordt de neerslag - niet liet prod~ikt:
onderzoeksrapl>orteri - betreffende "her iristellen van oiiderzoekeri bij
werkgevers, verdacht van ontduiking vari de regels zoals die gesteld zijii
ten aanzien van de arbeidsvoonvaarden om tot matiging vari
loorikostenoritwikkeling te korrieri i11 arbeidsvertiotidingeii waarvoor
geen c.a.o. geldt" vernietigbaar gesteld. Gelet o p het kennelijk bijzoridere
karakter vali deze Iiarideling is de Raad van oordeel, d;tt in ieder geval de
rapporten (;(Is ciiidprocitikt van deze Iiaiideling) bewaard moeten blijven.
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C/rtqorie 49
lil tegenstelling tot wat wordt voorgesteld, rneent de Raad, gelet o p lier
bijzoriciere k;ir;ikter vari de i i i deze categorie orrischreveri Iiaridelirig,
("Het iiitoeierien vari toe7,icht (door de desbetreffende Colninissie van
T'ocziclit) o p de werkzaainliederi cri aarigelegerihederi vari het
1,ooriburea~i").dat de neerslag ervan iritegr;ial bewaard dient te blijveri.
Cntrgorirë~r189 r11 190
In deze categorieën zijn handelingen vermeld vati de actor "Commissie
arbeidsvoorwaarden werkrie~nersin Indoiiesië":
categorie 189: "het verrichten van onderzoek naar bestaande
arbeidsvoorwaarden van werkneniers i i i t Nederland in Indonesië en de
behoefte aai1 overheidsiiia:itregeleii daarorntreiit "(proditkt:
"lialf jaar l i jkse verslagen, voorstel leii en adviezen"), en
categorie 190: "l-let verstrekken vari voorliclitiiig omtrent
arbeidsvoorwaarden ;iali personen die werkzaarii z~illeriworderi gesteld in
Indonesië "(prodiikt:" (schriftelijke) informatie, zoals over7.ichteii kosten
van levensonderhoud in Indonesië").
Anders dan wordt voorgesteld, meent de Raad, dat in beide gevallen de
desbetreffende neerslag in verband met hiiii specifieke aclitergrorid
bliivend dierit te worderi bewaard.
6

Advies
D e Raad advrseert t i , ~lvoreiisv'tn tiw kdnt daii de v~stctellingv~iride
~ n d e r l i ~ ~ vontwerp-selectielijst
ige
~trcliietbetcticideiiinede re werken, te
bevordereii ddt dit ontwerp C I A I ~de liCiridv.iii de hiervoreiistaaride
overwegingen eii a~~iibevelirigeii
wordt Aangepast
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