OVERZICHT VAN TE VERNIETIGEN EN TE BEWAREN ARCHIEFBESCHEIDEN IN HET ARCHIEF VAN EEN COLLEGE VAN BESTUUR

Handeling/Documentaire neerslag

Waardering

Gevraagd en ongevraagd advies aan de minister
omtrent (hoger) onderwijs
Gevraagd en ongevraagd advies aan de minister
omtrent wetenschap
Verstrekken van adviezen aan minister over de
benoeming van leden van het algemeen bestuur
van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Algemene bindende instructies met betrekking
tot de ethische aspecten verbonden aan de
werkzaamheden van de universiteit.
Rapportages over beoordeling van de kwaliteit
onderwijs (onderwijsvisitaties)
Rapportages over beoordeling van de kwaliteit
onderzoek (onderzoekvisitaties)
Het verstrekken van inlichtingen over het beeld
van de universiteit (incl. invullen enquetes,
vragen van derden etc.)
(originelen van) folders, brochures, posters,
audiovisuele producties, websites e.d. welke
zijn gebruikt voor de beeldvorming van de
universiteit
Regeling voor de toekenning van
onderscheidingen en prijzen.
Besluiten over het toekennen van
onderscheidingen en prijzen wegens

Classificatie

Omschrijving

Bewaren

Opmerking
Algemeen
60.001c (b1)

.02

Bewaren

60.001c (b1)

‐54.2

Inrichting van het
onderwijs
Wetenschap

2 jaren

60.524

.07.52

Besturen

Bewaren

60.002b (b1)

.07.7

Regeling en vaststelling van
bestuurs‐ en beheershandelingen

Bewaren

60.004 (b2)

.02

Inrichting van het onderwijs

Bewaren

60.004 (b2)

‐54.2

Wetenschap

2 jaren

60.006

.07.353.43

Ter informatie verzonden of
ontvangen

Bewaren

60.006
(ook Audio Visuele Collectie)

.07.353.3

Benodigdheden voor publiciteit en
voorlichting

Bewaren

60.589 (b5); zowel studenten als
medewerkers. Reglement en
toekenningen bewaren
60.007a (b5)

.07.812.4

Deelneming, uitnodiging en
vertegenwoordiging

.07.812.4

Deelneming, uitnodiging en
vertegenwoordiging

Bewaren
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verdienstelijkheid voor onderwijs of onderzoek.
Beroepschriften bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
tegen (bepaalde) beslissingen van de minister.
Plannen, adviezen, nota’s over het voorbereiden
en implementeren van het strategische beleid
van de universiteit op het terrein van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Beleidsplannen, beleidsnota's, instellingsplannen
over het strategische beleid op het terrein van
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek.
Conceptrapporten voor het voorbereiden en
opstellen van begrotingen.
Besluiten, begrotingen; vaststellen en wijzigen
van (aanvullende) begrotingen.
Financiële verslagen van de lasten en baten,
alsmede de begroting
Financiële verslagen van activa en passiva,
waaronder de registratie van roerende zaken,
vorderingen en schulden, alsmede onroerende
zaken, vreemd en eigen vermogen
Contracten en overeenkomsten omtrent
aangaan en verstrekken van geldleningen.

Facturen, overzichten omtrent het beheren van
liquiditeiten en het verrichten van betalingen.
Het aangaan van verplichtingen en/of het doen
van betalingen (o.a. contracten, offertes,

Bewaren

Bewaren

60.187b (b5)

Planning en bekostiging
60.008 (b1)

.07.221

Inmenging van ander gezag

.07.121

Organisatiegroei en ‐ontwikkeling

Bewaren

60.009d (b1)

.07.121

Organisatiegroei en ‐ontwikkeling

1 jaar na
vaststelling
jaarrekening
Bewaren

60.011

.07.352.1

Begrotingen. Balansen. Rekeningen

60.012d (b1)

.07.352.1

Begrotingen. Balansen. Rekeningen

60.478 (maand‐ en
kwartaalrapportages bewaren
60.479 (maand‐ en
kwartaalrapportages bewaren

.07.352.6

Financieel beheer

.07.352.6

Financieel beheer

60.480

.07.352.7

Schuld

60.481

.07.352.6

Financieel beheer

10 jaren
10 jaren

10 jaren na
einde of
terugbetaling
van de lening
10 jaren

60.482

(nog) niet opgenomen vanwege
landelijke discussie over
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facturen, financiële overzichten, opdrachten,
bankgaranties, staten van meer‐ en minderwerk,
polissen)
Offertes.

Overeenkomsten met betrekking tot het geven
van onderwijs ten behoeve van derden, dan
wel het verrichten van onderzoek in opdracht
van derden dan geldt als vernietigingstermijn 7
jaar na beëindiging van de overeenkomst (2e
en 3e geldstroom).
Salarisstroken, mutatieverslagen, overzichten
omtrent het voeren van de salarisadministratie

Salarisgegevens (maandelijks verrekenen en
uitbetalen van salarissen van individuele
ambtenaren, inclusief incidentele betalingen)
Overzichten (ongeacht hun vorm) van mutatie‐
en salarisgegevens aan de instantie die deze
gegevens verwerkt voor de universiteiten
Maandelijkse en cumulatieve overzichten;
cumulatieve bruto‐netto‐overzichten,
betaallijsten bank en giro.
Mutatieformulieren omtrent het toekennen en
het beschikbaarstellen van voorschotten op
salaris, vakantie‐uitkeringen en de uitkering
tegemoetkoming ziektekosten.
Invorderingsverzoeken van te veel genoten

bewaartermijnen en strekking
inhoud van deze handeling

10 jaren (niet
op ingegaan 1
jaar)
10 jaar na
beëindiging
van de
overeenkomst

60.483

.07.352.6

Financieel beheer

60.483

.07.352.6

Financieel beheer

10 jaren na
ontslag van de
werknemer of
na beëindiging
van een
uitkering
10 jaren

60.484

.07.352.6

Financieel beheer

60.485

.07.352.6

Financieel beheer

1 jaar

60.486

.07.353.43

Ter informatie verzonden of
ontvangen

1 jaar

60.487

.07.353.43

Ter informatie verzonden of
ontvangen

10 jaren

60.488

.07.352.6

Financieel beheer

10 jaren na

60.490

.07.352.7

Schuld
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salarissen en vergoedingen
Werkgeversverklaringen aangaande het
genoten inkomen

terugbetaling
1 jaar

Beschikkingen inzake renteloze leningen
Mutatieformulieren betreffende de uitbetaling
van: overwerk, onregelmatigheidstoeslagen,
beschikbaarheidstoeslagen, reiskosten,
verhuiskosten, pensionkosten
Mutatieformulieren betreffende het toekennen
en het doen uitbetalen van de interim regeling
ziektekosten
Verklaringen omtrent het verstrekken van
inlichtingen aan het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds inzake
pensioenaangelegenheden van het personeel
Tussentijdse financiële verslagen, rapportages
inzake het afleggen van rekening en
verantwoording omtrent het financieel beheer
Akten en overeenkomsten inzake schenkingen
en legaten
Besluiten tot het openen en opheffen van
bank‐, giro‐ en beleggingsrekeningen, alsmede
het bepalen van financiële condities,
waaronder dit gebeurt
Besluiten omtrent het jaarlijks beschikbaar
stellen van de financiële middelen aan on‐
derzoekinstituten of ‐scholen.
Concepten van universitaire jaarverslagen en
jaarrekeningen

60.491

.07.353.43

Ter informatie verzonden of
ontvangen

10 jaren na
terugbetaling
10 jaren

60.492

.07.352.7

Schuld

60.494

.07.352.6

Financieel beheer

10 jaren

60.495

.07.352.6

Financieel beheer

10 jaren na
ontslag

60.496

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren

60.497 (maand‐ en
kwartaalrapportages blijven
bewaard)
60.498 (b5)

.07.352.6

Financieel beheer

.07.351.14

Schenking

10 jaren na
opheffing van
de rekening

60.499

.07.352.626

Bank‐ en girorekeningen

10 jaren

60.380

.07.352.6

Financieel beheer

1 jaar na
goedkeuring
van
universitaire

60.506

.07.352.18

Rekeningen en verantwoordingen

Bewaren
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jaarrekening
en jaarverslag
Bewaren

60.019a (b3)

.07.352.18

Rekeningen en verantwoordingen

Accountantsverklaring van de jaarverslagen en
jaarrekeningen
Besluit tot aanwijzen van registeraccountants
voor de controle op getrouwheid van financiële
verslagen
Jaarlijkse overeenkomsten met hogescholen
over besteding van de rijksbijdrage bestemd
voor lerarenopleidingen

Bewaren

60.550 (b2)

.07.352.18

Rekeningen en verantwoordingen

1 jaar na
aanwijzing

60.025

.07.352.65

Controle op het financiële beheer

1 jaar na
afloop
overeenkomst

60.026

Handeling
wordt niet
meer
gebruikt

Notities voor multilateraal overleg met de
minister over aangelegenheden van algemeen
beleid met betrekking tot de universiteit

Bewaren

Overleg
60.028 (b1)

.07.2

Betrekkingen tot andere lichamen
en organen

Rechtspositieregelingen; collectieve
arbeidsovereenkomsten (cao)
Reglement personeelsoverleg
Regeling over het verrichten van neven‐
werkzaamheden
Regelingen voor de procedure en de betaling
van de kosten van de medische keuring
Regeling voor beoordelings‐ en
functioneringsgesprekken
Regeling voor het verlenen van
studiefaciliteiten
Regeling rond terugbetaling van de kosten van
een studie of opleiding
Regelingen aangaande deeltijdarbeid
Regeling o.h.g.v. het re‐integreren van

Bewaren

Personeel
60.030 (b1)

.08.17

Bewaren
Bewaren

60.030 (b1)
60.427 (b1)

.08.171
.08.258

Verhouding tussen het personeel en
het orgaan
Rechtspositie
Nevenwerkzaamheden

Bewaren

60.428 (b1)

.08.822

Bewaren

60.429 (b1)

.08.242

Bewaren

60.430 (b1)

.08.86

Hygiënische en medische
maatregelen
Onderzoek naar de vervulling van
de dienstbetrekking
Opleiding van personeel

Bewaren

60.431 (b1)

.08.86

Opleiding van personeel

Bewaren
Bewaren

60.432 (b1)
60.433 (b1)

.08.353
.08.237

Werktijden
Aanbod en werving van

Financiële jaarverslagen incl. de jaarrekeningen

5

(gedeeltelijk) gehandicapten, de
werkgelegenheid voor allochtonen en culturele
minderheden en het opleiden en voorbereiden
op een structurele baan van werklozen
Beleidsnotities omtrent instroom, de
doorstroom en het loopbaanbeleid voor
vrouwen
Regeling voor de uitkering na overlijden
Regeling inzake de functiewaardering en ‐
beloning
Reglement van orde van de Advies Commissie
Bezwaarschriften
(Voorgenomen) Besluit tot reorganisatie bij het
lokaal overleg alsmede het voeren van overleg.
Regeling voor vergoedingen voor personeel
(o.a. verhuis‐ en pensionkosten, dienstreizen)
Besluit inzake functiecategorieën van het
wetenschappelijk personeel.
Regeling voor beoordeling van assistenten in
opleiding
Geschillenregeling ten behoeve van beslechting
van geschillen tussen assistent in opleiding en
de bij haar opleiding en begeleiding betrokken
personen en organen
Regeling voor aanstelling van assistent in
opleiding
Regeling voor aanstelling van student‐
assistenten
Regelingen voor de bepaling van het cursusjaar
voor student‐assistenten
Bekwaamheidseisen voor de onderscheiden
functiecategorieën van het wetenschappelijk
personeel

arbeidskrachten

Bewaren

60.434 (b1)

.08.227

Geslacht

Bewaren
Bewaren

60.435 (b1)
60.436 (b1)

.08.742.58
.08.24

Overlijden
Vervulling van de dienstbetrekking

Bewaren

60.437 (b1)

.08.171

Rechtspositie

Bewaren

60.438 (b4)

.08.172

Georganiseerd overleg

Bewaren

60.439 (b1)

.08.742 e.v.

Bewaren

60.440 (b4)

.08.4

Bewaren

60.442 (b1)

.08.242

Bewaren

60.443 (b1)

.08.89

Tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
Categorieën van personeel.
Personeelsformatie
Onderzoek naar de vervulling van
de dienstbetrekking
Benoeming en tewerkstelling

Bewaren

60.476 (b1)

.08.23

Benoeming en tewerkstelling

Bewaren

60.444 (b1)

.08.23

Benoeming en tewerkstelling

Bewaren

60.445 (b1)

.08.23

Benoeming en tewerkstelling

Bewaren

60.446 (b1)

.08.21

Deskundigheid, vakkennis
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Besluiten tot het verplichten van werknemers
te gaan wonen of blijven wonen in standplaats
Besluiten, op verzoek van de werknemer,
opdragen van een andere functie
Besluiten tot het verplichten van een
werknemer van de universiteit tijdelijk andere
werkzaamheden te verrichten
Besluiten tot het verlenen van toestemming tot
het verrichten van nevenwerkzaamheden

Aanstellingsbesluiten tot het in dienst nemen
van medewerkers, met alle besluiten tot
wijziging of aanvulling van het
aanstellingsbesluit
Aanstellingsbesluiten tot het in dienst nemen
van vakantiekrachten, uitzendkrachten,
stagiaires, WSW’ers en NWO’ers
Besluiten tot het verplicht volgen van een
studie of opleiding
Besluiten tot het verlenen van studiefaciliteiten

Verslagen van beoordelings‐ en
functioneringsgesprekken
Besluiten op verzoeken van de werknemer tot
vermindering van de arbeidsduur
Besluiten op verzoeken van de werknemer tot
uitbreiding van de arbeidsduur
Beschikkingen, na advies van de Advies
Commissie Bezwaarschriften, op ingediende
bezwaren tegen vastgestelde waardering van

1 jaar na
ontslag
10 jaren na
ontslag
10 jaren na
ontslag

60.447

.08.2

60.448

.08.2

60.449

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging
van dienstbetrekking
Begin, vervulling en beëindiging
van dienstbetrekking
Begin, vervulling en beëindiging
van dienstbetrekking

5 jaren na
60.450
beëindiging
werkzaamhede
n
10 jaren na
60.451
ontslag

.08.258

Nevenwerkzaamheden

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging
van dienstbetrekking

2 jaren na
verlaten van
de dienst
10 jaren na
beëindiging
studie
1 jaar na
beëindiging
studie
5 jaren

60.588 (Het betreft personen,
werkzaam op andere basis dan
AOB, ARAR of RRWO)
60.452

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging
van dienstbetrekking

.08.861.5

Individuele opleiding

60.453

.08.742.88

Studiekostenvergoedingen

60.508

.08.242.8

Taakwaardering

10 jaren na
ontslag
10 jaren na
ontslag
10 jaren

60.454

.08.2

60.455

.08.2

60.456

.08.171.1

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking
Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking
Geschillen over de rechtspositie
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de functie
Besluiten tot het toekennen van extra
salarisverhoging op grond van zeer goede
functievervulling
Besluiten tot het achterwege laten van een
salarisverhoging bij het niet naar behoren
functioneren
Besluiten tot het toekennen van een gratificatie
bij ambtsjubileum
Besluiten tot het toekennen van een gratificatie
bij loffelijke dienstverlening of bijzondere
prestaties
Besluiten tot het toekennen of intrekken van
toelagen
Besluiten tot het, op verzoek van de
werknemer, vaststellen van een individuele
werktijdenregeling
Besluiten tot het van toepassing verklaren van
seniorenregelingen op werknemers van de
universiteit
Besluiten tot het verlenen van toestemming
aan werknemers van 60 jaar om korter te
werken
Besluiten tot het toekennen van buitengewoon
verlof t.b.v.: Functie in publiekrechtelijk college,
wetenschappelijke doeleinden (Sabbatical
Leave), ouderschapsverlof, calamiteitenverlof,
zorgverlof.
Besluiten tot het opleggen van disciplinaire
maatregelen (Schriftelijke berisping,
vermindering van het recht op vakantie, gehele
of gedeeltelijke inhouding van het salaris,

10 jaren na
ontslag

60.457

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag

60.458

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag
10 jaren na
ontslag

60.459

.08.2

60.460

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking
Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

60.461 (decl.formulieren
vernietigen 10 jaren na
declaratiedatum)
60.462

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag

60.463

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag

60.464

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag

60.465

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag

60.466

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na
ontslag
10 jaren na
ontslag
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verlaging van het salaris, tijdelijke of blijvende
verlaging van de salarisschaal, verplaatsing,
schorsing voor bepaalde tijd met gehele of
gedeeltelijke inhouding op het salaris, ontslag.)
Besluiten tot het op non‐actief stellen van
medewerkers van de universiteit
Besluiten tot het verlenen van ontslag
Besluiten tot het toekennen van een
vergoeding van:
reis‐, verhuis‐ en pensionkosten
de kosten in verband met een promotie
de kosten van congresbezoek
de kosten van binnen‐ en buitenlandse
studiereizen
de kosten van aanschaf van vakliteratuur
Verzekeringspolissen van collectieve
verzekeringen voor het personeel

Opleidings‐ en begeleidingsplannen voor
assistenten in opleiding
Getuigschrift aan assistenten in opleiding na
beëindiging van het dienstverband

Besluiten tot het, in bijzondere gevallen

10 jaren na
ontslag
10 jaren

60.467

.08.2

60.468

.08.2

10 jaren na
toekenning

60.469

.08.741.5

10 jaren na
beëindiging
van het
contract. De
originele polis
blijft na afloop
van contract
50 jaar
bewaard
10 jaren na
einde
dienstverband
10 jaren na
einde
dienstverband

60.530 (In collectieve contracten
kunnen bepalingen zijn
opgenomen waaraan
personeelsleden en voormalig
personeelsleden rechten kunnen
ontlenen)

.08.836.88

Collectieve verzekeringen voor
personeel

60.474

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

60.475

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

10 jaren na

60.477

.08.741.5

Verhoging en verlaging van het loon
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Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking
Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking
Verhoging en verlaging van het loon

toekennen van een toelage op grond van
uitstekende kwaliteit
Regeling ter voorkoming van (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
Besluit tot instellen van de commissie
(seksuele) intimidatie, agressie, geweld en
discriminatie
Benoemingsbesluiten van de leden van de
commissie (seksuele) intimidatie, agressie,
geweld en discriminatie
Goedkeuren van het reglement van de
commissie (seksuele) intimidatie, agressie,
geweld en discriminatie
Besluiten op klachten over (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
Arbobeleidsplannen, ziekte‐ en
verzuimbeleidsplannen
Besluit tot het instellen cq aanwijzen van een
Arbodienst
Richtlijnen voor informeren beheerseenheden
over aanwijzingen van het Ministerie van SZW
of een daartoe aangewezen instantie (ikv
Arbeidsomstandighedenwet 1998)
RIE‐rapportage (inventarisatie en evaluatie van
de gevaren voor de veiligheid waaraan
werknemers in verband met hun werk zijn
blootgesteld
Besluit tot het aanvragen van een Certificaat
Arbodienst ten behoeve van de interne
Arbodienst
Calamiteitenplan

einde
dienstverband
Bewaren

60.551 (b5)

.08.827

Gedragsnormen

Bewaren

60.552 (b4)

.08.827

Gedragsnormen

5 jaren na
einde
lidmaatschap
Bewaren

60.554

.07.58

Delegaties en gedelegeerden;
commissies en commissarissen

60.555 (b5)

.08.827

Gedragsnormen

10 jaren na
afhandeling
Bewaren

60.557

.08.13

Scheidsrechterlijke uitspraak

60.568 (b5)

.08.823

Bewaren

60.569 (b4)

.08.823

10 jaren na
vervanging

60.570

.07.26

Veiligheidsmaatregelen; dienst‐ en
bedrijfsongevallen
Veiligheidsmaatregelen; dienst‐ en
bedrijfsongevallen
Inspectie en controle door of
vanwege hoger gezag

Bewaren

60.571 (b5)

.08.821

Gevaarlijk, ongezond, zwaar of vuil
werk

7 jaren na
verlopen
certificaat

60.572

.08.821

Gevaarlijk, ongezond, zwaar of vuil
werk

5 jaren na
vervanging

60.573

.08.821

Gevaarlijk, ongezond, zwaar of vuil
werk
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Rapportages van de blootstelling aan asbeststof
van werknemers in verband met hun werk

30 jaren na
blootstelling

60.574

.08.822.21

Medisch onderzoek

Meetgegevens van de gevaren over
concentratie van lood in de lucht waaraan
werknemers in verband met hun werk zijn
blootgesteld
Rapportages van maatregelen die zijn genomen
met betrekking tot kankerverwekkende stoffen
waaraan werknemers in verband met hun werk
zijn blootgesteld

10 jaren na
blootstelling

60.575

.08.822.21

Medisch onderzoek

40 jaren

.08.822.21

Medisch onderzoek

Rapportages van onderzoeken van werknemers
die belast zijn met werkzaamheden die risico's
met zich meebrengen voor de werknemer
Rapportages van onderzoeken van meldingen
van individuele gezondheidsklachten van het
personeel
Besluiten dat de Wet op de
ondernemingsraden al dan niet van toepassing
is op de universiteit
Processen‐verbaal van verkiezing van een lid en
plaatsvervangend lid van de commissie voor
geschillen
Besluiten tot het vaststellen van een reglement
voor de universiteitsraad
Besluiten tot instellen van dienstraden bij
centrale diensten
Besluiten tot het vaststellen van het reglement
van de dienstraad

40 jaren

60.576 (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)
60.577

.08.822.21

Medisch onderzoek

10 jaren na
ontslag

60.578

.08.822.25

Medische verzorging

Bewaren

60.381 (b5)

.08.173

Medezeggenschap

Bewaren

60.383a (b4)

.08.171

Rechtspositie

Bewaren

60.386 (b4)

.07.513

Raden

Bewaren

60.401 (b4

.07.513

Raden

Bewaren

60.404 (b4)

.07.513

Raden
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Het instellen en beëindigen van opleidingen (
besluiten, (concept‐)diplomaprogramma's,
cursussen, proeftoetsingen)
Erkenningsverzoeken bij de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen,
Erkenningcommissie Onderzoekscholen (ECOS)
tot erkenning van een onderzoekschool
Aanmeldingen, kennisgevingen van beëindiging
van registratie in het Centraal register oplei‐
dingen hoger onderwijs (CROHO) van nieuwe
opleidingen

Bewaren

Onderwijsaanbod
60.052b (b5)

.02.451

Studierichtingen

Bewaren

60.523 (b4)

.07.57

Participaties

2 jaren

60.053

.02.1

Toelating en inschrijving van
studenten

.02.5
.03

Indeling van colleges, practica, enz.
Onderwijsmethoden, ‐systemen,
vormen van onderwijs
Betrekkingen tot andere lichamen
en organen

Onderwijs‐ en examenregelingen (OER)
Regelingen, gedragscodes voor het gebruik van
vreemde talen in onderwijs en examens
Overeenkomsten tot het geven van onderwijs of
verrichten van onderzoek voor derden

Bewaren
Bewaren

Studieadviezen aan studenten

30 jaren

Besluiten omtrent beoordelen van de
persoonlijke omstandigheden van de student
alvorens het studieadvies uit te brengen

30 jaren

Besluiten tot het aanwijzen van opleidingen met
een bindend studieadvies
Regelingen omtrent afwijzingscriteria voor
bindende studieadviezen

Bewaren

Bewaren

2 jaren na
vervanging

Onderwijs en onderzoek
60.057d (b1)
60.069b (b5)
60.173 (b1) De bevoegdheid tot
het sluiten van overeenkomsten is
bij enkele universiteiten
gemandateerd aan
faculteitsbesturen
60.073

.07.2

.02.1

Toelating en inschrijving van
studenten
Toelating en inschrijving van
studenten

60.074 Deze omstandigheden
kunnen bestaan uit: ziekte,
bepaalde functiestoornissen,
zwangerschap,
familieomstandigheden en be‐
paalde bestuursfuncties
60.075b (b5)

.02.1

.02.6

Studieresultaten. Examens

60.076b

.02.6

Studieresultaten. Examens

12

Studievoortgangsrapportages en berichten aan
de studenten
Regelingen met betrekking tot de afgifte van
getuigschriften
Besluiten omtrent het verlenen van toelating tot
de studie

1 jaar

60.077

.07.353.43

Bewaren

60.085 (b1)

.02.65

30 jaren

.02.16

Toelating tot de academische
examens

Vrijstellingen aan studenten met getuigschriften
gelijkwaardig aan propedeuse‐getuigschriften
Regelingen omtrent de toelating van studenten
voor lerarenopleidingen, hogere kader‐
opleidingen pedagogiek, voortgezette
kunstopleidingen en voortgezette opleidingen
bouwkunst
Inschrijvingsprocedure van aankomende
studenten
Besluiten op verzoeken tot inschrijving van
studenten, auditoren en extraneï
Besluiten tot verlengen van de inschrijvingsduur
van studenten wegens een handicap
Regelingen over beëindigen van studies tijdens
lopende studiejaren

30 jaren

60.095 Het college van bestuur
verleent de toelating na een
verklaring van de faculteit
60.096

.02.16

Bewaren

60.099 (b1)

.02.1

Toelating tot de academische
examens
Toelating en inschrijving van
studenten

Bewaren

60.100b (b1)

.02.1

30 jaren

60.101

.02.16

30 jaren

60.102

.02.16

Bewaren

60.103 (b1)

.07.7

Besluiten op verzoeken tot beëindigen van
inschrijving tijdens het lopende studiejaar

30 jaren

60.104

.02.16

Toelating tot de academische
examens

Beschikkingen omtrent personen die het CRIHO
van universiteitswege mogen raadplegen

5 jaar na
afloop van de
aanwijzing

60.105

.07.6

Plichten en bevoegdheden

Rapportages van inschrijvings‐,
studievoortgangs‐ en bekostigingsgegevens aan
de minister

1 jaar

60.106

.07.353.43

Ter informatie verzonden of
ontvangen
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Ter informatie verzonden of
ontvangen
Getuigschriften, diploma's enz.

Toelating en inschrijving van
studenten
Toelating tot de academische
examens
Toelating tot de academische
examens
Regeling en vaststellling van
bestuurs‐ en beheershandelingen

Accountantsverklaring van inschrijvings‐,
studievoortgangs‐ en bekostigingsgegevens aan
de minister
Besluiten omtrent het jaarlijks vaststellen van
het aantal studenten en auditoren dat op grond
van de onderwijscapaciteit per opleiding kan
worden ingeschreven voor de propedeutische
fase (onderwijsfixus) en de postpropedeutische
fase.
Besluiten omtrent verlagen collegegelden voor
studenten en auditoren die in de loop van het
collegejaar inschrijven
Individuele regelingen voor gespreide betaling
van collegegelden
Regelingen voor terugbetalen van collegegelden
Regelingen, uitvoeringsvoorschriften, besluiten
omtrent faciliteiten ten behoeve van (collec‐
tieve) studentenvoorzieningen (studentenge‐
zondheidszorg, de studentenpsychologen, de
studentendecanen, de studenten‐
sportvoorzieningen, enz)
Studiebegeleiding van studenten uit minder‐
heidsgroepen
Regeling over financiële ondersteuning van
studenten en auditoren (afstudeerfondsen).
Besluiten op aanvragen tot het verlenen van
financiële ondersteuning.
Regelingen omtrent het maximale aantal be‐
stuursleden van een studentenorganisatie dat in
aanmerking komt voor ondersteuning

Bewaren

60.106

.02.1

Toelating en inschrijving van
studenten

Bewaren

60.108b (b1)

.02.1

Toelating en inschrijving van
studenten

5 jaren

60.109

.02.22

Collegegelden

5 jaren

60.110

.02.22

Collegegelden

10 jaar na
vervanging
Bewaren

60.111

.02.22

Collegegelden

60.112b (b1)

.09.22

Beoordelingen en voorwaarden bij
de intrede

Bewaren

60.113 (b1)

.03.42

Studiebegeleiding

Bewaren

.04.1

Financiële steun

10 jaren

60.115 (b1); (in registratie van
documenten de onderwerpen
apart noemen)
60.116

.04.11

Bewaren

60.117 (b1)

.04.1

Studiebeurzen en ‐toelagen.
Renteloze voorschotten
Financiële steun
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Studentenstatuut, vademecum

Bewaren

60.118 (b1)

.09.17

Verhouding tussen studenten en
universiteit

Instellings‐ en benoemingsbesluiten van het
college van beroep voor de examens
Besluiten omtrent reglement van orde van het
college van beroep voor de examens

Bewaren

60.120a (b4)

.07.58

Delegaties en gedelegeerden;
commissies en commissarissen
Delegaties en gedelegeerden;
commissies en commissarissen

Voorbereidingen van overeenkomsten,
gemeenschappelijke regelingen tussen
instellingen inzake samenwerking op het gebied
van onderwijs en onderzoek
Neerslag van (individuele)
studentenuitwisselingen
Overeenkomsten, gemeenschappelijke
regelingen tussen instellingen inzake
samenwerking op het gebied van onderwijs en
onderzoek
Besluiten tot het instellen van een
gemeenschappelijk beleidsorgaan
Benoemingsbesluiten van de leden van het
gemeenschappelijk beleidsorgaan.
Regelingen over de vergoeding van kosten voor
de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek
door de medisch ethische toetsingscommissie
Bestuursreglementen, vanaf 1997 bestuurs‐ en
beheersreglementen
Interne regelingen en procedures van de
universiteitsraad richtlijnen, huishoudelijke
reglementen, reglement van orde,

5 jaren

60.122c (reglement word bewaard
bij het college van beroep voor de
examens)
Samenwerking bekostigde instellingen
Bewaren
60.149 (b1)

.07.58

.07.2

Betrekkingen tot andere lichamen
en organen

7 jaren

60.587

.09.847

Uitwisseling

Bewaren

60.150b (b1)

.07.2

Betrekkingen tot andere lichamen
en organen

Bewaren

60.509b (b4)

.07.5

Bewaren

60.510 (b4)

.07.5

Bewaren

60.545 (b4)

‐51.411

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen
Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen
Universiteiten. Faculteiten.
Interfaculteiten. Instituten.
Laboratoria

Bewaren

Bestuur en inrichting
60.161b (b1)

.07.7

Bewaren

60.181b (b4) Handelingen die
door commissies van de
universiteitsraad verricht worden,
15

.07.76

Regeling en vaststelling van
bestuurs‐ en beheershandelingen
Wetten, besluiten, beschikkingen,
reglementen, e.d.

instellingsbesluiten van commissies,
overdrachten van bevoegdheden)
Besluiten omtrent nadere regelingen voor
bestuur en inrichting van faculteiten
(delen van) faculteitsreglementen

Bewaren
Bewaren

worden tot de handelingen van de
universiteitsraad zelf gerekend
60.201 (b4)

.07.5

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen
Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen

.07.5

.07.5

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen

Voorschriften over de wijze waarop de facul‐
teitsbesturen meewerken aan het bestuur van
de universiteit
Het, na overleg met de betrokken partijen,
bekrachtigen van besluiten van
faculteitsbestuur, waaraan de faculteitsraad zijn
instemming onthouden heeft
Besluiten omtrent het benoemen en ontslaan
van leden en voorzitter (decaan) van het facul‐
teitsbestuur.

Bewaren

60.202 (b4) Het college is bevoegd
het Faculteitsreglement op te
stellen indien de facultaire be‐
stuursorganen hieromtrent in
gebreke blijven
60.174a (b1)

Bewaren

60.222 (b5)

.07.5

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen

Bewaren

.07.5

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen

Het bepalen welke leden van de facultaire
gemeenschap behoren tot interfacultaire
onderzoekinstituten of –scholen
Instellingsbesluiten met andere instellingen van
onderzoekinstituten of onderzoekscholen
Besluiten omtrent het treffen van voorzieningen
en het doen van mededeling daarover aan de
minister, de raad van toezicht, het

10 jaren

60.206b (b4) Ingeval de
faculteitsraad een lid van het
faculteitsbestuur tussentijds wil
ontslaan moet het
faculteitsbestuur worden
gehoord.
Bepaald is dat het college van
bestuur bij benoeming van de
decaan de faculteitsraad hoort.
60.414

.08.23

Benoeming en tewerkstelling

Bewaren

60.237 (b4)

.07.57

Participaties

Bewaren

60.245 (b4)

.07.8

Wijze van uitoefening van de
bestuurs‐ en beheerstaak
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stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur bij
verwaarlozing van het bestuur van (onderdelen
van) faculteiten.
Regelingen inzake de procedure van aanbeveling
voor de benoeming van hoogleraren.
Benoemings‐ en ontslagbesluiten van
hoogleraren
Besluiten omtrent het vaststellen van regelingen
voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.
Besluiten/bevoegdverklaringen tot vestiging van
bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).
Besluiten omtrent het bekrachtigen van
aanstellingen van bijzonder hoogleraren, indien
de kandidaat niet is gepromoveerd.
Kiesreglementen voor universitaire verkiezingen
(voorbereidingen, opstellen, vaststellen,
wijzigen)
Benoemingsbesluiten van het centrale
stembureau (kiescommissie)
Interne voorschriften ((interne) regelingen,
onder andere reglement voor
informatievoorziening en het beheer en gebruik
van bestanden van persoonsgegevens;
huisregels, procedures, autorisaties;
voorschriften inzake bouw‐ en
onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen;
archiefbeheersregels, verklaringen van
vernietiging, inventarissen; regeling (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie)
Beheersreglementen dienstinstructies,
instellingsbesluiten omtrent de beheersmatige
organisatie van de universiteit.

Bewaren

60.369 (b4)

.02.452

Leerstoelen

Bewaren

60.253 (b4)

.02.452

Leerstoelen

Bewaren

60.258b (b1)

.02.452

Leerstoelen

Bewaren

60.261b (b1)

.02.452

Leerstoelen

10 jaren

60.262a

.08.2

Begin, vervulling en beëindiging van
dienstbetrekking

Bewaren

60.264 (b4)
60.265b (b4)

.07.41

Grondslagen en voorwaarden voor
de uitoefening van het kiesrecht

2 jaren

60.268

.07.466.1

Centraal stembureau

Bewaren

60.168 (b5)

.07.355

Uitoefening van de interne dienst

Bewaren

60.281 (b4)

.07.355

Uitoefening van de interne dienst
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Mandaatbeschikkingen aan beheerders om in
naam en onder verantwoordelijkheid van het
college van bestuur beheerstaken uit te voeren.
Besluiten, maatregelen op voorschriften met
betrekking tot een goede gang van zaken in de
universiteitsgebouwen en op de universitaire
terreinen.
Uitspraken van geschillen tussen universitaire
organen ten aanzien van het beheer.
Het beheren van gegevensbestanden (o.a.
verlenen van autorisatie)

10 jaren

60.284

.07.33

Rechtshandhaving

1 jaar na verval
maatregel

60.287 (Hieronder vallen zaken als
de verlening of ontzegging van
toegang tot de universitaire
terreinen en gebouwen)
60.373

.07.355.115

Toegangscontrole

.07.31

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

.07.353.22

Documentatie

.07.353.221

Archieven

.07.354
.07.354.1

Gebouwen, terreinen en werken
Gebouwen

10 jaren
5 jaren

Het beheren van gegevensbestanden

Bewaren

Huisvestingsplannen, besluiten
Regelingen omtrent de uitvoering van
huisvestingswerkzaamheden
Opdrachten tot het uitvoeren van verbouwings‐
en onderhoudswerkzaamheden aan
(rijks)monumenten
Onderhouds‐ en inspectieschema’s voor
gebouwen
Programma’s van eisen van nieuwbouw
Contracten met architecten en adviseurs

Bewaren
10 jaren

60.361 (Hieronder valt de
aanschaf en het onderhoud van
bestanden, de regeling van de
openbaarheid en het toezicht op
het gebruik van
gegevensbestanden.
60.361 (De meta‐gegevens en
plannen van inrichting van
gegevensbestanden onder deze
handeling worden bewaard
omdat zij inzicht verschaffen in
de informatiecontext)
60.170 (b4)
60.531

Bewaren

60.532 (b5)

.07.354

Gebouwen, terreinen en werken

10 jaren

60.533

.07.354.1

Gebouwen

Bewaren
Bewaren

60.579 (b5)
60.580 (b5)

.07.354
.07.354

Gebouwen, terreinen en werken
Gebouwen, terreinen en werken
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Definitieve ontwerpen en bestekken,
bestektekeningen en nota’s van wijzigingen en
aanvullingen, kostenramingen

Bewaren

60.581 (voorlopige ontwerpen, 10
jaren; bouw‐ en detailtekeningen,
10 jaren na sloop)

.07.354

Gebouwen, terreinen en werken

Bouw‐, milieu‐, hinderwet‐ en andere (complex‐)
vergunningen en ontheffingen voor
werkzaamheden aan en in universitaire
gebouwen.

10 jaren na
wijziging
vergunning of
sloop van het
gebouw
Bewaren

60.582

.07.354

Gebouwen, terreinen en werken

60.583 (b5) Hieronder ook de
percentageregeling beeldende
kunst
60.584 (b5) bouwverslagen,
verslagen van besprekingen
worden bewaard
60.585 (b5)
60.586 (b5)

.07.354

Gebouwen, terreinen en werken

.07.354.1

Gebouwen

.07.354
.07.354

Gebouwen, terreinen en werken
Gebouwen, terreinen en werken

60.507 De jaarlijkse opgaven van
de toewijzing blijven bewaard.
60.500

.07.354.1

Gebouwen

.07.353.43

Ter informatie verzonden of
ontvangen

60.501

.07.351.32

Verhuur en verpachting

60.502

.07.351.31

Huur en pacht

60.503

.07.353.1

60.504 transportakte blijft
bewaard
60.505 transportakte blijft
bewaard

.07.351.1

Benodigdheden voor de inrichting
van gebouwen en werkruimten
Verkrijging en verlies

.07.351.1

Verkrijging en verlies

Opdrachten aan beeldende kunstenaars.

Dagboeken, weekverslagen, financiële staten
voor toezicht op de uitvoering van de bouw

10 jaren

Processen‐verbaal van oplevering
Aanvragen van de status van (rijks) monument
voor universitaire gebouwen.
Besluiten omtrent toewijzen van ruimten aan
faculteiten en afdelingen van de instelling.
Besluiten omtrent het tijdelijk beschikbaar
stellen van ruimten aan faculteiten en
afdelingen van de instelling
Huurovereenkomsten van ruimten aan derden

Bewaren
Bewaren

Huurovereenkomsten van ruimten van derden
Besluiten omtrent het inrichten van ruimten
Besluiten omtrent het aankopen van gebouwen
en terreinen.
Besluiten omtrent het verkopen van gebouwen
en terreinen.

5 jaren na
toewijzing
2 jaren na
beschikbaarste
lling
10 jaren na
afloop
10 jaar na
afloop
5 jaren na
inrichting
10 jaren na
aankoop
10 jaren na
aankoop

19

Besluiten tot buitengebruikstelling van gebou‐
wen

10 jaren

60.027

.07.354.1

Gebouwen

Besluiten tot buitengebruikstelling van terreinen
Regelingen, registratuur‐ of ordeningsplannen

10 jaren
Bewaren

60.027
60.561 (b5)

.07.354.2
.07.353.2

(ontwerp)vernietigingslijsten,
(ontwerp)selectielijsten

2 jaren

.07.353.43

Verklaring van overbrenging, archiefinventaris

Bewaren

60.562 De vernietigings‐ en
selectielijsten worden door de
minister van cultuur vastgesteld.
60.563 (b5)

Terreinen
Benodigdheden voor de
administratie en het beheer
Ter informatie verzonden of
ontvangen

Verklaring van vernietiging

Bewaren

60.564 (b5)

.07.353.2

Verklaring van vervreemding

Bewaren

60.565 (b5)

.07.353.2

Machtiging, verklaring van vervanging

Bewaren

60.566 (b5)

.07.353.2

Correspondentie met rijksarchiefinspectie

10 jaren

60.567

.07.26

Besluiten, notariële akten omtrent oprichten en
in stand houden van rechtspersonen
Benoemingsbesluiten van bestuursleden van
rechtspersonen die door de universiteit zijn
opgericht
Instemmingsbesluiten omtrent voorgenomen
plannen over de aanwending van middelen van
mede door de universiteit opgerichte
rechtspersonen, als dit mogelijk effecten zal
hebben op het functioneren van de universiteit.
Besluiten, jaarverslagen, financiële overzichten,
jaarrekeningen omtrent het houden van
toezicht

Bewaren

60.363 (b4)

.07.5

10 jaren na
opheffing
rechtspersoon
2 jaren (liever
Bewaren)

60.520

.07.521

60.521

.07.5

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen

Bewaren

60.522 (b4)

.07.5

Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen
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.07.353.2

Benodigdheden voor de
administratie en het beheer
Benodigdheden voor de
administratie en het beheer
Benodigdheden voor de
administratie en het beheer
Benodigdheden voor de
administratie en het beheer
Inspectie en controle door of
vanwege hoger gezag
Lichamen. Organen. Instellingen.
Functionarissen
Samenstelling

Agenda’s/verslagen en bijbehorende stukken
van Aandeelhoudersvergaderingen etc.
Agenda’s/verslagen en bijbehorende stukken
Raad van commissarissen
Schorsings‐ en vernietigingsbesluiten,
beschikkingen van het faculteitsbestuur, de
faculteitsraad en examencommissies wegens
strijd met het recht of het algemeen of univer‐
sitair belang.
Besluiten op bezwaarschriften en / of beroepen
tegen besluiten van (lagere) universitaire
organen.
Instellings‐ en benoemingsbesluiten van de
commissie van advies voor beroep‐ en bezwaar‐
schriften.
Besluit omtrent het goedkeuren van het
reglement van orde van de commissie van
advies voor de beroep en bezwaarschriften

Bewaren

Geen BSD handeling

.07.23

Samenwerking

Bewaren

Geen BSD handeling

.07.23

Samenwerking

10 jaren

60.294

.07.224

Bezwaar en beroep tegen
bestuurshandelingen

10 jaren

60.299a

.07.224

Bezwaar en beroep tegen
bestuurshandelingen

Bewaren

60.301b (b4)

.07.526

Leden

5 jaren

60.303c wordt bewaard bij de
commissie van advies voor de
bezwaarschriften

.07.527

Werkwijze
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