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Documenten die zeker in een archief thuishoren 

 

1. Documenten omtrent organisatie, leiding en beleid 

 Documenten inzake de oprichting zoals de statuten, vestiging(en), leiding, beleid en 

wijzigingen van beleid, benoemingen en ontslagen van functionarissen  

2. Documenten aangaande (officiële) aangelegenheden 

 Denk hier aan oorkonden, trofeeën, gedenktekens, en documenten betreffende 

jubilea, calamiteiten, en dergelijke. Deze documenten hebben een historische waarde 

voor een organisatie en worden daarom bewaard. 

3. Documenten op het gebied van financiële aangelegenheden 

 Niet alleen stukken voor de lopende boekhouding maar ook beschrijvingen van het 

kapitaal, verdeling van de aandelen, winstverdeling, omzet, en dergelijke. 

4. Producten en Verkoop 

 Vanwege de historische waarde bewaren veel bedrijven hun eerste product, soms in 

een archief, soms fraai uitgestald in een vitrinekast. Uiteraard zijn alle literaire of 

corporele documenten betreffende het nieuwe productenpakket, evenals toelevering 

en transport van de producten, waardevol om te archiveren. 

 Informatie met betrekking tot de verkoop van de producten zoals de prijsbepaling, 

concurrentie, productcampagnes, en dergelijke, is van belang voor de bedrijfsvoering 

en wordt gearchiveerd. 

5. Documenten over samenwerking 

 Alles wat te maken heeft met gebruik van andere dan eigen producten en 

samenwerking met anderen dient zorgvuldig bewaard te worden in verband met de 

bewijsfunctie. Denk hierbij aan overeenkomsten en contracten, participatie, fusies, 

etcetera. 

6. Documenten omtrent openbaarmaking 

 Alle informatie over het bedrijf die naar buiten gebracht wordt, zoals artikelen, 

jaarverslagen, en dergelijke, worden gearchiveerd. Deze zaken hebben behalve een 

promotionele en historische waarde ook een praktisch nut voor een volgend gebruik. 
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7. Documenten betreffende werkgroepen en commissies 

 Informatie over de instelling, samenstelling, doel en activiteiten van werkgroepen en 

commissies. Ook alle informatie die voortvloeit uit de activiteiten van deze 

werkgroepen of commissies, zoals notulen en mededelingen.. 

8. Documenten op het gebied van facilitaire voorzieningen van de organisatie 

 Onder facilitaire voorzieningen wordt o.a. verstaan: gebouw(en), bedrijfsterrein, 

verhuizingen, en dergelijke.  
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