Driehoeksverslag actualisatie BSD Universiteiten 1986 tot heden

Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de vertegenwoordiger van de Openbare en Bijzondere Universiteiten van
Nederland en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris met betrekking tot
de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van de universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs
over de periode vanaf 1985.
Den Haag 7-11-2008
Pieter van Koetsveld
INLEIDING
De voorliggende ontwerp-selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het
Archiefbesluit 1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument
(BSD). Een BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD
wordt op grond van een aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven,
die neerkomt op een selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van
de handeling vormen (B = te bewaren; V = te vernietigen).
Het BSD fungeert als selectie-instrument voor de Openbare en Bijzondere Universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs over de periode 1985 tot heden Het
voorliggende BSD is een actualisatie van het BSD voor de Openbare en Bijzondere Universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs (Stcrt 2001, 82) dat ingetrokken
dient te worden.
Reikwijdte van dit BSD
Dit BSD wordt thans ter vaststelling aangeboden voor de volgende zorgdragers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erasmus Universiteit Rotterdam;
Universiteit van Tilburg;
Radboud Universiteit Nijmegen;
Technische Universiteit Delft;
Technische Universiteit Eindhoven;
Universiteit van Amsterdam;
Universiteit Leiden;
Rijksuniversiteit Groningen;
Universiteit Maastricht;
Universiteit Twente;
Universiteit Utrecht;
Vrije Universiteit te Amsterdam;
Wageningen Universiteit
Open Universiteit.

De volgende van de bovengenoemde universitaire onderwijsinstellingen zijn bijzondere universiteiten:
•
•
•

Vrije Universiteit, uitgaande van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs;
Radboud Universiteit Nijmegen, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit
Nijmegen;
Universiteit van Tilburg, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant.

Hoewel de bijzondere universiteiten in tegenstelling tot de openbare universiteiten geen publiekrechtelijke instellingen met rechtsbevoegdheid maar privaatrechtelijke rechtspersonen
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zonder openbaar gezag zijn , en niet onder het gezag van de Archiefwet vallen, hebben zij
zich aangesloten bij de werkgroep Selectielijst van het overleg Post- en Archiefzaken Universiteiten (PAZU) waarin vertegenwoordigers van bovengenoemde universiteiten vertegenwoordigd zijn. Het voorliggende BSD wordt met de afsluiting van dit driehoeksoverleg ook
voor de bijzondere universiteiten vastgesteld.
Een overzicht van de actoren die actief zijn onder deze zorgdragers is opgenomen in het
BSD.
Totstandkoming BSD
Dit BSD is gebaseerd op het rapport institutioneel onderzoek (RIO) 'Een academische zaak
Deel 1’, een institutioneel onderzoek naar openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs over de periode vanaf 1985 (PIVOT-publicatie 60dat is opgesteld door A. Spieksma en J. van der Meer. De actualisatie was noodzakelijk om wijzigingen
in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) te verwerken in
het BSD. Hierdoor werden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende
actoren gewijzigd. Verder ontbraken er handelingen die betrekking hebben op het gebied van
huisvesting, arbo en milieu, archiefbeleid en -beheer, seksuele agressie, intimidatie en geweld en het instellen van rechtspersonen. Verder ontbraken de actoren Gemeenschappelijk
Beleidsorgaan en Uitvoeringsorgaan. Deze zijn toegevoegd. Ten opzichte van het bestaande
BSD is een aantal handelingen toegevoegd, een aantal waarderingen gewijzigd en zijn er een
aantal tekstuele correcties en aanvullingen gemaakt. Hiervan is een overzicht gegeven in de
bijlage van dit verslag.
Deelnemers aan het driehoeksoverleg
Aan het driehoeksverslag werd door de volgende personen (direct dan wel indirect) deelgenomen:
Namens de openbare en bijzondere universiteiten:
Archiefdeskundige
Leden van het Overleg Semistatische archieven (SSA) Nederlandse universiteiten,
G.F.A.M. Kleinsman en R.V. Brilleman.

Beleidsdeskundigen
- Leden van het landelijk Juristenoverleg Nederlandse universiteiten
- Leden van het landelijk Accountantsoverleg Nederlandse universiteiten CBVUAD
- Prof. dr. W.Th.M. Frijhoff namens de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis
als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris
- Dhr. P. van Koetsveld, medewerker Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief
Selectiedoelstelling
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 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
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hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook
van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo
ver deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.
Om op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van de handelingen te komen,
worden zes selectiecriteria toegepast. Deze zijn terug te vinden in het BSD.
Beleidsterrein
Voor een beschrijving van het handelen van de universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs wordt verwezen naar het RIO 60 deel 1.
Inhoudelijk verslag
Naast de wijzigingen in deze actualisatie ten opzichte van het bestaande BSD (zie bijlage) zijn
er nog drie handelingen besproken naar aanleiding van een advies van prof. dr. W. Th. M.
Frijhoff. Dhr. Frijhoff was bij de vaststelling van het bestaande BSD als materiedeskundige
opgetreden en is als zodanig bij de voorliggende actualisatie door de PAZU benaderd. Zijn
advies betrof de volgende handelingen:
-

60.081: Het verrichten van onderzoek naar en beoordelen van kennis, inzicht
en vaardigheden van examinandi.
De neerslag van deze handeling (tentamenopgaven, -uitwerkingen en –
uitslagen) was door de zorgdragers met V 2 jaar gewaardeerd. Teneinde onderzoek naar de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland
mogelijk te maken, heeft dhr. Frijhoff geadviseerd deze neerslag met B te
waarderen of in ieder geval een steekproef van vernietiging vrij te stellen. Gezien de disproportionaliteit tussen de omvang van de betreffende neerslag in
relatie tot de informatiewaarde hebben de vertegenwoordigers van de zorgdragers en de rijksarchivaris besloten dat integrale bewaring onwenselijk is.
Ook de alternatieve optie om slechts een steekproefbestand te bewaren is niet
overgenomen. Voor het selecteren van een bepaald steekproefbestand moet
immers duidelijk zijn welke selectiecriteria relevant zijn tegen de achtergrond
van doel en reikwijdte van een (statistisch) onderzoek en het advies van dhr.
Frijhoff bood te dien aanzien in onvoldoende mate de gewenste specificatie. De
voorgestelde V-waardering is derhalve gehandhaafd.

-

60.522: Het houden van toezicht op rechtspersonen die door de universiteit
zijn opgericht.
De neerslag van deze handeling was door de zorgdragers met V 7 jaar gewaardeerd. Dhr. Frijhoff heeft erop gewezen dat universiteiten steeds vaker
stichtingen oprichten om universitaire taken uit te voeren. Op deze manier
dreigt een versnipperd beeld van de totale activiteiten van universiteiten in
Nederland te ontstaan. Hij heeft daarom geadviseerd de betreffende neerslag
met B te waarderen. Dit advies is overgenomen. De handeling is met B4 gewaardeerd.

-

60.588: Het in dienst nemen en aanstellen van vakantiekrachten,
uitzendkrachten, stagiaires, WSW’ers en NWO’ers.
De neerslag van deze handeling was door de zorgdragers met V 2 jaar na verlaten van dienst gewaardeerd. Dhr. Frijhoff heeft aangegeven dat er in deze
handeling personen met een heel verschillende status binnen universiteiten
zijn samengebracht. Teneinde een reconstructie van het wetenschappelijk be3
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drijf in Nederland mogelijk te maken heeft hij geadviseerd de neerslag van deze handeling met B te waarderen. Aangezien deze neerslag voor wat betreft de
categorie met de hoogste status (de NWO-ers) bij de Nederlandse organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) al met B gewaardeerd is en de
waarde van deze neerslag voor wat betreft andere categorieën twijfelachtig is,
is dit advies niet opgevolgd. Wederom bij gebrek aan hanteerbare criteria (zie
de toelichting hierboven, ten aanzien van handeling 60.081) is besloten ook
geen steekproefbestand te bewaren van dit materiaal. Geaggregeerde informatie over deze populatie(s) is ook terug te vinden in jaar- en vergaderverslagen, zodat ook met het oog op de waarde van die informatie deze handeling
niet met B gewaardeerd hoeft te worden en de V-waardering mocht worden
gehandhaafd.
De overige waarderingen gaven geen aanleiding tot discussie. Dit verslag is voorgelegd aan
de deelnemers van het overleg, die er hun goedkeuring aan hebben gegeven.
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Wat is er veranderd?

In vergelijking met de huidige versie van het Basisselectiedocument, zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van OCW op 3 april 2001 (R&B/OSA/2001/1311), zijn in deze nieuwe versie 208 wijzigingen
opgenomen: van 5 handelingen is de waardering gewijzigd (V = vernietigen werd B = bewaren of andersom), 89 handelingen zijn tekstueel of inhoudelijk gewijzigd, 30 handelingen zijn binnen het BSD verplaatst, 9 handelingen zijn vervallen en er zijn 75 nieuwe handelingen geformuleerd.
In hoofdstuk 3.1 staan in extenso de handelingen vermeld waarvan de waardering gewijzigd is. Hier
staan de huidige en nieuwe versies naast elkaar.
Hoofdstuk 3.2 geeft een opsomming van de handelingen waarvan de tekst is aangepast, of waarvan bijvoorbeeld periode, grondslag of opmerking zijn aangepast. Deze handelingen zijn niet in extenso afgedrukt.
In hoofdstuk 4 zijn integraal de nieuwe handelingen opgenomen.
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de handelingen die in het BSD (en het RIO) verplaatst zijn of die
onder een aparte kop gegroepeerd zijn.
Hoofdstuk 6 bevat een opsomming van de handelingen die in het nieuwe BSD niet meer voorkomen.
Tenslotte is vóór de handelingnummers het nummer van de publicatie van het Institutioneel Onderzoek
in de PIVOT-reeks geplaatst, zodat bijvoorbeeld handeling 1 nu 60.001 is geworden.
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3.

Gewijzigde handelingen

3.1.

wijzigingen in waardering
HUIDIGE VERSIE

20d
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

waardering:

Raad van toezicht
Het goedkeuren van universitaire
begrotingen, jaarverslagen en
jaarrekeningen.
1997 Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
1992, 593) zoals gewijzigd (Stb.
1997, 117) en art. 9.8 onder c en d
en gewijzigd (Stb. 1997, 284) art.
11.6, tweede lid onder c en d;
besluiten
Het jaarverslag wordt vastgesteld
door het college van bestuur en
behoeft de goedkeuring van de
bestuursraad/de raad van toezicht.
De jaarrekening wordt opgesteld
volgens ministeriële richtlijnen door
het college en werd vastgesteld
door de bestuursraad, sinds de
inwerkingtreding van de WHW
wordt zij alleen goedgekeurd door
de bestuursraad/de raad van
toezicht.
V 2 jaar, het besluit blijft bewaard
bij het college van bestuur
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NIEUWE VERSIE
60.020d
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

waardering:

Raad van toezicht
Het goedkeuren van universitaire
begrotingen, jaarverslagen en
jaarrekeningen.
1997 Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
1992, 593) zoals gewijzigd (Stb.
1997, 117) en art. 9.8 onder c en d
en gewijzigd (Stb. 1997, 284) art.
11.6, tweede lid onder c en d
besluiten
Het jaarverslag wordt vastgesteld
door het college van bestuur en
behoeft de goedkeuring van de
bestuursraad / de raad van
toezicht. De jaarrekening wordt
opgesteld volgens ministeriële
richtlijnen door het college en werd
vastgesteld door de bestuursraad,
sinds de inwerkingtreding van de
WHW wordt zij alleen goedgekeurd door de bestuursraad / de
raad van toezicht.
B3

Waardering gewijzigd in B 3
81
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

Commissie voor de examens /
Examencommissie
Het verrichten van onderzoek naar
en beoordelen van kennis, inzicht
en vaardigheden van examinandi.
1985 Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 16,
derde lid; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.10, tweede lid en art. 7.11,
eerste lid; Structuur-regelingen
(KUN,
VU);
Onderwijsen
Examenregelingen (KUB)
tentamensuitslagen
De inhoudelijke beoordeling van
tentamens en examens gebeurt
door de examinator of de faculteit,
waarna
de
uitslag
wordt
vastgesteld door de commissie

60.081
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

Commissie voor de examens /
Examencommissie
Het verrichten van onderzoek naar
en beoordelen van kennis, inzicht
en vaardigheden van examinandi.
1985 Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 16,
derde lid; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.10, tweede lid en art. 7.11,
eerste lid; Structuur-regelingen
(KUN,
VU);
Onderwijsen
Examenregelingen (KUB)
tentamenopgaven, -uitwerkingen
en -uitslagen
De inhoudelijke beoordeling van
tentamens en examens gebeurt
door de examinator of de faculteit,
waarna
de
uitslag
wordt
3
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waardering:

voor de examens.
V
1
jaar
na
tentamenuitslag

vaststelling
waardering:

Versie 01-11-2007

vastgesteld door de commissie
voor de examens.
V
2
jaar
na
vaststelling
tentamenuitslag

Product: aangevuld met tentamenopgaven en
–uitwerkingen.
Waardering: 2 jaar i.p.v. 1 jaar (i.v.m.
accountantscontrole).

actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:

College van decanen
Het besluiten tot toekennen van
doctoraten.
1985 -1997
Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 15,
derde lid; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschap-pelijk
Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.18, vierde lid en 11.17, derde lid;
Structuurregelingen (KUB, KUN,
VU);
Bestuursreglementen;
Algemeen
Onderwijsreglement
(KUN); Promotiereglementen
besluiten
B6

60.088a
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:

waardering:

249a
actor:
handeling:

College van bestuur (OU)
Het in- en samenstellen

van

College van decanen
Het besluiten tot toekennen van
doctoraten.
1985 -1997
Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 15,
derde lid; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.18, vierde lid en 11.17, derde lid;
Structuurregelingen (KUB, KUN,
VU);
Bestuursreglementen;
Algemeen
Onderwijsreglement
(KUN); Promotiereglementen
besluiten
Om te beoordelen of de kandidaat
aan de gestelde eisen voldoet
wordt een beoordelingscommissie
ingesteld, die beoordeelt of de
beoogde kandidaat aan de
vereisten heeft voldaan en tot de
verdediging van het proefschrift
kan worden toegelaten. De
openbare verdediging van het
proefschrift vindt plaats ten
overstaan
van
een
promotiecommissie, die beslist of het
doctoraat kan worden verleend.
V 5 jaar na toekennen van het
doctoraat (het betreft hier de
standaardbrieven
van
de
administratieve procedure) of conform
vigerende
instellingsrichtlijnen.
Het promotieregister blijft bewaard

Opmerking toegevoegd;
Waardering gewijzigd in V 5 jaar, conform
60.088b.
Wie beheert het promotieregister? Het is beter om
een gesplitste waardering als volgt te noteren:
Promotieregister B5
Overige neerslag V 5 jaar na toekennen van het
doctoraat
Geldt ook voor 88b.
60.249a
actor:
College van bestuur (OU)
handeling:
Het in- en samenstellen van
4
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periode:
grondslag:

product:
opmerking:

waardering:
249b
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
waardering:

benoemingsadviescommissies
voor de benoeming van hoogleraren.(OU)
1985 - 1994, 1997 Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79,
tweede lid; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
9.35, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursen
Beheersreglementen;
Bestuursreglementen;
Beheersreglementen
instellingsen
benoemingsbesluiten
Het
instellen
van
een
benoemingsadviescommissie voor
de benoeming hoogleraren is bij
de wijziging van de Wet Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk
Onder-zoek, Stb. 1997, 117 niet
meer verplicht gesteld. Het is de
faculteitsbesturen vrij om een
dergelijke commissie in te stellen.
B5

College van hoogleraren / college
voor promoties
Het in- en samenstellen van
benoemingsadviescommissies
voor de benoeming van hoogleraren.(OU)
1994 - 1997
Bestuursreglementen;
Beheersreglementen
instellingsen
benoemingsbesluiten
B5

periode:
grondslag:
product:
waardering:
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benoemingsadviescommissies
voor de benoeming van hoogleraren (OU).
1985 - 1994, 1997 Bestuurs- en Beheersreglementen
instellingsen
benoemingsbesluiten
V
10 jaar

Grondslag aangepast (sloeg niet op OU);
Opmerking weggelaten (sloeg niet op OU);
Waardering gewijzigd in V 10 jaar (conform
60.249c)

In de vastgestelde versie komt geen 249c voor.
60.249b
actor:
College van hoogleraren / college
voor promoties
handeling:
Het in- en samenstellen van
benoemingsadviescommissies
voor de benoeming van hoogleraren (OU).
periode:
1994 - 1997
grondslag:
Bestuursreglementen;
Beheersreglementen
product:
instellingsen
benoemingsbesluiten
waardering:
V
10 jaar
Waardering gewijzigd in V 10 jaar (conform
60.249c)
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3.2.

Versie 01-11-2007

tekstuele en inhoudelijke aanpassingen

60.002a
60.002b

60.006
60.007a

60.015b
60.019a

60.020c
60.101
60.0106

60.112b
60.132

60.133
60.134
60.135
60.137
60.141

60.142
60.149
60.168
60.170
60.181a
60.187a
60.200b
60.206a
60.212
60.245
60.249c
60.271a
60.271b
60.271c
60.281

Periode aangepast; grondslag aangepast
Handeling: woord (KUN) weggelaten; periode aangepast; grondslag aangepast; opmerking toegevoegd
In de opmerking staat dat deze handeling vanaf 1994 wordt uitgevoerd, maar de periode
begint vanaf 1997. Dit spreekt elkaar tegen
Periode aangepast; opmerking aangevuld; waardering tekstueel aangevuld
Opmerking toegevoegd
Het is - gezien de opmerking over de V-termijn van registers onder punt 2a van de Praktische tips - raadzaam om het register dat bij de opmerking vermeld wordt bij het product te
noemen; ervan uit gaande dat dit bewaard dient blijven.
Handeling: woord (KUN) weggelaten
Kun is vervangen door RU i.p.v. alleen weggelaten. Is dit de bedoeling?
Handeling aangevuld; opmerking aangepast
Het is beter om de wijziging van toezichthouder in de opmerking te plaatsen i.p.v. in de
handeling. Zo lijkt het in tegenstelling met de periode.
Handeling aangepast
Periode aangepast; grondslag aangepast; opmerking aangepast
Opmerking toegevoegd
Ervan uitgaande dat de accountantsverklaring onder deze handeling bewaard moet worden, is het beter om een gesplitste waardering te maken. Met deze formulering lijkt het of
iemand anders de verklaring bewaard.
Zo is duidelijker:
Accountantsverklaring B3
Overige neerslag V1
Handeling: woord (KUN) weggelaten; periode aangepast; grondslag aangepast
Opmerking verwijderd
Zijn de opmerkingen bij handeling 132-142 verwijderd omdat de onderzoeksrapporten onder een andere handeling bewaard worden? Zo ja, waar?
Opmerking verwijderd
Opmerking verwijderd
Opmerking verwijderd, opmerking uit RIO toegevoegd
Opmerking verwijderd
Opmerking verwijderd
Komt het product “hoofdlijnen opleidingsprogramma’s” als zodanig ook voor in de informatiehuishoudens van universiteiten? B5 lijkt me hier een logischere waardering.
Opmerking aangepast
Handeling aangepast
Product aangevuld
Periode aangepast
Grondslag aangevuld; product aangevuld
Periode aangepast; grondslag aangepast
Product aangevuld
Opmerking uit RIO toegevoegd
Hierin handeling 60.415 opgenomen
Vervalt handeling 415?
Handeling aangepast
Opmerking toegevoegd
In vastgestelde versie komt geen 249c voor. Wel 249, 249a en 249b. Hoe zit dit?
Handeling aangepast
Handeling aangepast
Handeling aangepast
Periode aangepast; grondslag aangepast
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60.284
60.303a

60.323a
60.323b
60.349a

60.359abc
60.363

60.368
60.389
60.419
60.423b

60.427

60.429
60.438
60.440
60.441
60.442
60.443
60.444
60.445
60.446
60.447
60.448
60.449
60.450
60.451
60.452
60.453
60.454
60.455
60.456
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Opmerking aangepast
Waardering tekstueel aangepast
Ik zie geen wijziging in de waardering. Als het de bedoeling is dat een deel van de neerslag bewaard wordt, is het het beste om een gesplitste waardering te maken waarin geëxpliciteerd wordt welke neerslag B is en welke V (zie opmerking bij 106b). Als deze handeling op V staat omdat de relevante neerslag ergens anders bewaard wordt, is het beter om
dit in een opmerking op te nemen. In dat geval is het ook handig om aan te geven om welke neerslag het gaat.
Toegevoegd; ontbrak abusievelijk in eerdere versies
Grondslag aangepast
Hierin opgenomen 60.348; periode aangepast; grondslag aangepast
Periode en grondslag niet aangepast bij 349a, maar bij 349b. Klopt dit? Vervalt handeling
348?
Grondslagen toegevoegd
Handeling: woord (OU) weggelaten; grondslag aangepast; product aangepast; opmerking
aangepast
Waardering is ook aangepast. Dit lijkt me in orde.
Handeling: woord (OU) weggelaten; grondslag aangepast
Waardering is ook aangepast. Lijkt me in orde.
Grondslag aangepast
Waardering is ook aangepast. B5 lijkt me in dit geval logischer.
Handeling aangepast; periode aangepast; grondslag aangepast
Grondslag is niet aangepast. Ik weet niet of dit van belang is.
Is nu 60.423
423a van de Universiteitsraad is vervallen. Klopt dit? Waarderingen zijn ook aangepast.
Dit lijkt me in orde.
60.427 kwam twee maal voor; één ander nummer gegeven: 60.589
De waardering van handeling 427 (in de actualisatie) is aangepast. B5 lijkt me hier logischer. Handeling 589 begint in 1981. Dit klopt niet met periode van BSD. Waardering is
ook aangepast. Dit lijkt me in orde.
Opmerking verwijderd; zie nieuwe handeling 60.508
B5 voor handeling 427 is logischer.
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag aangepast
Waardering is aangepast. B5 is logischer.
Grondslag aangepast
Waardering is aangepast. B5 is logischer
Grondslag toegevoegd
Waardering is aangepast. B5 is logischer
Grondslag toegevoegd
Waardering is aangepast. B5 is logischer
Grondslag toegevoegd
Waardering is aangepast. B5 is logischer
Grondslag toegevoegd
Waardering is aangepast. B5 is logischer
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
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60.457
60.458
60.459
60.460
60.461
60.462
60.463
60.464
60.465
60.466
60.467
60.468
60.469
60.470
60.471
60.472
60.473
60.474
60.475
60.476
60.477
60.482

60.484
60.485
60.486
60.495
60.589
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Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag toegevoegd
Grondslag aangepast; product aangepast; opmerking aangepast
Is het de bedoeling dat deze handeling alleen van toepassing is op verplichtingen en uitgaven m.b.t. huisvesting? De toevoeging over subsidies bij de opmerking is wat ongelukkig geformuleerd. Ik neem aan dat universiteiten geen subsidies verstrekken.
Product aangepast; waardering tekstueel aangepast
Handeling aangepast
Handeling aangepast
Handeling 487 dient ook aangepast te worden.
Grondslag toegevoegd
Was eerst 60.427, maar dat nummer kwam twee maal voor
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4.
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Nieuwe handelingen

60.508
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.509a
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.509b
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.510
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.511
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.512
actor:
handeling:

College van bestuur
Het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.110.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art.
4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid;
Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de
Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)
verslagen
De regelingen voor beoordelings- en functioneringsgesprekken blijven bewaard; zie
handeling 60.429
V
5 jaar

Stichtingsbestuur (KUB, KUN) / Verenigingsbestuur (VU)
Het instellen van een gemeenschappelijk beleidsorgaan
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) zoals gewijzigd (Stb. 1990,
535), art. 173 b lid 1, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb
1992, 593), zoals gewijzigd (Stbl. 1992, 593) art. 12.19 lid 1
besluiten
B4

College van bestuur
Het instellen van een gemeenschappelijk beleidsorgaan
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) zoals gewijzigd (Stb. 1990,
535), art. 173 b lid 1, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb
1992, 593), zoals gewijzigd (Stbl. 1992, 593) art. 12.19 lid 1
besluiten
B4

College van bestuur
Het benoemen van de leden van het gemeenschappelijk beleidsorgaan.
1985 –
Gemeenschappelijke regeling
besluiten
B4
B 5 is hier logischer
Gemeenschappelijk beleidsorgaan
Het benoemen van de voorzitter van het gemeenschappelijk beleidsorgaan
1985 –
Gemeenschappelijke regeling
besluiten
B4
B5 is hier logischer
Gemeenschappelijk beleidsorgaan
Het vaststellen van een reglement voor de werkwijze van het gemeenschappelijk
beleidsorgaan.
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periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.513
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.514
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:

60.515
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.516
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.517
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product::
waardering:

60.518
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
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1985 –
Gemeenschappelijke regeling
reglementen
B1
B5 is hier logischer
Gemeenschappelijk beleidsorgaan
Het evalueren van de onderlinge afstemming van de werkzaamheden van het
ziekenhuis en de universiteit op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig
onderwijs en onderzoek.
1985 –
Gemeenschappelijke regeling
evaluatierapporten
B2

Gemeenschappelijk beleidsorgaan
Het goedkeuren van het reglement van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.
1985 –
Gemeenschappelijke regeling
besluiten
V
5 jaar
wordt bewaard bij het Gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan <= als opmerking opnemen

Gemeenschappelijk beleidsorgaan
Het benoemen van de voorzitter en de leden van het gemeenschappelijk
uitvoeringsorgaan.
1985 –
Gemeenschappelijke regeling
besluiten
B4
B 5 is hier logischer
Gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan
Het vaststellen van het reglement van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.
1985 –
Gemeenschappelijke regeling
reglementen
B1
B5
Gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan
Het adviseren van het college van bestuur over de voorgenomen benoeming
hoogleraren in de faculteit der geneeskunde.
1997 –
Gemeenschappelijke regeling
adviezen
V
2 jaar
wordt bewaard bij het College van Bestuur <= als opmerking opnemen

van

Gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan
Het instemmen met het benoemen van afdelingshoofden en van geneeskundige
medewerkers, assistenten, hoogleraren en andere medewerkers die door hun aard van
functie bij de universiteit zijn belast met patiëntenzorg en daarvoor aangesteld moeten
worden bij het academisch ziekenhuis.
1997 –
Gemeenschappelijke regelingen
besluiten
10
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opmerking:

waardering:
60.520
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.521
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.522
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.523
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.524
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.525
actor:
handeling:

periode:
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Het uitvoeringsorgaan kan dit alleen doen als de bevoegdheid hiertoe is overgedragen
door de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis aan het bestuur van het
gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan
V
2 jaar

College van bestuur
Het mede benoemen van bestuursleden van rechtspersonen die door de universiteit zijn
opgericht.
1985 –
Akten, statuten
besluiten.
V
7 jaar na opheffing van de rechtspersoon

College van bestuur
Het instemmen met voorgenomen plannen over de aanwending van middelen van door
de universiteit opgerichte rechtspersonen, als dit mogelijk effecten zal hebben op het
functioneren van de universiteit.
1985 –
Akten, statuten
besluiten
V
2 jaar

College van bestuur
Het houden van toezicht op rechtspersonen die mede door de universiteit zijn opgericht.
1985 –
Akten, statuten
besluiten, jaarverslagen, financiële overzichten, jaarrekeningen
B
Selectiecriterium ontbreekt (lijkt me B5)
College van bestuur
Het indienen van een verzoek bij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Erkenningcommissie
Onderzoekscholen
(ECOS)
tot
erkenning
van
een
onderzoekschool.
1991 –
Reglement voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Stb. 1938,
390) zoals gewijzigd (Stb. 1991, 463), art. 9 vierde lid
Erkenningsverzoeken
B4

College van bestuur
Het adviseren van de minister over de voordracht van leden van het algemeen bestuur
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
1988 –
Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1987, 369),
art. 6, derde lid
Adviezen
V
2 jaar

Faculteitsbestuur
Het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van het algemeen bestuur of een
gebiedsbestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO).
1988 11
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grondslag:

product:
opmerking:

waardering:
60.530
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:

60.531
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.532
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.533
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
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Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1987, 369),
art. 29.30, zoals gewijzigd (Stb. 1993, 650), art. VII sub C onder 21.D en (Stb. 1993,
690), art. .. eerste lid sub D
bezwaarschriften, beroepschriften
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het algemeen bestuur 6 weken na de dag
waarop het besluit waartegen het gericht is, is verzonden. Met de invoering van de wet
van 23 december 1993 (Stb. 1993. 690) is bepaald dat de belanghebbende tegen een
besluit van een gebiedsbestuur een administratief beroep kan instellen bij het algemeen
bestuur.
V
7 jaar

College van bestuur
Het afsluiten van collectieve verzekeringen voor het personeel.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.110.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art.
4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid;
Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de
Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN),
Handboek P&O
verzekeringspolissen
In collectieve contracten kunnen bepalingen zijn opgenomen waaraan personeelsleden
en voormalig personeelsleden rechten kunnen ontlenen
V
7 jaar na beëindiging van het contract. De originele polis blijft na afloop van
contract 50 jaar bewaard
Als gesplitste waardering noteren.
College van bestuur
Het opstellen van regels omtrent de uitvoering van huisvestings-werkzaamheden.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
besluiten
V
7 jaar na vervanging

College van bestuur
Het verstrekken van opdrachten tot het uitvoeren van verbouwings- en
onderhoudswerkzaamheden aan (rijks)monumenten.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
opdrachten
B5
Is dit geen dubbel van handeling 482?
College van bestuur
Het opstellen van onderhoudsplannen voor gebouwen.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
onderhouds- en inspectieschema’s
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waardering:
60.538
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.539
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.540
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking
waardering:
60.541
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.542
actor:
handeling:

periode:
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V
7 jaar
V 7 jaar na wat?
College van bestuur
Het overleggen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis inzake het
besluit welke afdelingen en andere onderdelen het ziekenhuis omvat.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986,
388) art. 160 lid 1, art. 172, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 164, art. 172; Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.15;
Bestuursreglementen
besluiten
vergelijk H4 van AZ III
B4

College van bestuur
Het adviseren van het stichtingsbestuur van het academisch ziekenhuis (AZN), inzake
de vast te stellen structuurregeling waarin de wijze van verbondenheid van het
ziekenhuis aan de universiteit is geregeld (KUN).
1997 –
Statuten KUN 1997, art. 4 lid 3 onder 3 en lid 4
adviezen
vergelijk H301 uit AZ III
B1

College van bestuur
Het voeren van overleg met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis en het
faculteitsbestuur over de vorming van een universitair medisch centrum.
1997 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990,
535), art. 173b lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(Stb. 1992, 593), art. 12.19 lid 2; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis
Vrije Universiteit (1992), art. VIII-2 lid 1, lid 4; gemeenschappelijke regelingen;
Intentieverklaring met betrekking tot de vorming van het Erasmus Universitair Medisch
Centrum (1998); Plandocument EUR/AZR 2000-2001, hoofdstuk 2.1
besluiten
vergelijk H10 uit AZ III
B4

College van bestuur
Het, samen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis en het
faculteitsbestuur, instellen van een projectorganisatie ter ondersteuning bij de vorming
van het universitair medisch centrum (EUR).
1998 –
intentieverklaring vorming Erasmus Universitair Medisch Centrum 1998
besluiten
vergelijk H11 uit AZ III
B4

College van bestuur
Het instemmen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis inzake het
vaststellen van een instructie voor afdelingshoofden, hoogleraren en andere leden van
het wetenschappelijk personeel waarvan de functie meebrengt dat zij mede belast
worden met patiëntenzorg.
1985 –
13
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grondslag:

product:
opmerking:

waardering:
60.543
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.544
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.545
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.546
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
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Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986,
388), art. 161 lid 6, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 5; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.16 lid 5
besluiten
De handeling regelt de wederzijdse bevoegdheden van raad van bestuur en college van
bestuur tav afdelingshoofden, hoogleraren en andere leden van het wetenschappelijk
personeel, en stelt vast welke rechtspositieregime geldt.
Vergelijk H88 uit AZ III
B5

College van bestuur
Het, samen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis, bepalen van de
wijze waarop wederzijdse bevoegdheden worden uitgeoefend en hoe de geldende
rechtspositieregimes ten aanzien van de medisch specialisten die zowel bij universiteit
als academisch ziekenhuis zijn aangesteld worden toegepast.
1985 –
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
12.16 lid 3 t/m 5
besluiten
Vergelijk H109 uit AZ III
B5

College van bestuur
Het, samen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis, benoemen van
afdelingshoofden en van geneeskundige medewerkers, assistenten, hoogleraren en
andere medewerkers die door de aard van hun functie bij de universiteit belast zijn met
patiëntenzorg en daarvoor aangesteld moeten worden bij het academisch ziekenhuis.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986,
388), art. 161 lid 2-4, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 2-3; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.16 lid 2-3;
Bestuursreglementen
besluiten
Vergelijk H112 uit AZ III
V
10 jaar na ontslag

College van bestuur
Het, samen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis of het
faculteitsbestuur, vaststellen van een regeling over de vergoeding van kosten voor de
beoordeling van wetenschappelijk onderzoek door de medisch ethische
toetsingscommissie.
1999 –
Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 20;
Reglement van medisch-ethische commissie az M/ UM (2000), art. 17
regelingen
Vergelijk H205 uit AZ III
B4

Faculteitsbestuur
Het samen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis (AZN) en op
voordracht van de medisch-ethische toetsingscommissie benoemen van de
(plaatsvervangende) leden van de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen
(KUN).
1999 –
Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 5 lid 1
besluiten
14
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opmerking:
waardering:
60.547
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.548
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.549a
actor:
handeling:

periode:
grondslag:
product:
opmerking:

waardering:
60.549b
actor:
handeling:
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Vergelijk H209 uit AZ III.
V
5 jaar na aftreden

Stichtingsbestuur (KUB, KUN) / Verenigingsbestuur (VU)
Het voeren van overleg met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis (AZN,
AZVU) over het vaststellen van belangrijke beleidsvoornemens en zaken die voor het
totale functioneren van het ziekenhuis van belang zijn (KUN, VU).
1992 –
Statuten van de Stichting Katholieke Universiteit (1997), art.11 lid 7, Bestuursreglement
voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-1
agenda’s, verslagen
Vergelijk H8 uit AZ III
B1

College van bestuur
Het, samen met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis, jaarlijks afgeven
van een overzicht van de inkomsten die medisch specialisten hebben ontvangen uit
hun aanstelling bij universiteit en ziekenhuis aan de stichting extra honorering.
(1982) 1985 – 2000
Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten,
werkzaam in academische ziekenhuizen, art.4.3
financiële overzichten
Vergelijk H35 uit AZ III
V
7 jaar

College van bestuur
Het, samen met de faculteitsraad en de raad van bestuur van het academisch
ziekenhuis, voorbereiden en vaststellen van het beleid over renovatie en nieuwbouw van
het ziekenhuis.
1985 –
Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 2.1
vaststellingsbesluiten, beleidsstukken
Het vaststellen van beleid over nieuwbouw speelt alleen als de universiteit of de faculteit
der geneeskunde een direct belang heeft bij de nieuwbouw (bijvoorbeeld als toekomstig
medegebruiker van het nieuwe gebouw).
Vergelijk H63 uit AZ III
B5

waardering:

Faculteitsbestuur
Het, samen met het college van bestuur en de raad van bestuur van het academisch
ziekenhuis, voorbereiden en vaststellen van het beleid over renovatie en nieuwbouw van
het ziekenhuis.
1985 –
Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 2.1
vaststellingsbesluiten, beleidsstukken
Het vaststellen van beleid over nieuwbouw speelt alleen als de universiteit of de faculteit
der geneeskunde een direct belang heeft bij de nieuwbouw (bijvoorbeeld als toekomstig
medegebruiker van het nieuwe gebouw).
Vergelijk H63 uit AZ III
B5

60.550
actor:
handeling:
periode:

College van bestuur
Het controleren van de universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.
1985 –

periode:
grondslag:
product:
opmerking:
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grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.551
actor:
handeling:

Versie 01-11-2007

Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 53 derde lid en art. 188;
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.9,
eerste lid, gewijzigd (Stb 1997,117), art. 9.8 tweede lid onder d; Structuurregelingen
(KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen
accountantsverklaring
De instellingsaccountant of een door het college van bestuur aangewezen accountant
stelt een verklaring op aan de hand van een jaarlijks vast te stellen controleprotocol
B2

product:
waardering:

College van bestuur
Het opstellen van een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en
geweld.
2000 –
Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 4 lid 2; CAO Nederlandse
universiteiten 1999-2000, art. 2.11.
regeling
B5

60.552
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:

College van bestuur
Het instellen van de commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
instellingsbesluit
B4

60.554
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:

College van bestuur
Het benoemen van de leden van de commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
benoemingsbesluiten
V
5 jaar na beëindiging lidmaatschap

periode:
grondslag:

60.555
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.557
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.558
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

College van bestuur
Het goedkeuren van het reglement van de commissie seksuele intimidatie, agressie en
geweld.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
regelingen
B5

College van bestuur
Het beslissen op klachten over seksuele intimidatie, agressie en geweld.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
besluiten
De klacht wordt behandeld door de klachtencommissie seksuele intimidatie, agressie en
geweld, die advies uitbrengt aan het college van bestuur.
V
10 jaar na afhandeling

Commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld
Het adviseren van het college van bestuur bij klachten m.b.t. seksuele intimidatie,
agressie en geweld.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
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product:
waardering:
60.559
actor:
handeling:
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adviezen
V
2 jaar na afhandeling

periode:
grondslag:
product:
waardering:

Commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld
Het, onder goedkeuring van het college van bestuur, vaststellen van nadere regels voor
het functioneren van de commissie.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
regelingen
B1

60.560
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:

Commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld
Het opstellen van een jaarverslag van de werkzaamheden van de commissie.
2000 –
Regeling seksuele intimidatie, agressie en geweld
jaarverslagen
B3

60.561
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:
60.562
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.563
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.564
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:

College van bestuur
Het voorbereiden en vaststellen van het archiefbeleid.
1985 –
Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313), art. 2; Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 3;
Bestuurs- en beheersreglementen
regelingen, registratuur- of ordeningsplannen
B5

College van bestuur
Het opstellen van (ontwerp)vernietigings- en selectielijsten.
1985 –
Archiefbesluit 1968 (Stb. 1968, 200), art. 3; Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 5,
eerste lid en art. 9; Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671), art. 2, 3 en 5
(ontwerp)vernietigingslijsten, (ontwerp)selectielijsten
De vernietigings- en selectielijsten worden door de minister van cultuur vastgesteld.
V
2 jaar na intrekking

College van bestuur
Het overbrengen van archiefbescheiden naar een openbare archiefbewaarplaats.
1985 –
Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313), art. 5, eerste lid; Archiefbesluit 1968 (Stb. 1968, 200),
art.17-20; Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 12, eerste lid, art. 13, eerste lid en art.
15; Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671), art. 9 en 10.
verklaring van overbrenging, archiefinventaris
B5

College van bestuur
Het vernietigen van archiefbescheiden.
1985 –
Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313), art. 2, tweede lid; Archiefbesluit 1968 (Stb. 1968, 200),
art. 2, 3 en 5; Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 3; Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995,
671), art. 8.
verklaring van vernietiging
B5

60.565
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actor:
handeling:
periode:
grondslag:
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product:
waardering:

College van bestuur
Het vervreemden van archiefbescheiden.
1985 –
Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313), art. 2, tweede lid; Archiefbesluit 1968 (Stb. 1968, 200),
art. 8 en 10; Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 8; Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995,
671), art. 7 en 8.
verklaring van vervreemding
B5

60.566
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
waardering:

College van bestuur
Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties.
1996 –
Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 7; Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671), art. 6 en 8.
machtiging, verklaring van vervanging
B5

60.567
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.568
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.569
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.570
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:

College van bestuur
Het verstrekken van inlichtingen aan de rijksarchiefinspectie.
1985 –
Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313), art. 19 en 38, derde lid; Archiefbesluit 1968 (Stb. 1968,
200), art. 51; Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) zoals gewijzigd bij Aanpassingswet derde
tranche Awb II (Stb, 1997, 580), art. 25, tweede lid sub b, en 25a; Archiefbesluit 1995
(Stb. 1995, 671), art. 15-17.
correspondentie
V
10 jaar

College van bestuur
Het (jaarlijks) vaststellen van het beleid gericht op arbo, gezondheid en welzijn.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 24
arbobeleidsplannen, ziekte- en verzuimbeleidsplannen
B5

College van bestuur
Het instellen cq aanwijzen van een Arbodienst.
1999 –
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek gewijzigd (Stb. 1997, 117),
art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 14
besluit
De Arbodienst adviseert het College van Bestuur over arbozaken.
B4

College van bestuur
Het informeren van de beheerseenheden over aanwijzingen van het ministerie van SZW
of een daartoe aangewezen instantie.
1999 –
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek gewijzigd (Stb. 1997, 117),
art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 27-28
richtlijnen
De Arbodienst informeert namens het College van Bestuur de betrokken afdelingen over
de (bindende) aanwijzing van het districtshoofd van de arbeidsinspectie.
V
10 jaar na vervanging
18
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60.571
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:

waardering:
60.572
actor:
handeling:
periode:
grondslag:
product:
opmerking:
waardering:
60.573
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.574
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.575
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
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College van bestuur
Het inventariseren en evalueren van de gevaren voor de veiligheid waaraan werknemers
in verband met hun werk zijn blootgesteld.
1999 –
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek gewijzigd (Stb. 1997, 117),
art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 5.
RIE-rapportage
Hieronder worden begrepen: gevaren van werktuigen en machines, toestellen, stoffen en
preparaten waarmee wordt gewerkt. Tevens de te nemen maatregelen in verband met
die gevaren. Er wordt advies gevraagd aan het medezeggenschapsorgaan.
B5

College van bestuur
Het aanvragen van een Certificaat Arbodienst ten behoeve van de interne Arbodienst.
1999 –
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek gewijzigd (Stb. 1997,
117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 20.
besluit
Het certificaat wordt verleend door het Projectbureau Certificatie Arbo-diensten.
V
7 jaar na verlopen certificaat

College van bestuur
Het (doen) opstellen van een rampenplan.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder e; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder e,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 15
calamiteitenplan
V
5 jaar na vervanging

College van bestuur
Het door de Arbodienst laten registreren van de blootstelling aan asbeststof van
werknemers in verband met hun werk.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder e; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder e,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1998, 184), art. 20;
Asbestbesluit, art. 16
rapportage
Opname van rapportage in persoonsdossier bij de Arbodienst.
V
30 jaar na blootstelling

College van bestuur
Het door de Arbodienst laten meten van de gevaren over concentratie van lood in de
lucht waaraan werknemers in verband met hun werk zijn blootgesteld.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder e; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder e,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 20.
Loodbesluit, art. 24 en 26
meetgegevens
19
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waardering:
60.576
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
opmerking:

waardering:
60.577
actor:
handeling:

periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.578
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.579
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

V
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10 jaar na blootstelling

College van bestuur
Het door de Arbodienst laten registreren van maatregelen die zijn genomen met
betrekking tot kankerverwekkende stoffen waaraan werknemers in verband met hun
werk zijn blootgesteld.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder e; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder e,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 20;
Besluit kankerverwekkende stoffen en processen, art. 7
rapportage
Hieronder worden begrepen: gevaren van werktuigen en machines, toestellen, stoffen en
preparaten waarmee wordt gewerkt. Tevens de te nemen maatregelen in verband met
die gevaren.
V
40 jaar

College van bestuur
Het door de Arbodienst laten bijhouden van een lijst en het periodiek onderzoeken van
werknemers die belast zijn met werkzaamheden die risico’s met zich meebrengen voor
de werknemer.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder e; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder e,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 18.
rapportage
V
40 jaar

College van bestuur
Het door de Arbodienst laten onderzoeken van meldingen van individuele
gezondheidsklachten van het personeel.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder e; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder e,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664),
gewijzigd (Stb. 1985, 212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184), art. 18.
rapportage
Hieronder persoonlijke incidenten, ongevallen e.d.
V
10 jaar na ontslag

product:
waardering:

College van bestuur
Het vaststellen van een programma van eisen.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
programma’s van eisen van nieuwbouw
B5

60.580
actor:
handeling:
periode:

College van bestuur
Het aanwijzen van architecten en adviseurs.
1985 –
20
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grondslag:

product:
waardering:
60.581
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
product:
waardering:
product:
waardering:
60.582
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.583
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.584
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
product:
waardering:
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Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
contracten
B5

College van bestuur
Het vaststellen van ontwerpen.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
voorlopige ontwerpen
V
7 jaar
bouw- en detailtekeningen
V
7 jaar na sloop
definitieve ontwerpen en bestekken, bestektekeningen en nota’s van wijzigingen en
aanvullingen, kostenramingen
B5

College van bestuur
Het verkrijgen van bouw-, milieu-, hinderwet- en andere (complex-) vergunningen en
ontheffingen voor werkzaamheden aan en in universitaire gebouwen.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
vergunningen en ontheffingen
V
7 jaar na wijziging van de vergunning of sloop van het gebouw

College van bestuur
Het verstrekken van opdrachten aan beeldende kunstenaars.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
opdrachten
Hieronder ook de percentageregeling beeldende kunst
B5

College van bestuur
Het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de bouw.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
dagboeken, weekverslagen, financiële staten
V
7 jaar
bouwverslagen, verslagen van besprekingen
B5
21

Gewijzigde, nieuwe, verplaatste en vervallen handelingen

60.585
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.586
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.587
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
waardering:
60.588
actor:
handeling:
periode:
grondslag:

product:
opmerking:
waardering:
60.589
actor:
handeling:
periode:
product:
opmerking:

waardering:

Versie 01-11-2007

College van bestuur
Het aanvaarden van de oplevering van het gebouw.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
processen-verbaal van oplevering
B5

College van bestuur
Het aanvragen van de status van (rijks)monument voor universitaire gebouwen.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 onder b; Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b,
gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen;
Structuurregelingen (KUB, KUN, VU).
aanvraag
B5

College van bestuur
Het uitvoeren van tussen instellingen gesloten overeenkomsten inzake samenwerking op
het gebied van onderwijs en onderzoek.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 sub c en art. 148 eerste
lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art.
7.5, art. 8.1 en art. 9.7; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en
beheersreglementen
neerslag van (individuele) studentenuitwisselingen
V
7 jaar

College van bestuur
Het in dienst nemen en aanstellen van vakantiekrachten, uitzendkrachten, stagiaires,
WSW’ers en NWO’ers.
1985 –
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.110.; Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art.
4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid;
Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de
Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)
aanstellingsbesluiten
Het betreft personen, werkzaam op andere basis dan AOB, ARAR of RRWO
V
2 jaar na verlaten van de dienst

College van bestuur
Het vaststellen van een regeling voor de toekenning van onderscheidingen en prijzen.
1981 –
regelingen
Het betreft hier regelingen voor de toekenningen van de Onderwijs- en Onderzoeksprijs,
onderscheidingen die worden verleend aan medewerkers die een vijfentwintig jarig
ambtsjubileum hebben bereikt of onderscheidingen voor personen die zich in hoge mate
verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit of een bovengemiddelde
functievervulling hebben betracht.
B5
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Verplaatste handelingen

H
60.027
60.155

In RIO verplaatst naar:
Aparte kop Huisvesting
Planning en bekostiging, vóór 60.478

60.156
60.157
60.168
60.172

60.174

Algemeen, na 60.311
Onderwijsaanbod, vóór 60.335
Beheer, vóór 60.281
Onderwijs en onderzoek algemeen, na
60.070
Onderwijs en onderzoek algemeen, na
60.070
Bestuur: het faculteitsbestuur

60.185

Onderwijs en onderzoek

60.187
60.195

Algemeen
Onderwijs en onderzoek, na 60.070 (= na
60.173)
Onderwijs en onderzoek, na 60.070 (= na
60.195)
Planning en bekostiging, na 60.027
Beheer, na 60.373
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Rechtspersonen
Onderwijs en onderzoek, na 60.056
Onderwijs en onderzoek, na 60.060
Onderwijs en onderzoek, na 60.062
Bestuursreglement / bestuurs- en beheersreglement, na 60.163
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening

60.173

60.211
60.286
60.361
60.363
60.364
60.419
60.420
60.421
60.423
60.520
60.521
60.522
60.561
60.562
60.563
60.564
60.565
60.566
60.567

In BSD verplaatst naar:
Aparte kop Huisvesting
60.155a: nieuwe § Planning en bekostiging,
60.155b: niet gewijzigd
Nieuwe § Algemeen
Nieuwe § Onderwijsaanbod
Beheer, vóór 60.281
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
60.174a: verplaatst naar kop Bestuur: het faculteitsbestuur
60.185a en 60.185b beide Onderwijs en onderzoek
60.187a en 60.187b beide Algemeen
Niet gewijzigd
Niet gewijzigd
Planning en bekostiging, na 60.027
Beheer, na 60.373
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Rechtspersonen
Niet gewijzigd
Niet gewijzigd
Niet gewijzigd
Niet gewijzigd
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Rechtspersonen
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
Aparte kop Documentaire informatievoorziening
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Vervallen handelingen

60.032
60.243
60.288
60.348
60.375
60.379
60.410
60.415
60.423a

Vervallen; kwam al in de eerste versie van het RIO niet meer voor. Handeling is paragraaf
geworden
Vervallen, is geen universitaire actor
Vervallen; valt onder 60.481
Vervallen; samengevoegd met 60.349a
Vervallen; valt onder 60.390
Vervallen; valt onder 60.020d
Vervallen; is vrijwel identiek aan 60.419
Vervallen; samengevoegd met 60.212
Vervallen; valt onder 60.390
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