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Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., J
o
 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg 

tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nationaal Archief met 

betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, 

van archiefbescheiden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  de minister van 

Algemene Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister 

van Economische Zaken, de minister van Financiën, de minister van Landbouw, Natuurbeheer 

en Voedselkwaliteit, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de minister van 

Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningen vanaf 1945 

 

Den Haag, november  2003  

E.A.T.M. Schreuder 

 

TOTSTANDKOMING VAN HET BASISSELECTIEDOCUMENT 

Het ontwerp-basisselectiedocument voor de archiefbescheiden op het beleidsterrein 

Arbeidsvoorzieningen vanaf 1945 is gebaseerd op het Rapport institutioneel onderzoek: Jona 

Lenderink, Mieke Schaap, Ascon Spieksma en Jos de Bruin, Arbeidsvoorzieningsbeleid. Een 

institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het beleidsterrein van de 

arbeidsvoorziening, 1940-2000. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2002 

Het concept-basisselectiedocument dateert van december 2002. 

 

HET BELEIDSTERREIN 

Het arbeidsvoorzieningsbeleid is gericht op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en beoogt de 

inpassing van beroepsbeoefenaren in het arbeidsproces, waarbij zo goed mogelijk wordt voorzien in de 

kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van het bedrijfsleven. Hierbij streeft men naar een doelmatige 

en rechtvaardige allocatie op de arbeidsmarkt. Doelmatigheid wil hierbij zeggen dat met een goed 

functionerende arbeidsmarkt een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de economische 

structuur en aan de bevordering van de economische groei; met rechtvaardigheid wordt bedoeld dat de 

positie van zwak arbeidsaanbod wordt versterkt. De arbeidsvoorzieningsinstrumenten kunnen daarom 

zowel vraag- als aanbodsgericht zijn, maar beogen in eerste instantie de werknemer (de aanbieder) 

geschikt te maken of te houden voor de arbeidsmarkt, waarvan in tweede instantie de werkgever (de 

vrager) meeprofiteert. 

 

Het instrumentarium kan worden gegroepeerd in vier hoofdcategorieën: 

1. arbeidsbemiddeling, eventueel met behulp van beroepskeuzevoorlichting en de 

terbeschikkingstelling van arbeidskrachten; 

2. vergroting van de geografische en functionele arbeidsmobiliteit, met als bijzondere instrumenten 

de bevordering van emigratie en het in dienst nemen van buitenlandse werknemers; 

3. plaatsingsregulering om de kansen van personen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt te 

vergroten; 

4. werkgelegenheidsverruiming en plaatsingsbevordering, waarbij gedacht kan worden aan het 

scheppen van aanvullende werkgelegenheid en de sociale werkvoorziening. 

 

In de periode kort na de oorlog lag het zwaartepunt van het arbeidsvoorzieningsbeleid bij de 

voorzieningen ter bestrijding van de werkloosheid. Hierbij waren de arbeidsbemiddeling, scholing en 

tewerkstelling van werklozen (op projecten van aanvullende werkgelegenheid) de voornaamste 

instrumenten. Later verschoof het accent naar voorzieningen die tot doel hadden het ontstaan van 

werkloosheid zoveel mogelijk te voorkómen. Met een medische metafoor werd deze wijziging 

aangeduid als de overgang van curatief naar preventief beleid. De instrumenten hiertoe waren 

beroepskeuzevoorlichting en scholingsfaciliteiten. 

Per 1 januari 1991 trad de Arbeidsvoorzieningswet in werking en werd de zorg voor het beleidsterrein 

“arbeidsvoorziening” opgedragen aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). 

 

ACTOREN OP HET BELEIDSTERREIN VOOR WIE DE SELECTIELIJST WORDT INGEDIEND 
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Actoren die vallen onder de zorgdrager de minister van Sociale Zaken 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken 

De directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau  

De directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening 

De hoofdinspecteur-directeur voor de Arbeidsvoorziening 

De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 

Het Gewestelijk Arbeidsbureau 

De rijksinspecteur voor de beroepenvoorlichting 

Het College van rijksbemiddelaars 

De directeur Arbeidsinspectie Centraal Kantoor/de directeur van een regionaal kantoor 

De Directie Bijzondere vraagstukken van Arbeidsverhoudingen 

De Loontechnische Dienst 

De Rijksdienst voor de aanvullende werkgelegenheid (DUW) 

De Interdepartementale commissie voor de Werkgelegenheid (de commissie-Van Rhijn) 

Het Comité van Toezicht voor de uitvoering ESF-subsidies 

Het Comité van Toezicht “doelstelling 3” 

De Centrale Commissie van bijstand en advies 

De Commissie van advies bij de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 

De Arbeidsbemiddelingscommissies voor bepaalde beroepen en beroepsgroepen 

De Commissie certificatie beroepskeuzeadviseurs 

De Commissie van advies voor de organisatie van de beroepskeuzevoorlichting 

De Commissie voor de beroepskeuzevoorlichting 

De Adviescommissie voor de beroepenvoorlichting 

De Raad voor beroepskeuzevoorlichting 

De Interdepartementale stuurgroep studie- en beroepskeuzevoorlichting 

De Commissie Bezwaarschriften inzake de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

De Centrale commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de migratie 

De Commissie Landbouw Emigratie 

De Commissaris voor de emigratie 

De Raad voor de Emigratie 

Het Emigratiebestuur 

De Nederlandse Emigratiedienst (NED) 

De Centrale begeleidingscommissie van de Centra voor beroepsoriëntatie en beroepsoefening 

Interdepartementale Coördinatiecommissie Onderwijs-Arbeid 

De tijdelijke Adviescommissie Onderwijs en Arbeid 

De Stuurgroep Allochtonen 

De Commissie inzake werkobjecten ten behoeve van werkloze geschoolde handarbeiders 

Het Coördinatiecollege voor Openbare Werken (COW) 

De Centrale Commissie van Advies voor DUW-aangelegenheden 

De Centrale beroepscommissie DUW-aangelegenheden 

De Gewestelijke beroepscommissie DUW-aangelegenheden 

De Interdepartementale werkgroep jeugdwerkloosheid 

De Interdepartementale coördinatiecommissie jeugdwerkloosheid 

De Landelijke begeleidingscommissie voor de arbeidsvoorziening in de zeevaart 

Het Centraal Bureau Zeescheepvaart 

De Raad voor de buitengewone arbeidsvoorziening 

De Gemengde Commissie 

 

Actoren die vallen onder de zorg van de minister van Financiën 

De minister van Financiën 

De Belastingdienst/Ontvanger der Rijksbelastingen/Inspecteur inkomstenbelasting 

 

Actoren die vallen onder de zorg van de minister van Onderwijs en Wetenschappen 

De minister van Onderwijs en Wetenschappen 
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Tijdelijke Adviescommissie Onderwijs en Arbeidsmarkt 

 

Overige actoren 

De Minister-President 

De minister van Binnenlandse Zaken 

De minister van Defensie 

De minister van Economische Zaken 

De minister van Landbouw en Visserij 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Vóór zijn huidige naam heeft dit ministerie in de loop van de tijd de volgende namen gekend: 

- Ministerie van Openbare Werken 

- Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw 

- Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting 

- Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 

- Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

 

SELECTIEDOELSTELLING- EN CRITERIA 

 

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 in het kader 

van het PIVOT-project geformuleerde 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. 

Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen, worden zes 

selectiecriteria toegepast.  

 

A L G E M E N E     S E L E C T I E C R I T E R I A 

HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET EEN B(ewaren) 

 

algemeen selectiecriterium toelichting 

 

1. Handelingen die betrekking hebben op 

voorbereiding en bepaling van beleid op 

hoofdlijnen 

Hieronder wordt verstaan agenda vorming, het 

analyseren van informatie, het formuleren van 

adviezen met het oog op toekomstig beleid of 

het plannen van dat beleid, alsmede het nemen 

van beslissingen over de inhoud beleid en 

terugkoppeling van beleid. Dit omvat het 

kiezen en specificeren van de doel einden 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. Hieronder valt ook het  

toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 

worden niet per se consequenties getrokken 

zoals bij terugkoppeling van beleid. 

 

3. Handelingen die betrekking hebben op Hieronder valt tevens het uitbrengen van 
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verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 

andere actoren 

verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 

actoren of ter publicatie 

 

4. Handelingen die betrekking hebben op de (her) 

inrichting van organisatie 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 noodwet-geving 

 

Belangen van archiefbescheiden voor de recht- en bewijszoekende burger en voor  

overheidsorganen 

 

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 minimale termijnen zijn geschied door 

de deskundigen van de zorgdragers. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris hebben 

zich ervan gewist dat zij gezien hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen op 

dit terrein. 

 

Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek  

 

In het driehoeksoverleg hebben de vertegenwoordigers van de Algemene Rijksarchivaris de belangen 

van het historisch onderzoek behartigd. Op verzoek van deze vertegenwoordigers 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.  

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

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

maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 

 

DRIEHOEKSOVERLEG 

 

Deelnemers 

Aan het driehoeksoverleg namen deel: 

Namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

J. G.M. de Bruin, medewerker Beleid en Advies DIV; 

drs. B. B.M.H. Nijland, directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid; 

R. de Vries, facilitaire manager Agentschap SZW;  

M. Zonneveld, medewerker Beleid en Advies DIV. 

 

Namens de minister-president 

P. van Tichem, hoofd Post- en Archiefzaken van het ministerie van Algemene Zaken 

 

Namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden 

R. de Heer, Hoofd IA&D van de stafafdeling Management en Personeelsbeleid, als archiefdeskundige 

en als materiedeskundige 
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Namens de minister van Economische Zaken 

mw. H.H. van Hil, locatiemanager DIV; 

mw. drs. E.I. van de Velde, beleidsmedewerkster Directie Markt en Innovatie, directoraat-generaal 

Innovatie. 

 

Namens de minister van Defensie: 

J.M.M. Cuipers, medewerker Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum; 

A.E. Dekker, plaatsvervangend hoofd van de afdeling beleidsontwikkeling van het directoraat-

generaal Personeel en Materieel; 

H.E.M. Mettes, medewerker Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum. 

 

Namens de minister van Financiën 

R. Bachoe, coördinator multifunctionele Unit directoraat-generaal Rijksbegroting afdeling 

Documentaire Informatievoorziening; 

drs. J. Chr. Donkhorst, beleidsmedewerker Belastingdienst/CPP Domein FIR, cluster Formeel Recht; 

mw. mr. I.G. Joppen, beleidsmedewerker directie Wetgeving Directe Belastingen; 

drs. F.W. Jongbloed, directeur directie Wetgeving directe Belastingen; 

mw. drs. P.G. Lugtenburg, hoofd sectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Inspectie der 

Rijksfinanciën; 

V. Prins, medewerker institutioneel onderzoek en archiefselectie, afdeling Documentaire 

Informatievoorziening; 

mw. A.L. Weyers- de Ruiter, adviseur documenthuishouding Belastingsdienst/Centrum voor 

Facilitaire Dienstverlening. 

 

Namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

E. Bakker, DIV-medewerker Directie Personeel & Organisatie; 

J. Eikelenboom, DIV-medewerker Juridische Zaken Dienst Landelijk Gebied; 

P. Palstra, beleidsmedewerker Directie Wetenschap en Kennisoverdracht; 

N. de Ridder, beleidsmedewerker Directie Wetenschap en Kennisoverdracht; 

D. Serin, DIV-medewerker Directie Wetenschap en Kennisoverdracht; 

R. Teeuwissen, DIV-medewerker Dienst Landelijk Gebied. 

 

Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 

R. Endert,  directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie; 

H. ’t Hoen, afdeling Informatiediensten van de directie Facilitair Bedrijf; 

mw. P. Schrauwen, coördinator PIVOT van de van de afdeling Informatiediensten van de directie 

Facilitair Bedrijf; 

C. Vlaardingerbroek, directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie als beleidsdeskundige. 

 

Namens de minister van Verkeer en Waterstaat: 

K.Groenewold, beleidsmedewerker Programma Goed Werkgeverschap, Centrale Directie Personeel en 

Organisatie; 

B. Siersma,  hoofd DIV Centrale Directie Personeel en Organisatie; 

mw. C.E.M. Strik, adviseur Facilitair Adviescentrum, Coördinatie en Advies Documentaire 

Informatievoorziening `Programma duurzaam integraal Archiefbeheer. 

 

Namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

drs. P. Sierdsma, medewerker Archief en Informatiecentrum; 

O.F.J. Welling, directoraat-generaal Wonen, afdeling Beleidsondersteuning. 

 

Vertegenwoordiging van de algemene rijksarchivaris 

mw. E.A.T.M. Schreuder, medewerkster groep Selectie Nationaal Archief 

 

Als adviseur van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris trad op dr. A.C.M.  

Kappelhof, op voordracht van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Dr. Kappelhof heeft 
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daarnaast dr. M. van Faassen verzocht advies te geven over de selectie van de handelingen m.b.t. 

emigratie. 

 

Dr. Kappelhof heeft zijn schriftelijk advies van 22 april 2003 aan het Nationaal Archief verzonden. Dr. 

Van Faassen heeft haar schriftelijk advies op 9 mei 2003 aan het Nationaal Archief verzonden.  

In het driehoeksoverleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn deze adviezen 

verwerkt in de ontwerp-selectielijst 

 

Het driehoeksoverleg is schriftelijk en mondeling gevoerd in de periode maart 2003 – oktober 2003 

Het mondeling driehoeksoverleg werd gevoerd tussen het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en het Nationaal Archief en betrof de handelingen van  actoren welke onder de zorg 

van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vallen.  

Met alle overige zorgdragers is het overleg schriftelijk gevoerd. 

 

Het onderstaande is een verslag van de besproken onderwerpen in het driehoeksoverleg en 

onderverdeeld in twee delen. 

Het eerste deel van het driehoeksoverslag omvat de behandeling van de adviezen van dr. A.C.M. 

Kappelhof en mw. dr. M van Faassen. Dit volgt de indeling van de adviezen. De adviezen zijn aan het 

verslag toegevoegd als bijlage 1. 

Het tweede deel omvat de behandeling van de afzonderlijke handelingen, zoals die in het 

driehoeksoverleg is gevoerd. Waar mogelijk zijn ook de adviezen van Kappelhof en Van Faassen 

meegenomen in de verslaglegging van het besprokene per handeling.  

  

Deel 1 

Behandeling van het advies van dr. A.C.M. Kappelhof en mw. dr. M. van Faassen ten behoeve 

van het driehoeksoverleg over de ontwerp-selectielijst Arbeidsvoorzieningen 

 

Advies dr. A.C.M. Kappelhof 

 

Algemene opmerkingen 

Een aantal handelingen zijn niet voorzien van waarderingen. Het betreft de handelingen van actoren 

van wie de zorgdrager niet deelneemt aan de vaststelling van het BSD. Dat betekent dat de neerslag 

van de handelingen van die actoren niet kan worden vernietigd op basis van dit selectiedocument.  

Wat betreft de in het advies aangehaalde `oude afspraak’ omtrent de inzet van de materiedeskundige 

bij het gereedkomen van het concept-BSD. Deze afspraak geldt ook als niet alle zorgdragers 

deelnemen aan de vaststelling van het concept, zoals het nu het geval is met het selectiedocument voor 

het beleidsterrein arbeidsvoorzieningen. Het is dus niet zo dat er gewacht hoeft te worden totdat alle 

zorgdragers besluiten deel te nemen aan de vaststelling voordat de materiedeskundige om advies 

wordt gevraagd.  

 

Afbakening BSD. 

In het RIO wordt de periode 1940- 2000 behandeld, dus inclusief de periode van de Tweede 

Wereldoorlog. In het BSD daarentegen worden de handelingen uitsluitend vanaf 1945 vermeldt in het 

kader van de richtlijn van de algemene rijksarchivaris om oorlogsgerelateerd materiaal apart te 

bewerken, omdat wegens bijzondere omstandigheden van dat materiaal waarschijnlijk meer bewaard 

zal kunnen blijven. 

Daarnaast is het zo dat het archief van het Rijksarbeidsbureau in oorlogstijd al is overgebracht naar het 

Nationaal Archief.  

Delen van overheidsarchieven die berusten bij het NIOD worden dus niet meegenomen.  

Handelingen met betrekking tot de Arbeidsinzet zijn niet opgenomen, omdat het archief van het 

Rijksarbeidsbureau in oorlogstijd, waarin stukken betreffende de bemoeienis met de Arbeidseinsatz, is 

overgebracht.  

 

Het basisselectiedocument beslaat de periode 1945-2000. Dit betreft de periode die is onderzocht. De 

selectielijst is geldig voor de periode vanaf 1945 Als handelingen zijn afgesloten staat de periode 
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waarbinnen de handeling werd verricht vermeldt. Handelingen die nog worden verricht hebben geen 

einddatum. De selectielijst zal regelmatig door het ministerie van SZW worden geactualiseerd. Dan 

worden ook nieuwe handelingen geformuleerd voorzover deze worden verricht.  

In 1997 is de Arbeidsvoorzieningenorganisatie verzelfstandigd. De handelingen van de gewestelijke 

arbeidsbureaus zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie en staan beschreven in de selectielijst voor 

de Arbeidsvoorzieningenorganisatie , vastgesteld  op 10 juli 2000 (Stcrt 2000, 155) . De handelingen 

van de arbeidsbureaus tot 1997 zijn opgenomen in de voorliggende selectielijst. De handelingen van 

de actor de minister van SZW ten aanzien van de verzelfstandigde  Arbeidsvoorzieningenorganisatie, 

zoals het stellen van regels en het geven van aanwijzingen zijn ook in deze selectielijst opgenomen. 

De selectielijsten van de verzelfstandigde Arbeidsvoorzieningenorganisatie en de voorliggende vullen 

elkaar dus aan.  

Door de Arbeidsvoorzieningenorganisatie wordt gewerkt aan een actualisering van de reeds 

vastgestelde selectielijst voor de periode 1997-2002. In 2002 is de Arbeidsvoorzieningenorganisatie 

opgeheven. De taken zijn overgegaan naar de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en het ministerie 

van SZW.  

 

Verhouding beleid en uitvoering -steekproeven 

Wat betreft de bewaring van archiefmateriaal met betrekking tot beleid, dan wel uitvoering.  

Door het NA wordt opgemerkt dat de selectie van de archieven er op is gericht een reconstructie van 

het overheidshandelen op hoofdlijnen mogelijk te maken. Bij de waardering van de handelingen zijn 

het ook die handelingen die betrekking hebben op verantwoording en evaluatie van het handelen, 

waaronder de uitvoering van het beleid, in het algemeen met een B gewaardeerd: dus juist die 

handelingen waarvan ook de Algemene Rekenkamer constateert dat daar bij de overheid geringe 

aandacht voor is.  

Dat de overheid in haar handelen beleidsvorming overwaardeert is iets wat men terug zal vinden in de 

neerslag van het handelen. In die zin is de neerslag uitsluitend volgend.  

Het behoud van de neerslag op het niveau van de uitvoering zou, zoals ook Ton Kappelhof meldt, 

leiden tot een onaanvaardbaar volume, waarbij de toegankelijkheid en conservering van de 

waardevolle informatie niet of nauwelijks is gewaarborgd kan worden wegens de hoge beheerskosten.  

Daarom worden die handelingen voor bewaring aangewezen die de reconstructie van het handelen van 

de overheid, ook op het niveau van de uitvoering, mogelijk maken. Zo’n reconstructie is met name 

mogelijk door de neerslag van de handelingen m.b.t. de verantwoording, evaluatie en m.b.t. het geven 

van richtlijnen die direct ingrijpen op de uitvoering.  

Het voorstel van Kappelhof voor een `macrosteekproef’ van een aantal gewestelijke arbeidsbureaus en 

een districtbureau, waarbij het overige kan worden vernietigd, wordt door het Nationaal Archief 

afgeraden. De selectie richt zich op het bewaren van alle archiefbescheiden die een reconstructie van 

het handelen van de rijksoverheid op dit beleidsterrein mogelijk maken. Daarbij kan de neerslag van 

de handelingen van actoren, zoals directeuren van gewestelijke arbeidsbureaus, van belang zijn. Met 

een macrosteekproef loopt men een kans het verkeerde materiaal te bewaren. Zo zou het door een 

macrosteekproef moeilijk worden regionale en plaatselijke verschillen in de uitvoering van het 

arbeidsvoorzieningenbeleid te achterhalen. Door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid is nagegaan van welke arbeidsbureaus er nog archief aanwezig is. Een overzicht is 

hierbij toegevoegd (zie bijlage 2). In het algemeen is uit de archieven van de arbeidsbureaus vernietigd 

op basis van de oude vernietigingslijsten. Ook daarom is een macrosteekproef voor deze archieven een 

te grof selectieinstrument. 

 

Personeelsdossiers 

In het algemeen zijn de handelingen met betrekking tot het personeel beschreven en gewaardeerd in de 

selectielijsten op het beleidsterrein overheidspersoneel, waarvan een aantal door het ministerie van 

SZW zijn vastgesteld. Deze selectielijsten hebben het eerdere selectiebeleid op het terrein van het 

overheidspersoneel vervangen. 

De handelingen in het onderhavige BSD Arbeidsvoorzieningen op het terrein van het 

personeelsmanagement en -beleid betreffen voornamelijk het aanwijzen van ambtenaren voor een 

bepaalde taak en het voordragen en benoemen van leden van werkgroepen, commissies en raden. Deze 

handelingen zijn met V gewaardeerd omdat deze handelingen op dit beleidsterrein niet worden 
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gerekend tot de essentie. Informatie betreffende de leden  van commissies, werkgroepen e.d. is meestal 

te vinden in de neerslag van andere handelingen zoals de notulen en de periodieke verslagen. Deze 

worden in het algemeen bewaard. 

  

De DUW 

Handelingen 457 en 458 van de actor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffen het 

beleid en de regelgeving inzake aanvullende werkgelegenheid. Onder deze handelingen is de neerslag 

begrepen van de opheffing van de DUW en de instelling van het directoraat-generaal voor de 

Arbeidsvoorziening. Aangezien de BSD methodiek behelst dat alle stukken die het gevolg zijn van een 

handeling worden bewaard, of vernietigd is te verwachten dat de relevante documenten die licht 

werpen op de motieven om de DUW op te heffen onder deze handelingen worden bewaard. Handeling 

6 betreft het opstellen van periodieke verslagen. Als er overzichten zijn van tot stand gebrachte 

projecten zouden deze als neerslag van deze handelingen te beschouwen zijn.  

 

Onvindbare actoren 

Coördinatiecollege voor Openbare Werken staat beschreven in het BSD. De Koopvaardijstichting was 

een particuliere actor. Van particuliere actoren worden in de RIO’s en BSD’s geen handelingen 

opgenomen, omdat het archiefbeheer van particuliere actoren niet valt onder de Archiefwet 1995. .  

 

Ontslagvergunningen    

Handelingen met betrekking tot ontslagvergunningen komen voor in het BSD op het beleidsterrein 

Arbeidsverhoudingen.  

 

Vergaren van informatie als handeling 

In het algemeen wordt het vergaren van informatie in de systematiek van de handelingen beschouwd 

als een activiteit binnen een handeling. Als een handeling is gewaardeerd met een B wordt alle 

neerslag van die handeling bewaard, dus ook de verzamelde informatie voorzover het gaat om 

archiefbescheiden in de zin der Archiefwet 1995. Zo zullen veel periodieke verslagen bijvoorbeeld 

statistieken bevatten. Ook de neerslag van handelingen betreffende het informeren van de Staten-

Generaal, of betreffende het opstellen van rapporten en het geven van adviezen, zal vaak informatie 

bevatten die uit toegezonden of verzamelde informatie wordt gehaald. Handelingen met betrekking tot 

onderzoek  zullen ook dergelijke informatie bevatten. Daarnaast worden veel gegevens gebruikt door 

het CBS, SCP en andere instellingen voor het opstellen van statistieken, e.d.  

 

Commissiearchieven 

De notulen van de commissies worden in het algemeen beschouwd als neerslag van hun handelingen: 

`het geven van advies’ en blijven dus bewaard.  

 

Stakingen en uitsluitingen 

De neerslag van de handelingen betreffende bekendmakingen omvat ook de meldingen van de 

stakingen en uitsluitingen.  

 

Kleine punten 

Handeling 102 betreft het sturen van de begroting, jaarplan, jaarverslag e.d. van de 

Arbeidsvoorzieningenorganisatie door de minister aan de Staten-Generaal, begeleid door een eigen 

brief. Bij deze handeling zal er sprake zijn van onderzoek, conclusies,  en een (politieke) interpretatie 

van die conclusie.  

Handeling 111 betreft alle andere informatie over doeltreffendheid en effectiviteit van het beleid en de 

uitvoering daarvan.  

 

Advies mw. Marijke van Faassen 

 

Algemeen 

Een aantal zaken door Van Faassen aangestipt in haar advies zijn ook behandeld bij het advies van 

Kappelhof. In het onderstaande zal daar niet meer op in worden gegaan.  
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Ontbrekende actoren 

De minister van Buitenlandse Zaken is inderdaad te beschouwen als actor op dit gebied. De 

handelingen van deze minister zijn beschreven in het RIO en BSD Gedane buitenlandse Zaken. De 

neerslag van de minister van Buitenlandse Zaken wordt middels dat BSD gewaardeerd.  

De handelingen met betrekking deelname en bijdragen aan internationale organisaties , waaronder het 

ICEM, zijn handelingen 70 en 80 die ook zijn opgenomen in het BSD Arbeidsvoorzieningen.  

Wanneer er sprake is van deelname aan andere internationale organisaties zal de neerslag van andere 

organisaties, welke in het RIO niet zijn beschreven, met deze handelingen worden gewaardeerd.  

De Stichting Landverhuizing Nederland wordt niet genoemd omdat alleen actoren met `openbaar’ 

gezag worden beschreven. De Stichting is een particuliere actor. Overigens wordt de rol van de 

stichting wel beschreven in hoofdstuk 3.7.2 

Er ontbreekt een handeling ten aanzien van het afsluiten van verdragen op het terrein van de emigratie. 

Deze zal worden toegevoegd. Ook de ontbrekende actoren op internationaal gebied kunnen nog 

worden opgenomen.  

De taak van diplomatieke en consulaire posten van ondersteuning van Nederlanders in het buitenland, 

valt niet onder dit beleidsterrein, ook al strekt hun taak zich ook uit tot de geëmigreerde Nederlander. 

De consulaire bijstand is niet bij uitstek gericht op de geëmigreerde Nederlander. 

 

Niet genoemde actoren 

Voor de actoren Rijksarbeidsbureau en Gewestelijk Arbeidsbureaus zullen handelingen op het terrein 

van de emigratie worden geformuleerd.  

 

Handelingen 

Waar mogelijk wordt het RIO en BSD aangevuld naar aanleiding van het rapport van Van Faassen.  

Hetzelfde geldt voor het gemelde onder de kop Ontbrekende handelingen in het advies.  

 

Zoals gesteld in het verslag van het driehoeksoverleg tussen het Nationaal Archief en het ministerie 

van Sociale Zaken is daar besloten dat de handelingen met betrekking tot emigratie met B 

gewaardeerd zullen worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de volgende handelingen: 269, 

272, 280, 281, 286,  295,296, 305, 307, 308,  317,  329, 330, 331, 294, 304, 313, 313-314, 320, 328. 

Deze handelingen betreffen het benoemen en ontslaan van ambtenaren en de uitvoering van de 

begroting. Voor emigratie zijn de volgende nieuwe handelingen opgenomen: voor de actor 

Regeringscommissaris voor de emigratie: handelingen 577-579 en 581-586; voor de actor de minister 

van Sociale Zaken: handelingen 580-586 (deels samen met de Regeringscommissaris), 592, 594-596; 

voor de actor Emigratiebestuur: handelingen 587; voor de actor de Nederlandse Emigratiedienst: 

handelingen 579 (samen met meer actoren),  588, 591, 593;  voor de actor het Rijksarbeidsbureau, 589 

en 590 ; voor de actor Gewestelijk Arbeidsbureau: handeling 589 en 590 

 

Deel 5 

Verslag per handeling 

 

Handelingen van actoren onder de zorg van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

 

Handeling 43 

Naar aanleiding van deze handeling vraagt het Nationaal Archief of er ook een handeling is 

betreffende het vaststellen van de procedure?  Door het ministerie van SZW wordt de handeling 

gewijzigd van: Het mededelen aan de Commissie welke procedure is vastgesteld voor het indienen van 

aanvragen om bijstand en het doorzenden daarvan aan de Commissie, naar `Het vaststellen vaneen 

procedure voor het indienen van aanvragen om bijstand en het mededelen daarvan aan de Commissie. 

Daarbij wordt de volgende opmerking gevoegd: Elke lidstaat deelt de procedure mede aan de 

Commissie. De Commissie maakt de procedure bekend door een mededeling in het `Publicatieblad 

van de Europese Gemeenschappen’. De waardering blijft gehandhaafd.  
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Handeling 47 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt opgemerkt dat neerslag van deze 

handeling in het kader van de mogelijke onregelmatigheden bij de uitvoering van de ESF-

programma’s belangrijk  kan zijn.  

Met de waardering van de handelingen met betrekking op het ESF-programma’s wordt voldoende 

bewaard uit historisch oogpunt. Maar het kan zijn dat ook een deel van de neerslag van handeling 

m.b.t. ESF die onder V-handelingen valt bewaard zou moeten blijven op grond van artikel 5, lid e. 

Door het ministerie van SZW wordt de V-termijn gesteld op 15 jaar met het oog op de verantwoording 

 

Handeling 62 

Het Nationaal Archief wijst erop dat deze handeling kan vervallen. In de selectielijst zijn handelingen 

van het Comité van Toezicht opgenomen. De `eigen’ handelingen van het Comité zijn voldoende om 

de neerslag te kunnen bewaren. De handeling 62 komt te vervallen. 

 

Handeling 75 

Het Nationaal Archief vraagt zich af of deze handeling wel met B gewaardeerd moet zijn. De vraag is 

of instanties beoordeeld worden. Van de zijde van SZW wordt geantwoord dat dat waarschijnlijk niet 

het geval is. De instanties worden beoordeeld naar het programma dat zij indienen of kunnen 

uitvoeren. Dit wordt gedekt door de handelingen 72 en 41. Er wordt besloten deze handeling met een 

V te waarderen. 

 

Handeling 105 

De strekking van deze handeling is het Nationaal Archief niet geheel duidelijk. Informeert de minister 

het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening over diens eigen beheer en administratie? Van de 

zijde van SZW wordt aangevoerd dat deze handeling waarschijnlijk de correspondentie over de 

begroting betreft. De periode van de handeling is een periode waarin de Arbeidsvoorziening veel in de 

publiciteit is gekomen en waarin met name de financiën van de Arbeidsvoorziening omstreden waren.   

Hoewel het niet zeker is welke neerslag deze handeling oplevert wordt de waardering van de 

handeling op B gehandhaafd.  

 

Handeling 106. 

Het Nationaal Archief vraagt of deze handeling alleen betrekking heeft op de interne organisatie van 

het Centraal Bestuur. Van de zijde van SZW wordt dat bevestigd. De waardering blijft gehandhaafd. 

 

Handeling 118 

Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met B te waarderen. De regels zijn van belang voor 

inzicht in de verhouding tussen Rijk en Arbeidsvoorziening. De handeling betreft een belangrijk 

sturingsinstrument van de minister ten aanzien van de Arbeidsvoorziening en kan ook voor het inzicht 

in het beleid van belang zijn. De waardering wordt vastgesteld op B 5. 

 

Handeling 119 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt gevraagd naar de strekking van 

deze handeling: Gaat het om deelnemingen welke betrekking hebben op de uitvoering van de taken 

van de Arbeidsvoorziening? 

Van de zijde van SZW wordt gesteld dat deze handeling vooral deelnemingen betreft die zijn gericht 

op de eigen bedrijfsvoering. Het Nationaal Archief kan instemmen met de waardering.  

 

Handeling 120 

Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met V te waarderen. Deze handeling is erg gericht op 

de interne organisatie en is geen essentiële handeling op dit beleidsterrein. Van de zijde van SZW 

stemt men in met het voorstel. De handeling wordt gewaardeerd met V. 

 

Handeling 121 

Het Nationaal Archief vraagt of deze handeling uitsluitend de overgangsperiode betreft. Door SZW 

wordt dit bevestigt. De waardering blijft gehandhaafd.  
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Handeling 125 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt betoogd dat deze handeling met B 

gewaardeerd zou moeten worden. Het is een handeling die duidt op ingrijpen van de minister in de 

rijksbijdrage in een buitengewone situatie, waar ook de Staten-Generaal van op de hoogte wordt 

gesteld.   

De handeling heeft dus betrekking op een bijzonder politiek feit en dient dus bewaard te blijven.  

Van de zijde van SZW meldt men dat deze handeling tot nu toe niet is uitgevoerd. De waardering van 

de handeling wordt gewijzigd naar B 5. 

 

Handeling 128 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt gesteld dat het geven van 

aanwijzingen een middel is om de Arbeidsvoorziening in de uitoefening van haar taak bij te sturen of 

te corrigeren. De neerslag van de handeling kan inzicht geven in de verhouding tussen de minister en 

Arbeidsverhouding en in het beleid van de minister op dit gebied. 

De waardering van de handeling wordt vastgesteld op B. 

 

Handeling 130 

Handeling 130 Het verzoeken aan het Centraal Bestuur om inlichtingen met betrekking tot 

onderwerpen die verband houden met de uitvoering van de Arbeidsvoorzieningenwet en andere wetten 

door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan vervallen volgens het Nationaal Archief. De neerslag van 

deze handeling is terug te vinden in andere handeling. De grondslag op basis waarvan deze handeling 

is geformuleerd geeft aan dat de Arbeidsvoorziening bij een verzoek de minister de gevraagde 

informatie moet leveren. De verzoeken vinden meestal plaats in het kader van andere handelingen.  

De handeling komt te vervallen. 

 

Handeling 197 

Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met een V te waarderen. De handeling richt zich 

uitsluitend op de interne reglementen. De neerslag van deze handeling is niet essentieel voor een 

reconstructie van het handeling van de Raad. De waardering wordt gewijzigd naar V. 

 

Handeling 227 en 229 

Het Nationaal Archief stelt voor deze handelingen met een B te waarderen. De Start had een 

bijzondere positie binnen het veld van arbeidsbemiddelaars als stichting met een tripartiet bestuur en 

met een commerciële opzet. De handelingen betreffen de relatie met de overheid, die ook deelnam in 

het bestuur van de stichting.  Voor een inzicht in het functioneren van Start binnen het beleidsterrein 

en de gedragslijn van de overheid zijn deze handelingen essentieel. De handelingen worden met een B 

gewaardeerd.  

 

Handelingen betreffende de emigratie 

Het Nationaal Archief brengt in dat voor de waardering van deze handelingen onderzoek naar de 

overgebleven bestanden, die de neerslag van de handelingen vormen, nodig is.   

De emigratie in de jaren ‘50 en ‘60 was een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling binnen het 

beleidsterrein.  

Het Nationaal Archief heeft daartoe enig literatuuronderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat 

Nederland in het algemeen niet bekend stond en staat als een emigratieland. Tot de Tweede 

Wereldoorlog was er sprake van emigratie, maar dit leidde niet tot een vertrekoverschot. In totaal 

emigreerden tussen 1846 en 1932 zo’n 27.000 personen, zijnde 0,7% van de gemiddelde totale 

bevolking
1
  

Na de Tweede Wereldoorlog slaat dit beeld om en is Nederland in Europa een van de grootste 

emigratielanden in absolute aantallen.
2
 De  Nederlandse regering voerde na de Tweede Wereldoorlog 

                                                           
1
 J.H. Elich. Aan de ene kant, aan de andere kant. De emigratie van Nederlanders naar Australië 1946-1986. 

Leiden, 1987, p. 86. 
2
 J.H. Elich. Aan de ene kant, aan de andere kant. De emigratie van Nederlanders naar Australië 1946-1986. 
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een actieve emigratiepolitiek. De regering zag emigratie als een instrument om een voorspelde en 

gevreesde overbevolking te voorkomen en de arbeidsmarkt in balans te houden. 

De emigratiegolf had zijn hoogtepunt in 1952. Daarna verminderde de emigratie. 

In 1962 werd de actieve emigratiepolitiek verlaten voor een positief emigratiebeleid: emigratie werd 

niet aangemoedigd, maar degenen die daarom verzochten werden geholpen.  

 

Het onderzoek van het Nationaal Archief naar de archieven van de emigratieorganen van de overheid, 

i.c. het ministerie van Sociale Zaken, bracht aan het licht dat uit deze archieven waarschijnlijk op basis 

van de Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de Directie Emigratie van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vastgesteld bij beschikking van 17 maart 1987 (MMA/AR 1868; 

CAKAZ 87/40)  is vernietigd. De lijst betreft hoofdzakelijk categorieën stukken die betrekking hebben 

op personeel en de financiën. De categorieën stukken welke de taakuitvoering betreffen die in de 

vernietigingslijst worden genoemd zijn naast vergaderstukken (behalve de agenda’s , notulen en 

verslagen) de stukken betreffende kredietverlening aan emigranten.   

 

Bovenstaand literatuuronderzoek, onderzoek in de archieven en het advies van mw. Van Faassen 

leidde tot de conclusie de handelingen van de emigratieorganen met een B te waarderen om 

navolgende redenen. 

Het actieve beleid van de overheid om de emigratie te bevorderen, ook door middel van financiering 

en kredietverleningen, in de periode van de jaren ‘50 is te beschouwen als een bijzondere vorm van 

arbeidsmarktpolitiek, die na de jaren ‘50 zich niet meer heeft voorgedaan. De Nederlandse overheid 

bemoeide zich met alle aspecten van de emigratie, tot de prijs van de vliegticket aan toe. In de 

archieven bevinden zich tal van gegevens over de wijze waarop de overheid de 

emigratiemogelijkheden beoordeelde en bevorderde door middel van financiering en kredietverlening 

aan personen en groepen. Ook is er neerslag over de ondersteuning van kolonies van Nederlanders in 

verschillende bestemmingslanden. Daarnaast had de overheid ook grote bemoeienis met cursussen en 

opleidingen en met voorlichting. Uit de archieven is reeds vernietigd, hetgeen geleid heeft tot een 

archief waaruit nog weinig kan worden vernietigd, zonder de selectiedoelstelling geweld aan te doen.  

Een uitzondering wordt gemaakt voor de volgende handelingen: 269, 272, 280, 281, 286,  295,296, 

305, 307, 308,  317,  329, 330, 331, 294, 304, 313, 313-314, 320, 328. Deze handelingen betreffen het 

benoemen en ontslaan van ambtenaren en de uitvoering van de begroting en worden met V 

gewaardeerd.  

 

Handelingen Mobiliteitsbevordering: buitenlandse werknemers handelingen 566-573 

Het Nationaal Archief mist een aantal handelingen. Zo staat in de inleiding dat in de jaren ‘60 

overeenkomsten werden gesloten met een aantal landen voor werving van arbeidskrachten. Op basis 

van deze overeenkomsten werd er in het betreffende land een Selectiecentrum ingericht.  Door het 

ministerie van SZW wordt het BSD aangevuld met handelingen 566-573 voor de actor directeur-

generaal voor de Arbeidsvoorziening. 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris en van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid zijn een aantal dossiers betreffende werving van arbeidskrachten in Marokko 

bekeken. Uit dit onderzoek bleek dat deze dossiers gegevens bevatten over de wervingprocedure door 

Nederlandse overheidsfunctionarissen in verschillende delen van Marokko. Aangezien de werving van 

arbeidskrachten door de Nederlandse overheid, al dan niet in samenwerking met een aantal bedrijven, 

als een bijzondere vorm van overheidshandelen is te beschouwen, besluit het driehoeksoverleg deze 

handelingen met een B te waarderen. 

 

Handeling 372 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt de vraag gesteld of deze 

handeling met een B gewaardeerd moet worden. De handeling betreft een instrument van de overheid 

om de instroom van werkzoekende vreemdelingen te reguleren. Uit de Memorie van Toelichting op 

het wetsvoorstel blijkt de wet zo bedoeld was. De wet is in werking getreden in een periode van 

werkloosheid. Het oogmerk was om de verdringing van Nederlandse werknemers door vreemdelingen 

                                                                                                                                                                                     

Leiden, 1987, p. 90 
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te voorkomen. Omdat andere landen een restrictief beleid voerden bij de toelating van buitenlandse 

arbeidskrachten, wilde de regering de Nederlandse werknemer bescherming bieden, aangezien zij 

minder mogelijkheden hadden om naar het buitenland uit te wijken voor werk. Het Nationaal Archief 

stelt daarom voor deze handeling met een B te waarderen. Het driehoeksoverleg besluit de handeling 

met B 5 te waarderen. 

 

Handeling 376 

Deze handeling heeft naar de mening van het Nationaal Archief eenzelfde betekenis voor het beleid 

voor het toelaten van buitenlandse arbeidskrachten als handeling 372 en 373. De handeling wordt 

daarom met een B gewaardeerd. 

 

Handeling 470 

Van de zijde van het ministerie van VROM wordt voorgesteld deze handeling met een B 5 te 

waarderen.  

Door het Nationaal Archief wordt ingestemd met dit voorstel. Een groot deel van de neerslag van deze 

handeling is beschreven in de inventaris van het archief van de DUW, dat bij het Nationaal Archief 

berust. Maar de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris acht het niet onwaarschijnlijk dat 

er nog neerslag berust bij een van de betrokken ministeries, het ministerie van VROM en het 

ministerie van SZW.   

 

Handeling 490 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt voorgesteld deze handeling voor 

de actor de minister van SZW. met een B 5 te waarderen. Deze handeling is ten aanzien van het 

College te beschouwen als een instellingshandeling. Het driehoeksoverleg gaat akkoord met deze 

waardering. Deze waardering geldt ook voor de actor de minister van VROM als meest betrokken 

departement. Voor alle andere actoren, de ministers die op afstand betrokken waren bij het onderwerp 

zal de handeling met V worden gewaardeerd. Dit betreft de ministers van LNV, van Defensie, van V 

en W, van Financiën en van Economische Zaken. 

 

Handeling 492 

Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met B 5 te waarderen. Zoals blijkt uit de inventaris 

van het archief van de DUW zijn de dossiers betreffende de objecten vernietigd. Het Nationaal Archief 

beschouwt het beleid inzake aanvullende werkgelegenheid en de uitvoering van het beleid, waarin de 

overheid een grote rol speelde, als een bijzondere periode in het handelen van de overheid op het 

terrein van de werkgelegenheid. De overheid had een grote rol in het aanwijzen van het soort werk en 

de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden.  Met het bewaren van de neerslag van deze handeling 

zullen gegevens betreffende de besluitvorming over het soort objecten voor aanvullende 

werkgelegenheid voor historisch onderzoek beschikbaar blijven. Het driehoeksoverleg gaat akkoord 

met de waardering B 5 voor deze handeling. 

 

Handeling 523 

Het Nationaal Archief pleit ervoor deze handeling met een B te waarderen. Het betreft hier een 

handeling in een noodsituatie. Het geven van aanwijzingen zal een instrument zijn om het hoofd 

Arbeidsvoorziening te sturen op de uitvoering van zijn taken. In een reconstructie van het 

overheidshandelen op hoofdlijnen in noodsituaties, is de neerslag als essentieel te beschouwen. De 

handeling wordt met B 5 gewaardeerd.  

 

Handeling 44. actor directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening 

Het Nationaal Archief stelt voor de handeling, net als voor de actor de minister van SZW. met B te 

waarderen. De directeur-generaal was een belangrijke speler op het terrein van de ESF. De handeling 

wordt door het driehoeksoverleg met een B 3 gewaardeerd. 

 

Handeling 559, actor het Gewestelijk Arbeidsbureau 

Op verzoek van het Nationaal Archief onderzoekt het ministerie van SZW of deze handeling gericht is 

op een specifieke groep militairen, bijvoorbeeld uitgezonden militairen. Uit het onderzoek van het 



 14

ministerie blijkt dat deze handeling vooral is verricht voor gedemobiliseerde militairen die hadden 

deelgenomen aan de politionele acties in Indonesië. In die zin is er sprake van een bijzondere groep. 

en wordt de handeling door het driehoeksoverleg met een B 5 gewaardeerd.  

 

Handeling 78, actor Arbeidsinspectie 

Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling met een B 5 te waarderen, met het oog op de 

betekenis van de ESF–subsidies en de verantwoording daarvan voor het handelen van de overheid. De 

handeling wordt met B 5  gewaardeerd. 

 

Handeling 404, actor Arbeidsinspectie 

De Nationaal Archief stelt voor deze handeling met B 5 te waarderen, mede met het oog op de ESF-

subsidies, waarvan ook in dit onderzoek sprake is, blijkens de Fraudenota. Het driehoeksoverleg 

besluit tot de waardering B 5. 

 

Handelingen van de actor Dienst voor de uitvoering van Werken 

Deze handelingen worden niet gewaardeerd. Het archief van de DUW is bewerkt en al overgebracht 

naar het Nationaal Archief.  

 

Handeling 378, actor Centrale Commissies van bijstand en advies 

Deze handeling hoort bij handeling 377 van de minister van SZW. De handeling van de minister is 

met een V gewaardeerd. Er is geen reden om ook deze handeling niet met een V te waarderen. De 

handeling wordt gewaardeerd met een V. 

 

Handeling 206, actor de Interdepartementale stuurgroep studie- en beroepskeuzevoorlichting. 

Deze handeling betreft uitsluitend tijdelijke werkgroepen. Het Nationaal Archief pleit daarom voor 

een V. Het overleg gaat daarmee akkoord. 

 

Handeling 290 emigratie voorstel SZW, zie bij Emigratie. 

 

Handelingen 488, 491 en 493, actor Coördinatiecollege voor openbare werken 

Op de vraag van het Nationaal Archief naar de aard van het college en diens handelingen, antwoordt 

het ministerie van SZW dat deze handelingen zeer specifiek voor de tijd zijn. Het betreft de periode 

dat aanvullende werken werden gezocht ter bestrijding van de werkloosheid.  

Het Nationaal Archief stelt voor handelingen 488, 491 en 493 met B 5 te waarderen. Het 

driehoeksoverleg gaat hiermee akkoord. 

 

Handelingen van de actoren onder de zorg van de minister van Financiën 

 

Handeling 422 

Van de zijde van het ministerie van Financiën wordt voorgesteld deze handeling met een B 5 te 

waarderen. Van de zijde van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wordt hiermee 

ingestemd. Deze handeling betreft neerslag die bijdraagt aan de reconstructie van het handelen van de 

overheid op hoofdlijnen. Met deze handeling is de uitvoering van de wet, die ook wel de Wet 

Vermeend/Moor werd genoemd, te reconstrueren. Het driehoeksoverleg besluit deze handeling voor 

beide ministers met een B 5 te waarderen. De handeling betreft de uitvoering van de wet  

 

Handeling 430 

Van de zijde van het ministerie van Financiën wordt voorgesteld deze handeling met een B te 

waarderen. Voor deze handeling geldt hetzelfde als voor handeling 430. Het driehoeksoverleg besluit 

deze handeling voor beide ministers met een B 5 te waarderen.  

 

Handelingen 432-436; 438-446, 448 en 452-453 

Van de zijde van het ministerie van Financiën wordt voorgesteld deze handelingen met een B te 

waarderen, omdat deze handelingen vormgeven aan het beleid en de wijze waarop het beleid met 

betrekking tot de afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen plaatsvindt. Door de 
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vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt gesteld dat deze handelingen niet 

essentieel zijn voor de neerslag die het mogelijk moet maken het overheidshandelen te reconstrueren 

op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening. Geconstateerd wordt dat de handelingen een overwegende 

overlapping hebben met het beleidsterrein betreffende het heffen van belastingen van rijkswege (RIO 

65). Het ministerie van Financiën deelt mee dat deze handelingen zullen worden verwerkt in de 

actualisatie van RIO en het BSD betreffende de belastingheffing. Derhalve hoeven deze handelingen  

in dit BSD betreffende de Arbeidsvoorziening niet gewaardeerd te worden.  

 

Handeling 437 

Van de zijde van het ministerie van Financiën wordt voorgesteld deze handeling met een B te 

waarderen. Het Nationaal Archief stelt voor deze handeling ook voor de actor de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid met B te waarderen. Deze handeling is meer algemeen op de uitvoering 

gericht. De neerslag kan van belang zijn voor onderzoek naar de uitvoering van deze wet in het kader 

van de werkgelegenheidbevordering voor de laaggeschoolden.  Het driehoeksoverleg besluit de 

waardering van deze handeling voor de actoren minister van Financiën en minister van SZW met een 

B 5 te waarderen. 

 

Handeling 490 

Van de zijde van het ministerie van Financiën wordt voorgesteld de handeling 490 met een B 5 te 

waarderen.  

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt voorgesteld deze handeling voor 

de actor de minister van SZW. met een B 5 te waarderen. Deze handeling is ten aanzien van het 

College te beschouwen als een instellingshandeling. Het driehoeksoverleg gaat akkoord met deze 

waardering. Deze waardering geldt ook voor de actor de minister van VROM als meest betrokken 

departement. Voor alle andere actoren, de ministers die op afstand betrokken waren bij het onderwerp 

zal de handeling met V worden gewaardeerd. Dit betreft de ministers van BZK, van LNV, van 

Defensie, V en W, van Financiën en van Economische Zaken. Het driehoeksoverleg besluit tot deze 

per groep actoren, verschillende waardering 

 

Handelingen van actoren onder de zorg van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

 

Handeling 467. 

Van de zijde van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgesteld 

deze handeling met een B te waarderen. Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris 

wordt betoogd dat deze handelingen in het algemeen met een V worden gewaardeerd. In de neerslag 

van andere handelingen van de Commissie is  het aantal leden en de namen van leden, alsmede door 

wie zij zijn benoemd in het algemeen terug te vinden. Ook de andere zorgdragers, die deze ontwerp-

selectielijst indienen, hebben de handeling met V gewaardeerd. De waardering wordt gesteld op V.  

 

Handeling 532 

Van de zijde van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgesteld 

deze handeling met een V te waarderen. Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris 

wordt betoogd dat de neerslag van deze handeling gezien de omstandigheden waarin deze verricht zal 

worden voor historisch onderzoek naar dergelijke perioden van belang kan zijn. Door het ministerie 

van SZW is deze handeling met een B 6 gewaardeerd. De waardering wordt gesteld op B 6.  

 

Handelingen van actoren onder de zorg van de minister van Defensie 

 

Handelingen 561 en 562 

Van de zijde van het ministerie van Defensie wordt voorgesteld deze handelingen met een V te 

waarderen. Deze handelingen zijn door het ministerie van SZW gewaardeerd met B. De 

vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris  pleit voor de actor minister van Defensie deze 

handelingen met een B te waarderen. Als voormalig werkgever van de gedemobiliseerden was de 

minister betrokken bij deze handelingen welke betrekking hadden op een bijzonder groep. Het 
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driehoeksoverleg besluit deze handelingen ook voor de actor minister van Defensie met een B 5 te 

waarderen. 

 

Handelingen van actoren onder de zorg van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer 

 

Handeling 466 

Van de zijde van het ministerie van VROM wordt voorgesteld handeling 466 met B 5 te waarderen. 

Door de vertegenwoordigster van de algemene rijksarchivaris wordt gesteld dat de neerslag van deze 

handeling niet bewaard hoeft te blijven.  De benoeming van een directeur geeft geen onmisbare 

informatie omtrent het functioneren van de DUW. De waardering wordt vastgesteld op V. De termijn 

wordt door VROM ingevuld.  

 

Handeling 470 

Van de zijde van het ministerie van VROM wordt voorgesteld deze handeling met een B 5 te 

waarderen.  

Door het Nationaal Archief wordt ingestemd met dit voorstel. Het Nationaal Archief acht het niet 

onwaarschijnlijk dat er nog neerslag berust bij een van de betrokken ministeries, het ministerie van 

VROM en het ministerie van SZW. Een groot deel van de neerslag van deze handeling is beschreven 

in de inventaris van het archief van de DUW, dat bij het Nationaal Archief berust.  

 

Handelingen van alle actoren 

Alle overige voorstellen van waardering voor de handelingen zijn zonder discussie door het 

driehoeksoverleg vastgesteld.  

 

ACCORDERING 

Het verslag is voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen. Deze hebben hun goedkeuring 

aan dit verslag gegeven, met uitzondering van mw. dr. Marijke van Faassen, die niet heeft gereageerd 

op het voorgelegde verslag.  


