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Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden  
zorgdragers:  de bedrijfscommissies 
beleidsterrein: Arbeidsverhoudingen over de periode vanaf 1945 
 
 
 
 
 
 
Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
 
 
1. Bij uw hiernaast vermelde brief deelde u de Raad voor Cultuur 

mede, dat de Algemene Bedrijfscommissie u, mede namens de 
26 andere bedrijfscommissies, heeft verzocht uw medewerking 
te verlenen aan de vaststelling van de selectielijst 
archiefbescheiden op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 
over de periode 1945-1994. In uw brief verzocht u de Raad om 
binnen drie maanden advies uit te brengen. Hierbij biedt hij u 
zijn bevindingen aan. 

 
2. De Raad heeft over deze ontwerp-lijst al eerder geadviseerd ten 

behoeve van de zorgdrager de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (arc-2001.2446/2, d.d. 24/9/2001). Genoemd 
advies is ook van toepassing op het vaststellingsverzoek van de 
bedrijfscommissies. 
 
Het onderhavige advies besteedt slechts aandacht aan de 
procedurele en inhoudelijke aspecten van de vaststelling voor 
de bedrijfscommissies als zorgdragers in de zin van de 
Archiefwet 1995 voor zover die afwijken van of aanvullend 
zijn op dit eerder gegeven advies. Deze aspecten worden in 
respectievelijk de paragrafen 3 en 4 uitgewerkt.  
De in uw adviesaanvraag gestelde specifieke vragen worden in 
de paragrafen 3, 4 en 5 van dit advies mede beantwoord. 

 
3. Toetsing van procedurele aspecten 

Bij uw adviesaanvraag was gevoegd een exemplaar van het 
verslag betreffende het zogenaamde driehoeksoverleg, waarin, 
zoals voorgeschreven in artikel 3 van het Archiefbesluit 1995, 
ontwerp-selectielijsten tot stand komen.  
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Hieruit is de Raad gebleken, dat het driehoeksoverleg wat 
betreft de actoren waarvan het archief onder de zorg van de 
bedrijfscommissies valt, was samengesteld zoals artikel 3, 
eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 voorschrijft.  
Het verslag van het driehoeksoverleg biedt voldoende inzicht in 
de tijdens dat overleg gebleken inhoudelijke knelpunten, het 
beraad daarover alsmede een motivering van de uiteindelijke 
voorstellen in dat verband. 
  
De openbare terinzagelegging heeft, zoals uw adviesaanvraag 
vermeldt, niet geresulteerd in een reactie.  
De bij het driehoeksoverleg betrokken materiedeskundige heeft 
geen aanvullend commentaar geleverd op de ter inzage gelegde 
versie. 
 

4. Toetsing van inhoudelijke aspecten 
Mede op grond van zijn hiervoor vermelde bevindingen heeft 
de Raad getracht zich een oordeel te vormen over de 
inhoudelijke aspecten van het onderhavige ontwerp. De Raad 
kan in dit verband volstaan met een drietal opmerkingen: 
 
De ontwerp-lijst bevat voorstellen omtrent de selectie van 
handelingen op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen over de 
periode vanaf 1945. De Raad stelt vast dat het rapport 
institutioneel onderzoek dat aan de lijst ten grondslag ligt, de 
periode 1945-1994 beslaat en dat de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid  zich in zijn verzoek tot vaststelling van 
deze lijst heeft beperkt tot de periode 1945-1994. 
Omdat noch het verslag driehoeksoverleg noch de inleiding op 
de ontwerp-selectielijst melding maakt van aanvullend 
institutioneel onderzoek voor de bedrijfscommissies over de 
jaren vanaf 1994 tot heden, gaat de Raad ervan uit dat geen 
aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden.  
De Raad voorziet problemen en onduidelijkheden bij het 
onderhoud van deze lijst. De periodisering 'vanaf 1945'  
suggereert dat de lijst geldig, bruikbaar en dekkend is, ook naar 
de toekomst, terwijl dat geenszins zeker is voor de jaren vanaf 
1994. Daarom adviseert de Raad u deze ontwerp-lijst niet vast 
te stellen voor een periode die de in het institutioneel onderzoek 
onderzochte periode overstijgt.  
 

 De Raad constateert dat de Algemene Bedrijfscommissie om 
vaststelling van de lijst verzoekt namens de andere 26 
bedrijfscommissies, die allen afzonderlijk zorgdrager in de zin 
van de Archiefwet 1995 zijn. De Raad heeft geen bezwaar 
tegen het optreden van een zorgdrager mede namens andere 
betrokken partijen, maar adviseert u omwille van de 
zorgvuldigheid van de procedure in vergelijkbare gevallen in 
het vervolg stukken te overleggen waaruit blijkt dat de overige 
betrokken zorgdragers de aanvrager hebben gemandateerd om 
in deze namens hen op treden. 

 
 In het kader van het driehoeksoverleg is gebleken dat er weinig 

bekend is over het lot en de eventuele verblijfplaats van een 
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groot deel van de archieven van de bedrijfscommissies. De 
Rijksarchief-dienst spreekt het vermoeden uit dat veel van het 
materiaal reeds verloren is gegaan. De Raad heeft waardering 
voor het feit dat hiermee bij het opstellen van de lijst rekening 
is gehouden door het ruimhartig toekennen van B-
waarderingen. Hij raadt u echter aan om aanvullende 
maatregelen te treffen om de reconstructie van het handelen op 
hoofdlijnen van de afzonderlijke bedrijfs-commissies te 
waarborgen. De Raad denkt daarbij aan het opschorten van 
bewerkingen van afzonderlijke archieven totdat er een 
totaaloverzicht is van het bewaard gebleven materiaal van de 
bedrijfscommissies. Ook hecht de Raad aan het expliciet 
opnemen in de bewerkingsplannen van de mogelijkheid, om 
materiaal dat volgens de selectielijst vernietigbaar is, toch te 
bewaren als daarmee lacunes kunnen worden opgevuld, die zijn 
ontstaan door onrechtmatig en/of onoordeelkundige 
vernietiging. 
 

5. Nadere beoordeling van de ontwerp-lijst 
In aansluiting op bovenstaande overwegingen en bevindingen 
heeft de Raad de verschillende onderdelen van de ontwerp-lijst 
bezien. In algemene zin kan hij instemmen met de lijst; deze 
geeft hem slechts aanleiding tot een opmerking over de 
merkwaardige manier waarop de vernietigingstermijnen 
worden geformuleerd. In plaats van de aanduiding 'V na 
definitieve vaststelling van de selectielijst' ziet de Raad liever 
een termijn die duidelijk maakt, na afloop van hoeveel jaar de 
neerslag van een handeling zijn administratieve belang verliest. 
Hij adviseert u de lijst in die zin te doen corrigeren. 
 

6. Advies 
De Raad adviseert u de ontwerp-selectielijst vast te stellen voor 
de periode 1945-1994, met inachtneming van de hierboven 
gemaakte opmerkingen. 
 
 

Dit advies is voorbereid door de Bijzondere Commissie Archieven 
van de Raad. Voorzitter van deze commissie is mw. drs. A.H. Netiv, 
lid van de Raad. Secretaris is mw. drs. M.C. Windhorst. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
 
mr. W. Sorgdrager   dr. J.A. Brandenbarg 
Voorzitter    Algemeen secretaris 


