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(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
7. 
 
 
 
 
8.  

Verslag CvB vergadering d.d. 13-03-2017  (agendapunt 8a) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 13-03-
2017 goed te keuren.   
 
 
Verslag CvB vergadering d.d. 20-03-2017  (agendapunt 8b) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 20-03-
2017 goed te keuren.  
  
 

9. Klachtenregeling Universiteit Twente   (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit de (geactualiseerde) Klachtenregeling Universiteit 
Twente vast te stellen. Het College van Bestuur besluit dat – onder de voorwaarde 
van overeenstemming met het OPUT in het Lokaal Overleg – de Klachtenregeling 
Universiteit Twente in werking treedt op 1 mei 2017 en dat per die datum de 
Klachtenregeling Universiteit Twente, in werking getreden met ingang van 1 januari 
2000, vervalt. 
 
 

10.  Mandaatregeling 2017  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de aanpassing van de 
mandaatregeling financiële aangelegenheden. 
Het college zal de eenheden per brief informeren over de aanpassing van de 
maandaatregeling, en melden dat ook de GKS (goedkeuringsstructuur) naar 
aanleiding van de mandaatregeling zal worden aangepast. De eenheden zullen 
t.z.t. worden geïnformeerd over de aangepaste GKS, met een werkinstructie 
daarbij.  
 
 

11.  Regeling tegemoetkomingen in de kosten van verhuizing, huisvesting buiten 
de woonplaats en woon-werkverkeer  (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit de Regeling tegemoetkomingen in de kosten van 
verhuizing, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017 in beginsel vast te 
stellen en deze ter instemming voor te leggen aan het OPUT. Indien het OPUT 
instemt met de regeling en het overleg met het OPUT niet tot inhoudelijke 
wijzigingen van de regeling leidt, dan wordt dit besluit tot vaststelling van de 
regeling tegemoetkomingen in de kosten van verhuizing, tijdelijke huisvesting en 
woon-werkverkeer 2017 geacht definitief te zijn. Voorts besluit het College van 
Bestuur tot intrekking van de Regeling Tegemoetkomingen in de kosten van 
verhuizing, huisvesting buiten de woonplaats en woon-werkverkeer per de datum 
van inwerkingtreding van de Regeling tegemoetkomingen in de kosten van 
verhuizing, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017.  
 
 

12.  Besluit vervanging afchiefbescheiden UT 2017  (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur 
Gelet op: 
- De regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 
december 2012 nr. WJZ/46616 (10265), tot wijziging van de archiefregeling in 
verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging; 
- Artikel 7 van de Archiefwet, 
 
Besluit: 
Artikel 1 
1. Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analogie 



(Besluiten CvB vergadering d.d. 27 maart 2017) 

archiefbescheiden die op grond van het Basis selectiedocument beleidsterrein 
Wetenschappelijk Onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten en 
hogescholen, periode 1985 – , vastgesteld voor de UT op 20 augustus 2009 
(Staatscourant 26 augustus 2009 nr.12664) voor bewaring of vernietiging in 
aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. 
2. reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde 
Generiek Handboek Vervanging. 
Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van 
bekendmaking van dit besluit op de website van de Universiteit. 
Artikel 3 
Dit besluit kan worden aangehaald als : Besluit vervanging archiefbescheiden UT 
2017. 
 
Drent zal een plan van aanpak opstellen voor de uitvoering van dit besluit, na 
afstemming met de dienstdirecteuren.  
 
 

 


