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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Bedrijfsvereniging voor de Klein Metaal

Periodisering:
archiefvorming: 1950-1997
oudste stuk - jongste stuk: 1949-1997

Archiefbloknummer:
P38

Omvang:
66 inventarisnummer(s); 2,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Bedrijfsvereniging voor de Klein Metaal

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het bevat een overzicht van vergaderingen van zowel de ledenraad het bestuur en de verschillende
commissies die deel uit maken van deze BV
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele archiefbescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die 
gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Bedrijfsvereniging voor de Klein Metaal, nummer toegang 2.25.39, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, BV Metaal, 2.25.39, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login


2.25.39 BV Metaal 7

Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, ook genoemd BV 11, is in 1952 officieel opgericht, 
nadat de eerste verkennende gesprekken in 1949 over de oprichting van de BV zijn gevoerd. Zij is 
voortgekomen uit de bedrijfsverenigingen ‘Metaalambachten’. Bedrijfsvereniging voor 
ziekengeldverzekering (1931), de Bedrijfsvereniging van Loodgieters en Fitterpatroons in 
Nederland, de Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering voor het Loodgieters -, Fitters-, 
Smeden- en Installatiebedrijf en Aanverwante Bedrijven, en de Bedrijfsvereniging voor 
ziekengeldverzekering voor de Centrale Verwarmingsindustrie en Aanverwante Bedrijven (1930-
1949).

Het ontstaan van bedrijfsverenigingen zoals de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid vond 
plaats in het kader van de in 1952 tot stand gekomen Organisatiewet Sociale Verzekering. Deze wet
droeg met ingang van 1953 de uitvoering van de wettelijke sociale verzekeringen tegen ongevallen,
invaliditeit, ziekte en werkloosheid, evenals de uitvoering van de Kinderbijslagwet op aan (toen) 
26 bedrijfsverenigingen, ingedeeld naar sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven. In de praktijk 
kwam de uitvoering van de verzekeringen tegen ongevallen en invaliditeit pas in 1967 bij de 
bedrijfsverenigingen te berusten, terwijl de Kinderbijslagwet vanaf 1963 door de Raden van Arbeid 
werd uitgevoerd.

Vrijwel alle bedrijfsverenigingen kwamen voort uit al bestaande organisaties met een beperkter 
takenpakket (zie hierboven), meestal de uitvoering van één verzekering. De nieuwe gevormde 
bedrijfsverenigingen waren gebaseerd op wettelijke voorschriften betreffende de uitvoering van 
de wetten op de sociale zekerheid en op de nadere afspraken in het overleg tussen werkgevers en 
werknemers. De bedrijfsverenigingen kenden een verplicht lidmaatschap van werkgevers en in het
bestuur van de bedrijfsverenigingen waren organisaties van werkgevers en werknemers gelijkelijk 
(paritair) vertegenwoordigd.

Net als de andere bedrijfsverenigingen heeft de bedrijfsvereniging een ledenraad waarvan de 
status formeel van aard was, aangezien er geen invloed uitgeoefend kon worden op de 
samenstelling van de belangrijkste organen van de bedrijfsvereniging, nl. het bestuur het dagelijks 
bestuur en de kleine commissie.

Zoals de meeste bedrijfsverenigingen heeft ook de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid 
zowel de administratie van leden en verzekerden als de administratie m.b.t. de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten opgedragen aan het eveneens in 1952 opgerichte Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor (GAK). In een door het bestuur van een bedrijfsvereniging ingestelde Kleine 
Commissie werden overigens wel besluiten genomen ten aanzien van specifieke gevallen met 
betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. In 1997 werden de 
bedrijfsverenigingen opgeheven. Hun taken zijn overgenomen door het Landelijk Instituut voor 
Sociale Verzekeringen (LISV).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid werd in 1999 samen met archieven 
van andere bedrijfsverenigingen overgebracht naar het IISG. Naderhand bleek er nog een gedeelte 
van het bedrijfsverenigingsarchief te staan in de kelder van het voormalig Gemeenschappelijk 
Administratie Kantoor (GAK).

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Hoofdzakelijk de vergaderstukken zoals notulen en agenda’s zoals beschreven in de 
Verantwoording van de bewerking van het archief.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Bewerking vond plaats op grond van het Basisselectiedocument sociale verzekeringen. 
(selectielijst neerslag handelingen Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen beleidsterrein Sociale verzekeringen over de periode [1940] 1997-2003, 
Staatscourant 12 januari 2006, nr. 9 /pag.12)

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief is in 2000 op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis geïnventariseerd 
volgens het schema Algemeen-Bijzonder. Er bleek echter nog een gedeelte van het 
bedrijfsverenigingsarchief in de kelder van het voormalig Gemeenschappelijk Administratie 
Kantoor (GAK) te staan, welk deel uiteindelijk in 2009 is geïnventariseerd door het UWV.

Omdat zowel de administratie van leden en verzekerden als de administratie m.b.t. de uitvoering 
van de sociale verzekeringswetten was opgedragen aan het GAK bevat het archief van de 
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid voornamelijk stukken van algemene aard, vooral 
vergaderstukken, correspondentie en jaarverslagen (het z.g. ‘beleidsarchief’). De series notulen 
van vergaderingen en de serie besluitenlijsten, die aanvankelijk deel uitmaakten van de serie 
agenda’s met bijlagen van vergaderingen, zijn daarvan afgescheiden en apart beschreven. Zij 
kunnen als nadere toegang dienen op deze nogal omvangrijke serie. De geanonimiseerde stukken 
van de Kleine Commissie zijn echter onder bijzonder geplaatst. Deze stukken vormen immers de 
neerslag van de taakuitvoering van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A Stukken van algemene aard

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.1 Jaarverslagen

A.1 JAARVERSLAGEN

1-8 Jaarverslagen
1950-1994 8 omslagen
De jaren 1984-1986, en 1992, 1996-1997 ontbreken
1 1950-1959
2 1969-1964
3 1965-1969
4 1970-1974
5 1975-1979
6 1980-1983
7 1987-1989
8 1990-1994

9-12 Statistische gegevens behorende bij de jaarverslagen
1975-1995 4 omslagen
Gegevens over 1994 ontbreken
9 1975-1979
10 1980-1984
11 1985-1989
12 1990-1995

14 Kwartaalinformatie statistische gegevens
1987-1990 omslag
1e en 2e kwartaal 1987 en 1e kwartaal 1988 ontbreken

13 Bestuursinformatie Bedrijfsvereniging voor de Klein Metaal per kwartaal
1991-1994 omslag

A.2 Vergaderstukken

A.2 VERGADERSTUKKEN
A.2.1 Bestuursvergaderstukken

A.2.1 BESTUURSVERGADERSTUKKEN

15-17 Notulen van de vergadering van het bestuur der Bedrijfsvereniging voor de Klein 
Metaal
1950-1995 3 omslagen
15 1950-1969
16 1979-1984
17 1985-1995

22 Besluitenlijst vergaderingen bestuur Klein Metaal
1950-1989 omslag
Geen gegevens over de jaren 1986-1988

25-30 Agenda's en de toelichting op de agenda's van de vergaderingen van het bestuur 
van de Bedrijfsvereniging van de Klein Metaal
1950-1995 4 omslagen, 2 pakken
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25 1950-1959
26 1960-1969
27 1970-1974
28 1975-1978
29 1979-1983, pak
30 1984-1995, pak

36 Circulaires behorend bij de vergaderingen van het Bestuur van de Klein Metaal over 
de jaren 1963-1991

omslag
De jaren 1976 en 1980 zijn niet aanwezig

A.2.2 Vergaderstukken van de ledenvergaderingen

A.2.2 VERGADERSTUKKEN VAN DE LEDENVERGADERINGEN

19 Notulen van de ledenraad
1952-1995 omslag

20 Besluitenlijst van de vergadering van de Algemene Ledenraad van de BV Klein 
Metaal 1952-1991 omslag
De jaren 1953, 1968, 1983, en 1992-1995 ontbreken

24 Agenda's en de toelichting op de agenda's van de vergaderingen van de algemene 
ledenvergadering van de Bedrijfsvereniging van de Klein Metaal
1952-1995 omslag

A.3 Correspondentie

A.3 CORRESPONDENTIE

52-62 Correspondentie met bijlagen over de jaren
1949-1995 11 omslagen
De jaren 1973, 1985-1986, 1989 ontbreken
52 1949-1950
53 1951-1952
54 1953-1954
55 1955-1957
56 1958-1960
57 1961-1963
58 1964-1967
59 1968-1971
60 1972-1974
61 1975-1982
62 1983-1995

63 Besluit betaling vakantie afspraken BV metaalnijverheid
1974-1984 omslag
De jaren 1976, 1978,1982 ontbreken
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B Stukken van bijzondere aard

B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
B.1 Statuten en reglementering

B.1 STATUTEN EN REGLEMENTERING
B.1.1 Statuten en reglementen van de Bedrijfsvereniging

B.1.1 STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE BEDRIJFSVERENIGING

32 Statuten, reglementen, met aanvullingen
1950-1995 omslag
De jaren 1953-1970, 1972, 1974, 1976-1997 ontbreken

33 Wijzigingen van statuten, delegatie besluiten van de Bedrijfsvereniging van de Klein
Metaal
1950-1953 omslag

23 Besluit tot wijziging wachtgeldreglement, dagloonbesluit
1952-1990 omslag
De jaren 1953, 1964, 1970, 1978-1979, 1986-1988, 1991-1997 niet aanwezig

34 Wijziging statuten en ziekengeldreglement Bedrijfsvereniging Klein Metaal
1956-1993 omslag
De jaren 1958, 1965, 1984, 1987, 1990-1992, 1994-1997 zijn niet aanwezig.

B.2 Bijzondere Commissie

B.2 BIJZONDERE COMMISSIE

35 Bijeenkomsten Bijzondere Commissie
1962 omslag

B.3 Commissie voor dagelijkse zaken

B.3 COMMISSIE VOOR DAGELIJKSE ZAKEN

18 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor dagelijkse zaken
1950-1966 omslag

31 Agenda's en de toelichting op de agenda's van de vergaderingen van de commissie 
van dagelijkse zaken van de Bedrijfsvereniging van de Klein Metaal
1950-1966 omslag

21 Besluitenlijst vergadering commissie van dagelijkse zaken
1953-1966 omslag
De jaren 1964-1965 zijn niet aanwezig

B.4 Kleine commissie

B.4 KLEINE COMMISSIE

37-46 Overzicht van de genomen beslissingen in de vergaderingen van de kleine 
commissie van de bedrijfsvereniging van de Klein Metaal
1952-1988 8 pakken, 2 omslagen
37 1952-1953
38 1954-1955
39 1956-1959
40 1960-1963
41 1964-1970
42 1971-1975, omslag
43 1976-1979, omslag
44 1980-1980
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45 1981-1983
46 1984-1988

47-51 Vergaderingen plus overzichten van de vergaderingen van de kleine commissie van 
de Klein Metaal 1982-1995 4 omslagen, 1 pak
47 1982-1983
48 1984-1985
49 1986-1987
50 1988-1990
51 1991-1995, pak

64 Agenda's plus kort verslag en besluitenlijst (extra) vergadering kleine commissie 
BV-metaalnijverheid
1988-1991 omslag
1989 niet aanwezig

65 Agenda's plus conclusies van de beleidsvoorbereidende vergadering van de kleine 
commissie BV-metaalnijverheid
1991-1995 omslag
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