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Checklist overdracht van archieven naar archiefbewaarplaats Rijckheyt 
A) Toegang. 
1) Is er een archiefnummer toegekend aan het archief door Rijckheyt ? 

2) Bevat de inventaris een titelpagina met opgaaf van naam, periode, naam bewerker en plaats-

/tijdsaanduiding van bewerking. 

3) Bevat de inventaris een inleiding waar een korte geschiedenis wordt gegeven van de archiefvormer en een 

opsomming van haar takenpakket? 

4) Bevat de inventaris een handleiding tot gebruik? 

5) Bevat de inventaris een verantwoording? 

6) Zijn de individuele omschrijvingen logisch geordend volgens een archiefschema? 

7) Zijn de seperate archieven op de juiste manier gesplitst naar de verschillende archiefvormers? 

8) Zijn de omschrijvingen van de archiefbescheiden in de inventaris voldoende exclusief? 

9) Omvatten de omschrijvingen een redactionele vorm? 

10) Omvatten de omschrijvingen een handeling? 

11) Omvatten de omschrijvingen een objects- danwel subjectsaanduiding? 

12) Omvatten de omschrijvingen een plaatsaanduiding? 

13) Omvatten de omschrijvingen een looptijd? 

14) Omvatten de omschrijvingen een aanduiding vwb de uiterlijke vorm? 

15) Is de inventaris digitaal beschikbaar? 
 
B) Materieël beheer. 
16) Zijn de individuele archiefbescheiden ingepakt in zuurvrije omslagen danwel zuurvrije dossiermappen? 

17) Zijn de individuele archiefbescheiden ontdaan van ijzerwerk (nietjes en paperclips)? 

18) Zijn de individuele archiefbescheiden ontdaan van weekmakers en plastic insteekhoezen? 

19) Zijn de archiefdozen van zuurvrij materiaal en vrij van ijzer? 

20) Zijn verwijzingen correct bijgewerkt? 

21) Zijn de dossier-uitleenkaarten verwijderd? 

22) Zijn de fysiek individuele archiefstukken van een uniek inventarisnummer voorzien? 

23) Zijn de fysieke individuele archiefstukken van het door Rijckheyt toegekende archiefnummer voorzien? 

24) Voert de doos herkenbaar aan de buitenkant een sticker met daarop de inliggende inventarisnummers 

alsmede het door Rijckheyt toegekende archiefnummer? 

 
C) Selectie en vernietiging. 
1) Is de gemeentelijke selectielijst van toepassing geweest op de bescheiden? 

2) Bestaan de over te dragen archiefbescheiden enkel en alleen uit voor bewaring in aanmerking komende 

stukken? 


