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Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. 
 

I. Algemeen 
 
De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog 

niet overgebrachte archiefbescheiden van gemeentelijke beheerseenheden. Dit toezicht dient uitgevoerd te 

worden ten aanzien van (nog) niet-overgedragen archieven van de gemeentelijke overheid en archieven van 

gemeenschappelijke regelingen waarvan Heerlen de centrum gemeente is. Dit geldt tevens voor archieven van 

gemeenschappelijke regelingen waarin op grond van de  gemeenschappelijke regeling het Stadsarchief Heerlen 

is aangewezen als archiefbewaarplaats. Dit verslag is een weergave van het gesprek dat is gevoerd op (dd-mm-

jjjj) met de/het (afdeling/organisatieonderdeel) . 

 
II. Inhoud   
Aan de hand van vragen zijn de volgende onderwerpen in het gesprek aan de orde gekomen.  
        
1. Organisatie        
 1.1. Algemeen        

 1.2. Regelgeving       

 1.3. Procedures / verantwoordelijkheden    

2. Beheer         
 2.1. Postbehandeling       

 2.2. Archiefbeheer       

  2.2.1. Dossiervorming      

  2.2.2. Beheer niet-digitale dynamische archieven  

  2.2.3. Beheer niet-digitale semi-statische archieven  

  2.2.4. Beheer digitale archieven     

 2.3. Selectie / vernietiging       

 2.4. Duurzaamheid        

  2.4.1. Papier en schrijfstoffen      

  2.4.2. Verpakkingsmaterialen      

  2.4.3. Microfilms       

  2.4.4. Zwart-wit films en –papier     

2.4.5. Optische schijven en elektromagnetische dragers    

3. Archiefruimte         
 
 
 
 
 
Datum concept-verslag :  <dd-mm-jjjj> 

Datum definitief-verslag :  <dd-mm-jjjj > 

Audit uitgevoerd door :   

Archiefinspectie Rijckheyt © 2007 
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1. Organisatie. 
 

1.1. Algemeen  

Contactperso(o)n(en) – naam/functie  

 

 

 

Hoofd beheerseenheid  

Functienaam hoofd beheerseenheid  

  

Is een actueel overzicht (b.v. de productbegroting) 

van de taken van de organisatie beschikbaar? 
 

Is een actueel overzicht van de 

organisatieonderdelen beschikbaar? 

 

Is er op dit moment een voornemen tot opheffing, 

samenvoeging of splitsing van de organisatie of 

overdracht van één of meer taken aan een andere 

beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon? 

 

Zo ja, wordt hierbij rekening gehouden met 

informatie- c.q. archiefbeheer? 
 

Welke diensten levert bureau DIV? 

 
 
 
 
 

 

1.2. Regelgeving  

Is het MT-Afdeling bekent met de wet- en regelgeving 

op het gebied van informatie- en archiefbeheer: 
 

Is MT-Afdeling op de hoogte van de strekking van de 

Archiefwet 1995: 
 

Is MT-Afdeling op de hoogte van de strekking van het 

Besluit Informatiebeheer 1997: 
 

Is MT-Afdeling bekend dat in de wet- en regelgeving 

eisen zijn geformuleerd voor vernietiging: 
 

  

1.3. Procedures/verantwoordelijkheden  

Zijn de verantwoordelijkheden voor het beheer van 

informatie binnen de afdeling bekend: 
 

Zijn de verantwoordelijkheden door MT-Afdeling 

vastgesteld: 
 

Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de  
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hoogte van deze afspraken: 

  

 Zijn de verantwoordelijkheden voor het beheer van 

digitale informatie binnen de afdeling bekend: 
 

Zijn de verantwoordelijkheden door MT-Afdeling 

vastgesteld: 
 

Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 

hoogte van deze afspraken: 
 

  

Op welke wijze worden binnengekomen verzoeken, 

brieven e.d. behandeld 
 

Is een procedure voor de verwerking van post 

opgesteld: 

- Papier: 

- faxen: 

- e-mail: 

 

Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 

hoogte van deze procedure: 
 

  

Is een procedure voor papieren archiefvorming 

opgesteld: 
 

  

Is een procedure voor digitale archiefvorming 

opgesteld: 
 

  

Zijn AO (administratieve organisatie) procedures c.q. 

werkprocessen opgesteld: 
 

Is in de beschrijving van de AO procedures ook de 

neerslag (de archiefbescheiden in de vorm van o.a. 

documenten, kaarten, tekeningen en databases 

[applicatie]) opgenomen: 

 

Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 

hoogte van de inhoud van deze procedures: 
 

  

Is een procedure voor de vernietiging van 

archiefbescheiden opgesteld: 
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2. Beheer. 
 

2.1. Postbehandeling   

Welk deel (%) geregistreerd (van DIV deel):  

Wordt origineel of kopie naar behandelaar gezonden:  

  

Wordt er gewerkt met een archiefbeheersysteem:  

Wordt de inkomende post gescand:  

Zo ja, door wie wordt inkomende post gescand:  

Wordt de uitgaande post gescand:  

Zo nee, worden er geauthentiseerde kopieën 

bewaard van de uitgaande post  
 

Wordt de interne post gescand:  

Wordt voortgangs- en afdoeningscontrole toegepast:  

Frequentie rappelleren:  

Is de afdeling tevreden over het functioneren van de 

voortgangs- en afdoeningscontrole: 
 

  

2.2. Archiefbeheer  

2.2.1. Dossiervorming  

Door wie wordt de dossiervorming in de dynamische 

fase vormgegeven: 
 

Wanneer vindt dossiervorming plaats  

Wordt bij het toegankelijk maken van de dossiers 

gebruik gemaakt van het archiefbeheerssysteem: 
 

Worden digitale dossiers gevormd (incl. digitale 

documenten): 
 

Als digitale dossier worden gevormd. Wat gebeurt er 

met de originele papieren archiefstukken: 
 

Vindt deze vorming plaats in het 

archiefbeheerssysteem:  
 

Wordt bij de dossiervorming rekening gehouden met 

selectie en vernietiging: 
 

Zo nee, wanneer worden deze werkzaamheden 

uitgevoerd: 
 

  

2.2.2. Beheer niet-digitale dynamische archieven  

Waar vindt het beheer van niet-digitale archieven 

plaats: 
 

Is een actueel overzicht van alle niet-digitale 

dynamische archieven beschikbaar: 
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Zijn alle niet-digitale dynamische archieven 

toegankelijk middels een toegang: 
 

  

2.2.3. Beheer niet-digitale semi-statische 
archieven 

 

Waar vindt het beheer van niet-digitale semi-statische 

archieven plaats: 
  

Is een actueel overzicht van alle niet-digitale semi-

statische archieven beschikbaar: 
 

Zijn alle niet-digitale semi-statische archieven 

toegankelijk middels een toegang: 
 

  

2.2.4. Beheer digitale semi-statische archieven  

Inhoud, structuur en vorm zijn van belang voor het 

behoud van de authenticiteit van de 

archiefbescheiden. 

Worden er digitale semi-statische archieven beheerd: 

 

Zijn er maatregelen genomen voor de “borging” van 

inhoud, structuur, vorm, ordening en toegankelijkheid:
 

Zijn er maatregelen genomen in geval van migratie 

en conversie t.a.v. inhoud, structuur, vorm, ordening 

en toegankelijkheid 

 

Heeft conversie en/of migratie plaatsgevonden, 

danwel gaat plaats vinden: 
 

Zo ja, 

Is hiervan een verklaring opgesteld: 
 

Wordt van afdelingsspecifieke applicatie(s) de 

voorgaande c.q. vervallen verzie (s) bewaard, 

alsmede de wettelijk vastgestelde documentatie:  

 

  

2.3. Selectie / vernietiging  

Wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke 

vernietigingslijst (selectielijst): 
 

  

Wie is belast met de uitvoering van de waardering 

(het bepalen van de bewaartermijn) van papieren 

archiefbescheiden: 

 

Wie is belast met de uitvoering van de waardering 

van digitale archiefbescheiden: 
 

Wie is belast met de uitvoering van de vernietiging 

van papieren archiefbescheiden: 
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Wie is belast met de uitvoering van de vernietiging 

van digitale archiefbescheiden: 
 

Wordt alvorens tot vernietiging over te gaan een lijst 

opgesteld van de vernietigbare archiefbescheiden, al 

dan niet met inachtneming van de geldende 

vernietigingslijst (selectielijst):  

 

  

 Zijn de afgelopen twee jaar archiefbescheiden 

vernietigd: 
 

  

2.4. Duurzaamheid  
(blijvend te bewaren bescheiden) 

 

2.4.1. Papier en schrijfstoffen  

Gebruikt de afdeling papier en schrijfwaren die door 

de gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd: 
 

  

2.4.2. Verpakkingsmaterialen  

Gebruikt de afdeling verpakkingsmateriaal die door 

de gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd: 
 

  

2.4.3. Microfilms   

Wordt binnen de afdeling gebruik gemaakt van 

microfilms: 
 

  

2.4.4. Zwart-wit films en –papier   

Wordt binnen de afdeling gebruik gemaakt van ZW- 

films en ZW-papier 
 

  

2.4.5. Optische schijven en elektromagnetische 
dragers  

 

Wordt binnen de afdeling gebruik gemaakt van 

optische schijven en elektromagnetische dragers 
 

Zo ja, gebruikt de afdeling optische schijven en 

elektromagnetische dragers die door de 

gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd: 

 

Zo nee, is het MT-Afdeling op de hoogte van de 

regelgeving omtrent normeringen van optische  

schijven en elektromagnetische schijven: 
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3. Archiefruimte 
 

Is er op dit moment een voornemen tot bouw, 

verbouwing, inrichting of verandering van inrichting 

en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte 

(AV, art 15 b) 

 

 

 


