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Voorwoord 


 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 


over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 


gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 


Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 


belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 


Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 


bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor het 


onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool binnen de faculteit, waarmee zij hun 


(locale) archiefbeheer verder vorm kunnen geven. Het als bijlage bijgevoegde 


handelingenoverzicht is speciaal voor de het onderzoekinstituut / het bestuur van de 


onderzoekschool  gemaakt. 


 


Wanneer een actor als beschreven in deze handleiding niet als zelfstandig archiverend 


orgaan functioneert dienen de in deze handleiding beschreven handelingen te worden 


toegevoegd aan de facultaire handelingen.  
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Post 


 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 


ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 


worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 


procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 


afdelingsschijf). Belangrijk is wel dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 


procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 


e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 


 


Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 


Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 


(via postkamer). 


 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 


punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 


- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op 


 het stuk vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 


- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  


 bijschrijven of envelop bijvoegen; 


- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 


- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in voorkomende


 gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële afdeling afgeven) 


 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 


aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 


basis van procedure of planmatig vastgelegde  afspraken met betrekking tot onderwerp. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 


 


Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 


gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 


worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 


leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 


stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 


vindbaarheid van de stukken. 
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Registratie 


 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 


van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 


informeren doormiddel van informatiekopieën. 


  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 


registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


 


a) behandelgegevens 


� een volgnummer van de registratie 


� de datum van ontvangst 


� waar het document in behandeling wordt gegeven 


� verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 


b) gegevens over het stuk zelf 


� afzender 


� onderwerp van het document 


� datum van het document 


� kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 


 


Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 


worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 


maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voor de behandeling wordt 


een werkkopie van het document of e-mail geprint. Het papieren origineel of print van het e-


mail wordt direct gearchiveerd. Het werkkopie krijgt een rood stempel ‘werkkopie’. Voordeel 


van deze werkwijze is dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en 


wie het behandelt. Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is 


het archief altijd compleet. 


Uitgaande brieven 


 


Uitgaande brieven worden geregistreerd en van een briefnummer voorzien wanneer: 


 


� Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 


heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 


- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 


- de informatieverstrekking; 
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� Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 


� Het brieven betreft waarin afspraken worden bevestigd. 


 


In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 


enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 


bij afhandeling met dossierinformatie en/of vindplaats. 


 


Behandeling van e-mail 


 


Electronic mail wordt steeds meer gebruikt en neemt in toenemende mate de functie van 'via 


brief' corresponderen over. Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is 


aan een persoonlijk account is deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het 


dossier.  Het is dus van belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het 


secretariaat of medewerker verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, 


toezeggingen of verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in 


aanmerking voor registratie en plaatsing in  dossier. 


 







 


 


 


 
Versie 20170705 / 8 


 


 


  


 


Dossier- en archiefvorming 


 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 


is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 


voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 


geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


 


Dossieromschrijving 


 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en moet te onderscheiden zijn van 


andere omschrijvingen. Een duidelijke dossieromschrijving maakt de dossiers makkelijk 


vindbaar zodat ook andere medewerkers eenvoudig de juiste informatie kunnen vinden. 


  


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 


� beschrijving van het onderwerp, object, subject;  


� plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 


� periode van / tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers  


 


In het archief komen verschillende dossiers voor.  


We onderscheiden: 


 


� Algemene dossiers 


-Begrotingsplannen (60.016) B 


-Opstellen van jaarverslagen B 


-Vaststellen onderzoekprogramma’s (60.139c) B 


-Opstellen hoofdlijnen van opleidingsprogramma’s van de AIO’s  (60.141) B 


-Evalueren van het onderzoek (60.142) B 


 


� Specifieke dossiers 


-Formuleren en uitvoeren van nadere onderzoekprogramma’s (60.140) B 


-Beslissen op bezwaarschriften (60.299d) V10 


 


� Dossiers met looptijd tot 1997 


-Het bepalen van onderzoekthema’s (60.138) B 


-Adviseren van benoemingen van wetenschappelijk directeuren (60.240) V1 


-Regeling verdeling taken en verantwoordelijkheden (60.242) B 


-Adviseren benoemingsadviescommissies inzake benoeming hoogleraar (60.251b)    


V1 
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[B staat voor bewaren, V staat voor vernietigen. V2 is vernietigbaar na 2 jaar] 


Als dossiers fysiek zijn 


 


Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 


nodige veiligheid gecreëerd.  


 


Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 


maatregelen gericht op bescherming van het archief.  


Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


� Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  


� Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  


� Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 


Als een dossier afgesloten wordt 


 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 


aan DIA overgedragen.  


Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 


De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 


ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan. 
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Selectiecriteria 


 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 


1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 


hoofdlijnen 


Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 


formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 


het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 


beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 


doeleinden en de instrumenten. 


2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 


Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 


effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 


worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 


3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 


andere actoren 


Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 


actoren of ter publicatie. 


4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 


beleid op hoofdlijnen 


Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 


of onderdelen daarvan. 


5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 


plaatsvindt 


Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 


doeleinden te bereiken. 


6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 


gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 


bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 


Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 


wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 


noodwetgeving.  


 


Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 


een uitzondering worden  gemaakt. 


“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 


te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 


bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 


 


Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 


handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
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vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 


 


Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 


selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 


handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 


handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 


gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 


zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 


openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 


bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 


 


Van de actoren opleidingscommissie en faculteitsstembureau zijn de te bewaren 


handelingen overgezet naar het facultaire handboek. Op het niveau van de 


opleidingscommissie en het faculteitsstembureau zijn daarmee alle handelingen op 


termijn vernietigbaar en zal er ook geen overdracht van archiefbescheiden nodig zijn.  
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Handelingenoverzicht 


 


Selectielijst van het bestuur van het onderzoekinstituut / het bestuur van de onderzoekschool 


Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 


 


Actor:  


Het  bestuur van het onderzoekinstituut  / het bestuur van de onderzoekschool 


 


60.016 


handeling:  Het (jaarlijks) opstellen van begrotingsplannen voor het    


  onderzoekinstituut of de -school. 


periode:  1985 - 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 96,  


  tweede lid; Faculteitsreglementen 


product:  begrotingsplannen 


opmerking:  Deze begrotingsplannen kunnen worden opgenomen in de facultaire 


  begroting. 


waardering:  B(ewaren) 1 


 


60.024 


handeling:  Het opstellen van jaarverslagen over de werkzaamheden van het  


  onderzoekinstituut of de -school. 


periode:  1985 - 1997 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 96 tweede 


  lid; Faculteitsreglementen; Instituut- of schoolreglementen 


product:  jaarverslagen 


waardering:  B(ewaren) 3 


 


60.138 


handeling:  Het bepalen van onderzoeksthema's en onderzoekprojecten, nader uit te  


  werken binnen het onderzoekinstituut of de -school. 


periode:  1993 - 1997 


grondslag:  Faculteitsreglementen 


product:  onderzoeksthema's en projectvoorstellen 


opmerking:  Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer 


  onderzoeksrapporten. 


waardering:  B(ewaren) 1 


 


60.139c 
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handeling:  Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de  


  adviesraad, (vijfjaarlijks) vaststellen van (meerjaren)    


  onderzoekprogramma's van onderzoekinstituten en -scholen. 


periode:  1997 - 


grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992,  


  593) art. 9.52, eerste lid en art. 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 en 


   art. 9.21; Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en   


  beheersreglementen; Faculteitsreglementen  


product:  onderzoekprogramma's 


waardering:  B(ewaren) 1 


 


60.140 


handeling:  Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening,(jaarlijks) 


  formuleren en uitvoeren van nadere onderzoekprogramma's van het  


  onderzoekinstituut of de onderzoekschool. 


periode:  1985 - 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.96, eerste lid;


  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 


  593) art. 9.52, eerste lid en art. 9.55; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);  


  Faculteitsreglementen 


product:  onderzoekprogramma's 


opmerking:  Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer  


  onderzoeksrapporten. 


waardering:  B(ewaren) 1 


 


60.141 


handeling:  Het opstellen van hoofdlijnen van opleidingsprogramma's van   


  assistenten in opleiding (aio's). 


periode:  1993 - 


grondslag:  Faculteitsreglementen; Instituut- of schoolreglementen 


product:  hoofdlijnen opleidingsprogramma's 


waardering:  B(ewaren) 1 


 


60.142 


handeling:  Het evalueren van het binnen het onderzoekinstituut of de –school 


  verrichte onderzoek. 


periode:  1993 - 


grondslag:  Faculteitsreglementen; Instituut- of schoolreglementen 


product:  evaluatierapporten 


opmerking:  Eens in de twee jaar vindt een 'zware' beoordeling plaats, jaarlijks een lichte 


  beoordeling. 
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waardering:  B(ewaren) 2 


 


60.240 


handeling:  Het adviseren van faculteitsbesturen bij de benoemingen van de   


  wetenschappelijk directeuren. 


periode:  1985 - 1997 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94,   


  tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk   


  Onderzoek (Stb.1992, 593) art. 9.50, tweede lid en art. 9.55;   


  Structuurregelingen (UvT, VU); Bestuursreglementen;    


  Faculteitsreglementen 


product:  adviezen 


waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het faculteitsbestuur 


 


60.242 


handeling:  Het vaststellen van een regeling inzake de verdeling van taken en   


  verantwoordelijkheden van degenen die bij het instituut of de school  


  werkzaam zijn. 


periode:  1985 - 1997 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 95; Wet op het 


  Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.51; 


  Structuurregelingen (UvT, VU) 


product:  regeling 


waardering:  B(ewaren) 4 


 


60.251b 


handeling:  Het adviseren van benoemingsadviescommissies over benoemingen van  


  hoogleraren. 


periode:  1985 - 1997 


grondslag:  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; Structuurregeling (RU) 


product:  adviezen 


waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur 


 


60.299d 


handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften. 


periode:  1985 - 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 121, tweede  


  lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.  


  1992, 593)art. 9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregeling (UvT);
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  Bestuursreglementen (UvT, RU, VU); Reglement Informatievoorziening 


  (RU) 


product:  besluiten 


waardering:  V(ernietigen) 10 jaar 


 


60.361 


handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 


periode:  1985 - 


grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 


  223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en    


  wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;   


  Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 


opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de  


  regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van  


  gegevensbestanden. De meta-gegevens en plannen van inrichting van 


  gegevensbestanden onder deze handeling worden bewaard omdat zij 


  inzicht verschaffen in de informatiecontext. 


waardering:  V 5 jaar 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor de besluitvorming. De Universiteit Leiden 
volgt de richtlijnen uit de Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving 
als WBP, WOB, belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen 
staat dat de Universiteit haar [financiële] documenten toegankelijke staat moet brengen,  
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van documenten moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor het FSSC, waarmee 
zij haar (lokale) archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als bijlage bijgevoegde 
handelingenoverzicht is speciaal voor het FSSC.  
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Post 
 


De fysieke poststukken voor het FSSC worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe 
opgezette procedure/plan gescand, gevalideerd en beschikbaar gemaakt in SAP en gekoppeld 
aan werkprocessen. Poststukken die niet gekoppeld kunnen worden aan werkprocessen of in 
SAP ondergebracht kunnen worden, worden vastgelegd in het document management 
systeem [DMS] en vervolgens verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens 
dezelfde procedure worden geïmporteerd en verdeeld.  


Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze procedure worden 
behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 
 
Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie in SAP of DMS. Beoordeling van al of niet registreren dient 
te gebeuren op basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Poststukken bedoeld voor het FSSC die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of 
als werk gerelateerde e-mail binnenkomen moeten alsnog aan het FSSC worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn;  
- controleren op voldoen aan vereisten zoals vermelding SAP-, projectnummer et cetera 


Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen. Onder 
documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
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 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  
 


b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document / projectnummer 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een werkproces [SAP]. Maar als dat niet mogelijk is,  
aan een dossier op onderwerp in het document management systeem [DMS].  


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten/e-mails worden van een DMS briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 


 


In het algemeen geldt dat brieven en e-mails die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de 
organisatie, in een archiefsysteem vastgelegd moeten worden, worden voorzien van een DMS 
briefnummer en bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet voor anderen vindbaar en zit dus ook niet in het dossier.  Het is 
daarom van belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat 
of medewerker die verantwoordelijk is voor registratie. E-mails waarin afspraken, 
toezeggingen of verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in 
aanmerking voor registratie en plaatsing in  dossier.  
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Dossier- en archiefvorming 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk 
compleet is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. 
De stukken voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de 
(digitale) dossiers geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met 
betrekking tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals faculteit, instituut etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 
- Jaarverslagen 
- Projecten ….. 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een 
lijst aan DIA overgedragen.  
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Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging [VVV]. Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet de Erfgoedinspectie toe op de daadwerkelijke invulling 
ervan. Bij de bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het 
instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst voor het Fincieel Shared Service Centre [FSSC] 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
FSSC [CvB] 
 
60.478 
handeling:  Het administreren van de lasten en baten, alsmede de begroting, 


   met behulp van geautoriseerde informatiesystemen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid  


   en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk   
   Onderzoek (Stb.1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en  
   11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  Financiële verslagen, overzichten 
waardering: V 7 jaar; de maand- en kwartaalrapportages blijven bewaard. 


 
60.479 
handeling:  Het administreren van activa en passiva, waaronder de registratie van


   roerende zaken, vorderingen en schulden, alsmede onroerende zaken,
   vreemd en eigen vermogen, met behulp van geautoriseerde  
   informatiesystemen. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- 
   en beheersreglementen 


product:  Financiële verslagen, overzichten 
waardering:  V 7 jaar; de maand- en kwartaalrapportages blijven bewaard. 


60.480 
handeling:  Het aangaan en verstrekken van geldleningen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en art.


   53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  contracten, overeenkomsten 
waardering:  V 7 jaar na beëindiging dan wel terugbetaling van de lening 
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60.481 
handeling:  Het beheren van liquiditeiten en het verrichten van betalingen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  facturen, giro en bankafschriften, kasoverzichten 
opmerking:  Hieronder brondocumenten en boekhoudkundige bescheiden. 


   Brondocumenten zoals: facturen (crediteuren); kopie facturen 
   (debiteuren); verrekeningen tussen beheerseenheden: dagafschriften
   van banken en giro’s: kasbescheiden; middelen toewijzing;  
   correspondentie: voor bescheiden voor de inkomstenbelasting. 


waardering:  V 7 jaar 
 


60.482 
handeling:  Het aangaan van verplichtingen en / of het doen van uitgaven. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; 


Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; 
 Bestuurs- en beheersreglementen; Europese richtlijn voor 
 overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen 
 Richtlijn 97/52/EG; Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: 
 Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG; Europese 
 richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin 
 opgenomen Richtlijn 97/52/EG. 


product:  contracten, offertes, facturen, financiële overzichten, opdrachten, 
   bankgaranties, staten van meer- en minderwerk, polissen  
 opmerking:  Als het verplichtingen of uitgaven zijn aangaande de bouw (nieuwbouw
   en/of renovatie van bestaande gebouwen) dan worden deze 
   verplichtingen of uitgaven apart geadministreerd. Hieronder het  
   aanvragen en verstrekken van subsidies. Hieronder vallen ook polissen 
   van periodieke verzekeringscontracten van gebouwen. 


waardering:  V 7 jaar (na voltooiing van de bouw) 


60.484 
handeling:  Het voeren van de salarisadministratie. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
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   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  Salarisstroken, mutatieverslagen, overzichten 
waardering:  V 10 jaar na ontslag van de werknemer of na beëindiging van 


   een uitkering. 
 


60.485 
handeling:  Het maandelijks verrekenen en uitbetalen van salarissen van individuele


   ambtenaren, inclusief incidentele betalingen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  salaristape, formulieren, salarisgegevens. 
waardering:  V 7 jaar 


60.486 
handeling:  Het beschikbaar stellen van maandelijkse mutatie- en salarisoverzichten


   aan de instantie die deze gegevens verwerkt voor de universiteiten 
   (bijvoorbeeld het RCC).      
 periode:  1985 - 


grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;
   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  overzichten (ongeacht hun vorm) 
waardering:  V 1 jaar 


 
60.487 
handeling:  Maandelijkse en cumulatieve overzichten; cumulatieve bruto-netto 


   overzichten, betaallijsten bank en giro. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- 
   en beheersreglementen 


product:  maandelijkse overzichten 
waardering:  V 1 jaar na goedkeuring van de jaarrekening van het  


   desbetreffende jaar. 
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60.488 
handeling:  Het toekennen en het beschikbaar stellen van voorschotten op salaris,


   vakantie-uitkeringen en de uitkering tegemoetkoming ziektekosten. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en


   53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
   (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  mutatieformulieren 
waardering:  V 7 jaar 


60.490 
handeling:  Het terugvorderen van te veel genoten salarissen en vergoedingen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  Invorderingsverzoeken 
waardering:  V 7 jaar na terugbetaling van het ingevorderde 


60.491 
handeling:  Het verstrekken van werkgeversverklaringen aangaande het genoten 
  inkomen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;
  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
  1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs-
  en beheersreglementen 
product:  werkgeversverklaringen 
waardering:  V 1 jaar 


60.494 
handeling:  Het verrichten van mutaties betreffende de uitbetalingen van: overwerk;


   onregelmatigheidstoelagen; beschikbaarheidstoelagen; reiskosten;  
   verhuiskosten; pensionkosten. 


periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
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   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  mutatieformulieren 
opmerking:  Hieronder zijn mede begrepen de ingediende declaratieformulieren.


 waardering:  V 7 jaar 
 


60.497 
handeling:  Het afleggen van rekening en verantwoording omtrent het financieel


   beheer. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs-
   en beheersreglementen 


product:  tussentijdse financiële verslagen, rapportages 
waardering:  V 7 jaar; maand- en kwartaalrapportages blijven bewaard. 


60.506 
handeling:  Het voorbereiden en opstellen van universitaire jaarverslagen en 


   jaarrekeningen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  concept universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen 
waardering:  V 1 jaar na goedkeuring van de universitaire jaarrekening en 


   jaarverslag 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor het ICT Shared 
Service Centre [ISSC], waarmee zij haar archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als bijlage 
bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor het ISSC gemaakt.  


Wanneer een actor [als bijvoorbeeld een ad hoc commissie o.i.d.] binnen het ISSC niet als 
zelfstandig archiverend orgaan functioneert dient de bij die actor behorende handelingen 
te worden toegevoegd aan de ISSC handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 
- Aanschaf en onderhoud van netwerk, systemen, computers 
- Projecten ….. 


 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  


Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
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 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  
 


Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
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Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van het ICT Shared Service Centre 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
ICT Shared Service Centre 
 
60.010 
handeling:  Het formuleren van beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen. 


product:  beleidsplannen, inclusief (meerjaren)begroting 
opmerking:  Het lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw  


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.200b 
handeling:  Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur  


   en inrichting van het ISSC. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.31, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.14 derde lid; Structuurregelingen (RU);   
   Bestuurs- en Beheersreglementen  


product:  reglementen (ondermeer, huishoudelijke reglementen van   
   afdelingen en eenheden) 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen  


product:  inlichtingen 
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waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,


   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 
   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden.        
   De meta-gegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden 
   onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in 
   de informatiecontext. 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor het 
expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken [EC/SOZ], waarmee zij haar archiefbeheer 
verder vorm kan geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor 
bovengenoemde actor gemaakt.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Begrotingen ‘jaar’ (B) 
- Jaarverslagen ‘jaar’ (B) 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 
- Studentenvoorzieningen 
- Projecten ….. 


 
 Dossiers over personen 


- Studenten 
- Stagiaires/trainees 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  


 


Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  
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 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
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Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van de Studenten- en Onderwijszaken  
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
Studenten- en Onderwijszaken 
 


Algemeen: 
60.010 
handeling:  Het formuleren van beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen. 


product:  beleidsplannen, inclusief (meerjaren)begroting 
opmerking:  Het lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw  


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen  


product:  inlichtingen 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
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60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,


   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 


   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden. De meta-gegevens en plannen van inrichting van
   gegevensbestanden onder deze handeling worden bewaard omdat zij
   inzicht verschaffen in de informatiecontext. 


waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
 


Specifiek: 
60.071a 
handeling:  Het vaststellen van de indeling van het studiejaar (RU, UvT,VU). 
periode:   1993 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglement; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 
product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 


 
60.073 
handeling:  Het uitbrengen van studieadviezen aan studenten. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 36; Wet 


   op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 
   593) art. 7.9, eerste en tweede lid; Structuurregeling (VU); Algemeen 
   Onderwijsreglement (RU); Faculteitsreglementen (UvT, RU) 


product:  studieadviezen 
opmerking:  Bij verschillende universiteiten (waaronder de Erasmus Universiteit, de


   Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit) wordt deze handeling
   onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur door (de  
   voorzitters van) de examencommissies uitgevoerd. Bij de Radboud 
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   Universiteit worden door het faculteitsbestuur speciale commissies 
   studieadvies einde eerste studiejaar ingesteld die het advies uitbrengen. 


waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.074 
handeling:  Het beoordelen van de persoonlijke omstandigheden van de student


   alvorens het studieadvies uit te brengen. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Uitvoeringsbesluit WHW van 22 september 1993, art. 2.1 
product:  besluiten 
opmerking:  Deze omstandigheden kunnen bestaan uit: ziekte, bepaalde  


   functiestoornissen, zwangerschap, familieomstandigheden en bepaalde
   bestuursfuncties. 


waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.077 
handeling:  Het uitvoeren van de jaarlijkse studievoortgangscontrole en het doen 


   van mededeling hierover aan studenten. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.9a; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 
product:  studievoortgangsrapportages en berichten aan de studenten 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar 
 
60.084 
handeling:  Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met


   goed gevolg een examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen
   betreffende de met goed gevolg afgelegde tentamens. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art 16, derde


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.11, eerste en tweede lid, art. 7.58, vierde lid; Wet op de
   Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 14, tweede lid; art. 15; 
   Examenreglement (1985) art. 21 en 22; OU-statuut (Stb. 1988, 466) art.
   17; Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (RU); Onderwijs- en
   Examenregelingen 


product:  diploma's, getuigschriften, verklaringen 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar,  examenregisters blijven bewaard (B 5) 
 
60.095 
handeling:  Het, na advies van de commissie colloquium doctum, verlenen van


   toelating tot de studie. 
periode:   (1985) - 
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grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 27, eerste
   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.29; Onderwijs- en Examenregelingen 


product:  besluiten 
opmerking:  Het college van bestuur verleent de toelating na een verklaring van de


   faculteit. 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 


 
60.096 
handeling:  Het, ten behoeve van inschrijving voor de post-propedeutische fase,


   verlenen van vrijstellingen aan studenten met getuigschriften 
   gelijkwaardig aan propedeusegetuigschriften. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art. 28, eerste


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.30, tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 


product:  vrijstellingen 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.100b 
handeling:  Het regelen van de inschrijvingsprocedure van aankomende studenten. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.33, eerste lid; Structuurregeling (VU);  
   Bestuursreglement (RU); Algemeen Onderwijsreglement (RU) 


product:  inschrijvingsreglementen 
waardering:  B(ewaren) 1 


60.101 
handeling:  Het besluiten op verzoeken tot inschrijving van studenten, auditoren en


   extraneï. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.33, derde lid, art. 7.37, art. 7.40; Wet op de Open 
   Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 18, tweede tot en met zesde lid; 
   Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (RU); Algemeen 
   Onderwijsreglement (RU); Inschrijvingsregelingen 


product:  besluiten 
opmerking:  Voor de bijzondere universiteiten gelden de in art. 7.37 vierde tot en 


   met zesde lid van de wet genoemde criteria voor afwijzing van de  
   inschrijving van een student. Bij de inschrijving wordt door het college 
   van bestuur bij het Centraal register inschrijving h.o. (CRIHO)  
   nagegaan hoeveel studietijd de verzoeker nog als student ingeschreven 
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   kan zijn. Onder deze handeling wordt mede verstaan het innen van 
   cursusgelden. Tevens valt hier onder het beslissen op bezwaarschriften 
   tegen besluiten tot afwijzing of andere besluiten met de inschrijving en 
   inning van cursusgelden samenhangend. Voor de openbare  
   universiteiten geldt deze handeling vanaf 1993. 


waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.103 
handeling:  Het opstellen van procedureregels over beëindigen van studies tijdens


   lopende studiejaren. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.42, negende lid; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 
product:  regelingen (kunnen onderdeel vormen van onderwijs- en  


   examenregeling) 
waardering:  B(ewaren) 1 


60.104 
handeling:  Het beslissen op verzoeken tot beëindigen van inschrijving tijdens het


   lopende studiejaar. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.42; Algemeen Onderwijsreglement (RU);  
   Inschrijvingsregelingen 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 


60.105 
handeling:  Het aanwijzen van personen die het CRIHO/BRON/DUO van  


   universiteitswege mogen raadplegen. 
periode:   1988 - 
grondslag:  Reglement voor het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, art.


   14 
product:  beschikkingen 
opmerking:  Het college van bestuur stelt de Informatie Beheer Groep, houder van


   het CRIHO, in kennis van deze aanwijzingen. 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar na afloop van de aanwijzing 


60.109 
handeling:  Het besluiten collegegelden voor studenten en auditoren die in de loop


   van het collegejaar inschrijven te verlagen. 
periode:   1993 - 
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grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.43, tweede lid en art. 7.44, tweede lid;  
   Bestuursreglement (RU); Algemeen Onderwijsreglement (RU) 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 


60.110 
handeling:  Het vaststellen van individuele regelingen voor gespreide betaling van


   collegegelden. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.47 onder b; Bestuursreglement (RU); Algemeen  
   Onderwijsreglement (RU) 


product:  individuele betalingsregelingen 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 


60.111 
handeling:  Het opstellen van procedureregels voor terugbetalen van collegegelden. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.49, vijfde lid; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 
product:  regelingen 
waardering:  V(ernietigen) 10 jaar na vervanging 


60.112b 
handeling:  Het regelen en implementeren van faciliteiten ten behoeve van  


   (collectieve) studentenvoorzieningen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.62, eerste


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 9.18, eerste lid; Studentenstatuut; Structuurregeling (RU) 


product:  regelingen, uitvoeringsvoorschriften, besluiten 
opmerking:  Met collectieve studentenvoorzieningen worden bedoeld de  


   studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de   
   studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, enz. 


waardering:  B(ewaren) 1 


60.113 
handeling:  Het regelen en geven van uitvoering aan studiebegeleiding van  


   studenten uit minderheidsgroepen. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.34, eerste lid onder d en e; Algemeen  
   Onderwijsreglement (RU) 
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product:  studiebegeleiding 
waardering:  B(ewaren) 1 


60.115 
handeling:  Het opstellen van regels over financiële ondersteuning van studenten en


   auditoren (afstudeerfondsen). 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 38, eerste


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.51, vierde lid; Uitvoeringsbesluit Wet op het Hoger
   Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 487) art. 2.2;
   Algemeen Onderwijsreglement (RU) 


product:  regeling 
waardering:  B(ewaren) 1 


60.116 
handeling:  Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van financiële   


   ondersteuning. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 38, eerste


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.51, eerste en tweede lid; Algemeen   
   Onderwijsreglement (RU); reglementen van afstudeerfondsen 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 


60.117 
handeling:  Het vaststellen van nadere regels voor omtrent het maximale aantal 
   bestuursleden van een studentenorganisatie dat in aanmerking komt 
   voor ondersteuning. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Besluit van 25 juni 1993 (Stb. 376) met betrekking tot de bepalingen
   (UWWO, UWHBO en UWOU) inzake het afstudeerfonds, art 1;  
   Besluit van 11 augustus 1994, houdende wijziging van het   
   Uitvoeringsbesluit WHW in verband met persoonlijke omstandigheden 
   bij studieadvies en bijzondere omstandigheden bij financiële  
   ondersteuning studenten en auditoren, art 2.2 lid 5 
product:  regeling 
waardering:  B(ewaren) 1 
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60.118 
handeling:  Het bekend maken van rechten en verplichtingen van studenten,  


   voortvloeiende uit bepalingen bij of krachtens de wet. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.59; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 
product:  studentenstatuut, vademecum 
waardering:  B(ewaren) 1 


60.352 
handeling:  Het begeleiden van studenten tijdens hun studie (OU). 
periode:   1985 - 
product:  begeleidingsadviezen 
opmerking:  Onder deze handeling worden de (digitale) gegevensbestanden over


   studenten verstaan waarin bijv. de voortgang en of aantekeningen over
   de begeleiding geregistreerd zijn. Ook correspondentie met studenten
   door studiebegeleiders valt hieronder. Deze handeling wordt uitgevoerd
   door de facultaire en de ondersteunende directoraten. 


waardering:  V 15 jaar 
 
60.587 
handeling:  Het uitvoeren van tussen instellingen gesloten overeenkomsten inzake


   samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, VU); Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  neerslag van (individuele) studentenuitwisselingen 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 
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Voorwoord 


 
 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 
 
Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor de opleidings-
/onderwijscommissies binnen de faculteit, waarmee zij hun (lokale) archiefbeheer verder 
vorm kunnen geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor de 
opleidings-/onderwijscommissies gemaakt. 
 
Wanneer een actor als beschreven in deze handleiding niet als zelfstandig archiverend 
orgaan functioneert dienen de in deze handleiding beschreven handelingen te worden 
toegevoegd aan de facultaire handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 
   
Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog worden geregistreerd of ter registratie worden 
aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 
 
Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 
- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het 
 stuk vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel 
 bijschrijven of envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in voorkomende 
 gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële afdeling afgeven ) 
 
Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of planmatig vastgelegde afspraken met betrekking tot onderwerp. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd.  
Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te leggen, is het voor 
iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook stukken waar 
omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke informatie 
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bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor vindbaarheid van 
de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails. 
  
Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 
 
a) behandelgegevens 
 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 
 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voor de behandeling wordt 
een werkkopie van het document of e-mail geprint. Het papieren origineel of print van het e-
mail wordt direct gearchiveerd. Het werkkopie krijgt een rood stempel ‘werkkopie’. Voordeel 
van deze werkwijze is dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en 
wie het behandelt. Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is 
het archief altijd compleet. 


Uitgaande brieven 
 
Uitgaande brieven worden geregistreerd en van een briefnummer voorzien wanneer: 
 
 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde heeft 


voor: 
- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden bevestigd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 
 
Behandeling van e-mail 
 
Electronic mail wordt steeds meer gebruikt en neemt in toenemende mate de functie van 'via 
brief' corresponderen over. Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is 
aan een persoonlijk account is deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het 
dossier.  Het is dus van belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het 
secretariaat of medewerker verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, 
toezeggingen of verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in 
aanmerking voor registratie en plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 
 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 
 
Dossieromschrijving 
 
Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en moet te onderscheiden zijn van 
andere omschrijvingen. Een duidelijke dossieromschrijving maakt de dossiers makkelijk 
vindbaar zodat ook andere medewerkers eenvoudig de juiste informatie kunnen vinden. 
  
Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 
 
 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers  
 
In het archief komen verschillende dossiers voor. We onderscheiden: 
 
 Algemene dossiers 


-Geldende onderwijs- en examenregeling (OER) (V3 zodra geldigheid   
verloren)           
-Correspondentie          
-Adviezen over algemene onderwijs aangelegenheden (60.062) 
 


 Dossiers over opleidingen 
-Adviezen per opleiding (60.421)       


 -Adviezen over de onderwijs- en examenregelingen (OER) (60.419)  
 -Rapportages over de  uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen (60.420) 
 Note: V(ernietigbaar) 5 bij opleiding en te B(ewaren) bij faculteit 
 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
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Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  
 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling met dossierinformatie en/of vindplaats. 
 
Als een dossier afgesloten wordt 
 
Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de VVV kan tot vernietiging worden overgegaan. 
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Handelingenoverzicht 
 


Selectielijst van de Opleidings-/onderwijscommissie 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
Actor:  
De opleidings-/onderwijscommissie 


 
60.062 
handeling:  Het gevraagd en ongevraagd adviseren van facultaire bestuursorganen 
  over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 76, 77; 
  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593) art. 9.32, eerste lid en art. 9.36, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
  1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder c. en art. 11.11, eerste lid;  
  Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; 
  Faculteitsreglementen 
product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het desbetreffende facultaire 
  bestuursorgaan 
 
60.419 
handeling:  Het adviseren van het opleidingsbestuur / de opleidingsdirecteur en het 
  faculteitsbestuur / de faculteitsraad over alle aangelegenheden met  
  betrekking tot de onderwijs- en examenregeling. 
periode:  1992 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593) art. 9.36, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid   
  onder a; Faculteitsreglementen. 
product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.420 
handeling:  Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- 
  en examenregeling. 
periode:  1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder b;  
  Faculteitsreglementen. 
product:  rapportages 
waardering:  V(ernietigen) 5 bij opleiding en B(ewaren) 1 bij faculteit 
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opmerking: Deze handeling is toegevoegd aan de handelingen van de faculteitsraad  
  en -bestuur waarmee deze daar bewaard dient te worden en op niveau  
  van de  opleiding kan worden vernietigd. 
 
60.421 
handeling:  Het adviseren van het opleidingsbestuur / de opleidingsdirecteur en aan 
  het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden met betrekking tot het 
  onderwijs in de desbetreffende opleiding. 
periode:  1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder c; 
product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor het 
Expertisecentrum Universitair Facilitair Bedrijf [UFB], waarmee zij haar (locale) 
archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is 
speciaal voor het UFB gemaakt.  
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Post 
 


De poststukken1 worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 
Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
                                                           
1 Hier niet bedoeld de post te verwerken door UFB/P&T. 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken. 
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Registratie 
 
Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of na afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is.  


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig (archief)systeem gescand of geïmporteerd en opgeslagen moeten worden. De brieven 
worden voorzien van een briefnummer en bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail vaak verbonden is aan een persoonlijk 
account is deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van 
belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of 
medewerker verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of 
verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor 
registratie en plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 
 
Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen permanent te bewaren 
- Vergaderingstukken, agenda en verslagen van UFB/MT  
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Risico inventarisatie en evaluatie [RIE] 


 
 Dossiers onderwerpen korte of lange bewaarperiode 


- Projecten 
- Contracten 
- Stralingsmetingen (dosimeters), et cetera 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk financiele rapportages [BFR’s] 
- Risico inventarisatie en evaluatie [RIE]  


 
Als dossiers fysiek zijn 


Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  


Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  
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 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 
HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van 
adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat 
beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van 
beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of 
onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere 
tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er 
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag een 
uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te 
vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot handelingen 
inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de vergaderingen worden 
dientengevolge bewaard. 
 
Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium (1 
– 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide handelingen is vermeld na afloop 







 
 


Versie 20160805 - 11 
 


van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien kunnen 
worden vernietigd. De invulling van de termijnen gedurende welke bescheiden worden 
bewaard is de verantwoordelijkheid van de zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de 
overheidsorganen, waaronder de openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de 
daadwerkelijke invulling ervan. Bij de bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid 
van het instellingsbestuur. 
 
Van de actoren opleidingscommissie en faculteitsstembureau zijn de te bewaren handelingen 
overgezet naar het facultaire handboek. Op het niveau van de opleidingscommissie en het 
faculteitsstembureau zijn daarmee alle handelingen op termijn vernietigbaar en zal er ook 
geen overdracht van archiefbescheiden nodig zijn.  
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Handelingenoverzicht 
 
Selectielijst voor het UFB 
Uit het Basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
Actor: 
UFB [CvB] 
 
60.402 
handeling:  Het voeren van overleg met en het adviseren van het hoofd van de  
  desbetreffende diensteenheid over de algemene gang van zaken binnen de 
  dienst en: de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de dienst 
  worden toegepast de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de dienst 
  wordt uitgevoerd aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de  
  gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid in de dienst de organisatie 
  en werkwijze binnen de dienst de technische en economische dienstuitvoering
  bij de dienst. 
periode:  1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), 
  gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 tweede lid; Bestuurs- en    
  beheersreglementen. 
product:  notulen, adviezen 
waardering:  B 4 
 
60.403 
handeling:  Het instemmen met de vaststelling en wijziging van: maatregelen die het  
  van de desbetreffende dienst bevoegd is te nemen en waarover de dienstraad 
  heeft geadviseerd het reglement van de dienstraad. 
periode:  1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), 
  gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 tweede, derde, vierde en vijfde lid 
product:  besluiten 
waardering:  B 4 


60.404 
handeling:  Het vaststellen van het reglement van de dienstraad. 
periode:  1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), 
  gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 vijfde lid. 
product:  besluiten 
waardering:  B 4 


60.482 
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handeling:  Het aangaan van verplichtingen en / of het doen van uitgaven. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op 
  het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, 
  vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen; 
  Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin 
  opgenomen Richtlijn 97/52/EG; Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: 
  Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG; Europese  
  richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin opgenomen 
  Richtlijn 97/52/EG. 
product:  contracten, offertes, facturen, financiële overzichten, opdrachten,  
  bankgaranties, staten van meer- en minderwerk, polissen 
opmerking:  Als het verplichtingen of uitgaven zijn aangaande de bouw (nieuwbouw en/of 


 renovatie van bestaande gebouwen) dan worden deze verplichtingen of  
 uitgaven apart geadministreerd. Hieronder het aanvragen en verstrekken van 
 subsidies. Hieronder vallen ook polissen van periodieke verzekeringscontracten
  van gebouwen. 


waardering:  V 7 jaar (na voltooiing van de bouw) 


60.571 
handeling:  Het inventariseren en evalueren van de gevaren voor de veiligheid waaraan 
  werknemers in verband met hun werk zijn blootgesteld.  
periode:  1999 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek gewijzigd (Stb. 
  1997, 117) art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 5. 
product:  RIE-rapportage 
opmerking:  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. 
waardering:  B 5 


60.572 
handeling:  Het aanvragen van een Certificaat Arbodienst ten behoeve van de interne 
  Arbodienst. 
periode:  1999 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek gewijzigd (Stb. 
  1997, 117) art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20. 
product:  besluit 
opmerking:  Het certificaat wordt verleend door het Projectbureau Certificatie  
  Arbodiensten. 
waardering:  V 7 jaar na verlopen certificaat 
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60.573 
handeling:  Het (doen) opstellen van een rampenplan. 
periode:  1985 – 
grondslag:  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. 
product:  calamiteitenplan 
waardering:  V 5 jaar na vervanging 


60.574 
handeling:  Het door de Arbodienst laten registreren van de blootstelling aan asbeststof van 
  werknemers in verband met hun werk. 
periode:  1985 - 
grondslag:  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 
product:  rapportage 
opmerking:  Opname van rapportage in persoonsdossier bij de Arbodienst. 
waardering:  V 30 jaar na blootstelling 


60.575 
handeling:  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. 
periode:  1985 - 
grondslag:  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. 
product:  meetgegevens 
waardering:  V 10 jaar na blootstelling 
 
60.576 
handeling:  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. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51 onder e; Wet 
  op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 
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  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. 
product:  rapportage 
opmerking:  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. 
waardering:  V 40 jaar 


60.577 
handeling:  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. 
periode:  1985 - 
grondslag:  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. 
product:  rapportage 
waardering:  V 40 jaar 


 
60.578 
handeling:  Het door de Arbodienst laten onderzoeken van meldingen van individuele 
  gezondheidsklachten van het personeel. 
periode:  1985 - 
grondslag:  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. 
product:  rapportage 
opmerking:  Hieronder persoonlijke incidenten, ongevallen e.d. 
waardering:  V 10 jaar na ontslag 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor LURIS, waarmee zij 
haar archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is 
speciaal voor de LURIS gemaakt.  


Wanneer een actor [als bijvoorbeeld een ad hoc commissie o.i.d.] binnen de LURIS niet als 
zelfstandig archiverend orgaan functioneert dient de bij die actor behorende handelingen 
te worden toegevoegd aan de LURIS handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 


Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 


Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


 


Afdoen van de documenten 


Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 


Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 


In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 
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Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


 
Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


 
Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 


In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 


 
 Dossiers over 


- Octrooien  
licentie (V7 vanaf einde geldigheid)  
Verkoop (V10 jaar) 


- Labjournals (bewaren zolang het octrooi) 
- Onderzoeksdata (10 jaar volgens gedragscode VSNU) 


 
Als dossiers fysiek zijn 


Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
 
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  
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 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
 
Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
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handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van LURIS 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
LURIS 
 
60.008 
handeling:  Het voorbereiden en implementeren van het strategische beleid op het


   terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake 
   octrooien en kennisvalorisatie. 


periode:   1981 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.51 sub a en


   art. 177 eerste lid, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.2 en art. 9.7, gewijzigd (Stb. 1997,
   117) art. 9.2 en 9.33 onder a; Statuten van de Stichting Opbouw Open
   Universiteit, art. 11, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,
   573) art. 28, tweede lid en 49; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuursreglementen (RU) 


product:  (instellings- en strategische) plannen, adviezen, nota's 
waardering:  B 1 
 
60.010 
handeling:  Het formuleren van beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen. 


product:  beleidsplannen, inclusief (meerjaren)begroting 
opmerking:  Het lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw  


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.200b 
handeling:  Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur  


   en inrichting van LURIS. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.31, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.14 derde lid; Structuurregelingen (RU);   
   Bestuurs- en Beheersreglementen  
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product:  reglementen (ondermeer, huishoudelijke reglementen van   
   afdelingen en eenheden) 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen  


product:  inlichtingen 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,


   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 


   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden.        
   De meta-gegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden 
   onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in 
   de informatiecontext. 


waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
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grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.482 
handeling:  Het aangaan van verplichtingen en / of het doen van uitgaven. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en  beheersreglementen; Europese richtlijn voor   
   overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen 
   Richtlijn 97/52/EG; Europese richtlijn voor overheidsopdrachten:  
   Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG; Europese 
   richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin  
   opgenomen Richtlijn 97/52/EG. 


product:  contracten, licenties, offertes, facturen, financiële overzichten,  
   opdrachten, bankgaranties, staten van meer- en minderwerk, polissen 


opmerking:  Als het verplichtingen of uitgaven zijn aangaande de bouw (nieuwbouw
   en/of renovatie van bestaande gebouwen) dan worden deze 
   verplichtingen of uitgaven apart geadministreerd. Hieronder het  
   aanvragen en verstrekken van subsidies en ook polissen van periodieke 
   verzekeringscontracten van gebouwen. 


waardering:  V(ernietigen) 7 jaar (na voltooiing van de bouw) 
 


Toelichting 
 


Patentinformatie – voor zover bekend zijn Nederlandse organisaties niet wettelijk verplicht om 
patentinformatie gedurende een specifieke termijn te bewaren. Wel is bekend dat het European Patent 
Office alle geregistreerde patenten opslaat in PDF/A. 


Procesrecht (litigation)  
Veel organisaties in het bedrijfsleven hebben een juridische afdeling die zich bezighoudt met het 
beschermen van intellectual properties en het veilig stellen van patent- en exploitatierechten. Ook 
geschillen in en rond de onderneming hebben hiermee te maken. Dit kan variëren van kwesties over de 
aansprakelijkheid van bestuurders, geschillen bij overname, jaarrekeningprocedures, uitkoopprocedures, 
concernaansprakelijkheid en zelfs ook geschillen met betrekking tot corporate governance. Al deze zaken 
vergen in veel gevallen adequate dossiervorming om in geval van een rechtszaak de bewijsvoering te 
ondersteunen. Daarom moet veel informatie bewaard worden, het liefst op een systematische en 
gestructureerde wijze. Voor veel ondernemingen is ‘litigation’ een van de belangrijkste drijfveren om een 
goed (digitaal) archief te beheren, daar geschillen kunnen uitmonden in grote financiële claims of 
kostenbesparingen. Een gestructureerd archief kan bijdragen aan een goede procesvoorbereiding en het 
verschil betekenen tussen het winnen of verliezen van een rechtszaak. Aangezien je vooraf niet exact kunt 
voorspellen welke documentatie van belang is voor een eventuele rechtszaak, nemen onderneming het 
zekere voor het onzekere en bewaren ze elk record.  







 
 


Versie 20160816 - 14 
 


 





		Post

		Registratie

		Dossier- en archiefvorming

		Selectiecriteria

		Handelingenoverzicht

		Toelichting






 
 


 
 


    


Handboek Archiefbeheer  


Examencommissies 


Universiteit Leiden 


 


 


 


 


 


 


 


Centraal archief (afdeling DIA) – Rapenburg 70 


 







 
 
 


Versie 20160805 - 2 


 


 
 
Voorwoord 
 
 
De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 
 
Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor de 
examencommissies binnen de faculteit, waarmee zij hun (locale) archiefbeheer verder vorm 
kunnen geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor de 
examencommissie gemaakt.  
 
Wanneer een actor als beschreven in deze handleiding niet als zelfstandig archiverend 
orgaan functioneert dienen de in deze handleiding beschreven handelingen te worden 
toegevoegd aan de facultaire handelingen. 
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Post 
 
De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette        
procedure/plan ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens 
dezelfde procedure worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld 
worden deze volgens procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem 
(niet Outlook of een afdelingsschijf). Belangrijk is wel dat alle inkomende poststukken 
inclusief e-mail volgens deze procedure worden behandeld. 
 
Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
 Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het hier om een gerubriceerd 
(vertrouwelijk, persoonlijk etc.) stuk gaat en of het stuk juist geadresseerd is. Verkeerd 
geadresseerde stukken worden, indien mogelijk, doorgezonden naar de geadresseerde of gaan 
retour (via postkamer). 
 
Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 
- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het 
 stuk vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel 
 bijschrijven of envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in voorkomende 
 gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële afdeling afgeven ) 
 
Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of planmatig vastgelegde  afspraken met betrekking tot onderwerp. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten en e-mail 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om  als instructie te 
worden gehanteerd.  Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 
Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën.  
Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 
 
a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten + e-mail 
 
Als het document is afgehandeld wordt het document toegevoegd aan een dossier. De 
registratie wordt aangevuld met de aantekening dat het document is gearchiveerd eventueel 
aangevuld met dossierinformatie en/of vindplaats. 
 


Uitgaande brieven + e-mail 
 
Uitgaande brieven en e-mail worden geregistreerd en van een briefnummer voorzien 
wanneer: 
 
 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 


heeft voor: 
- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden bevestigd of vastgelegd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling met dossierinformatie en/of vindplaats. 
 
Behandeling van e-mail 
 
Electronic mail wordt steeds meer gebruikt en neemt in toenemende mate de functie van 'via 
brief' corresponderen over. Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is 
aan een persoonlijk account is deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het 
dossier.  Het is dus van belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan het betreffende 
secretariaat of medewerker verantwoordelijk voor registratie te sturen. E-mails waarin 
afspraken, toezeggingen of verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, 
komen in aanmerking voor registratie en archivering in het dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 
 
Bij zowel de inkomende- als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk volledig 
is. Bij inkomende stukken of de bijlagen bij het stuk aanwezig zijn. Bij uitgaande stukken of 
een genoemde bijlage is bijgevoegd, en of duidelijk omschreven is welke bijlagen met het stuk 
meegezonden zijn. Indien dit niet het geval is moet er contact opgenomen worden met de 
behandelaar van het stuk. Met de hoofden zijn afspraken gemaakt over welke dossiers er 
worden gebruikt. Deze afspraken zijn opgenomen in de procedure /plan. De stukken voor het 
archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers geplaatst met 
gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 
 
Dossieromschrijving 
Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en moet te onderscheiden zijn van 
andere omschrijvingen. Een duidelijke dossieromschrijving maakt de dossiers makkelijk 
vindbaar zodat ook andere medewerkers eenvoudig de juiste informatie kunnen vinden. 
  
Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 
 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen van dossiers  
 
In het archief komen verschillende dossiers voor. We onderscheiden: 
 


 Algemene dossiers  
-Adviezen faculteitsbestuur OER (60.056) V1 
-Reglement van orde (60.342) B   


Surveillantenregeling 
Gedragsregels 


-Regels organisatie examens en tentamens (60.079) B 
   Fraude bij examens/tentamens 
   Regelingen eindscripties en afstuderen 
   Examenroosters en tentamenroosters 
   Regelingen en richtlijnen voor tentamens voor tentamens [OER] 
   Overige regelingen 


  Instructies voor examinatoren, correctoren en surveillanten 
-Jaarlijkse vrijstellingsregelingen (60.080) V5 


Jaarlijkse regeling 
Studiegidsen 


-Examenregisters (60.084) B 
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-Tentamen- c.q. examenopgaven met uitgewerkt antwoordmodel (60.081) V5 
-Beschikkingen, toestemmingen en vrijstellingen (60.082) B 


 
 Dossiers over studenten          


-Tentamenopgaven, uitwerkingen en uitslagen (60.081) V2/7/15/40 
Tentamenopgaven en uitwerkingen V2 
Werkstukken en opdrachten V2 
Eindscripties V7 
BSA V15 


  Tentamenuitslagen V40 
-Goedkeuringen van keuzes van studenten voor opleidings- en  
diplomaprogramma’s   (60.083) V40 
-Diploma’s, getuigschriften en verklaringen (60.084) V40 


[B staat voor bewaren, V staat voor vernietigen. V2 is vernietigbaar na 2 jaar] 
  
Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
 
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  
 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 
 
Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de VVV kan tot vernietiging worden overgegaan. 
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Handelingenoverzicht 
 
Selectielijst van de Commissie voor de examens / Examencommissie 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
Actor:  
De commissie voor de examens / examencommissie 
 
60.056 
handeling:  Het adviseren van de faculteitsraad (-1997) / faculteitsbestuur (1997-) over  
  onderwijs- en examenregelingen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 21 en art. 76,  
  derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593) art. 7.14 en art. 9.32, eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU); 
  Bestuurs- en Beheersreglementen; Faculteitsreglementen 
product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij de faculteitsraad 
 
60.342 
handeling:  Het vaststellen van een reglement van orde. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Onderwijs- en Examenregelingen [OER] 
product:  reglement van orde 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.079 
handeling:  Het opstellen van algemene regels met betrekking tot het organiseren en  
  coördineren van examens en tentamens. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593)
   art. 7.10, tweede en derde lid en 7.12, eerste en derde en vierde lid; Wet op de 
  Open Universiteit (Stb. 1984,  573) art. 14, tweede lid; Structuurregelingen (RU, 
  VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen (UvT) 
product:  regelingen, bijvoorbeeld: regels en richtlijnen voor tentamens; nadere regels op 
  de examens (jaarlijkse) tentamenrooster instructies voor examinatoren,  
  correctoren en surveillanten [OER]. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.080 
handeling:  Het jaarlijks opstellen van vrijstellingsregelingen voor     
  examenonderdelen. 







 
 
 


Versie 20160805 - 11 


 


periode:  1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), 
  gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 7.13 tweede  lid; regels en richtlijnen voor  
  tentamens; facultaire studiegidsen 
product: jaarlijkse regelingen 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.081 
handeling:  Het verrichten van onderzoek naar en beoordelen van kennis, inzicht en  
  vaardigheden van examinandi. 
periode:  1985 - 
grondslag:  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; Structuurregelingen (RU, VU);   
  Onderwijs- en Examenregelingen (UvT) 
product:  tentamenopgaven, -uitwerkingen en -uitslagen 
opmerking:  De inhoudelijke beoordeling van tentamens en examens  gebeurt door de  
  examinator of de faculteit, waarna de uitslag wordt vastgesteld door de  
  commissie voor de examens. 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar na vaststelling tentamenuitslag [Denk ook aan USis en 
  SOZ] 
NB.:   tentamenopgaven en bijbehorende modeluitwerking moeten 5  jaar bewaard  
  blijven i.v.m. visitatie. Tentamenuitslagen moeten bewaard blijven. 
 
60.082 
handeling:  Het beschikken op verzoeken af te kunnen wijken van onderwijs-, examen- en 
  tentamenregelingen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) 
  art. 7.13, tweede lid, art. 7.30, derde lid; Structuurregeling (VU); Onderwijs- en 
  Examenregelingen 
product:  beschikkingen, o.a.: toestemmingen, vrijstellingen, e.d.  
waardering:  B(ewaren) 5 
 
60.083 
handeling:  Het goedkeuren van keuzes van studenten van onderwijseenheden   
  opleidingsprogramma's en vrije diplomaprogramma's (OU). 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 16.; Wet op het  
  Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.3,  
  derde lid; Wet op de  Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 9, eerste lid;  
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  Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (RU); Algemeen   
  Onderwijsreglement (RU); Onderwijs- en Examenregelingen (UvT) 
product:  goedkeuringen 
opmerking:  De opleidingsprogramma's en vrije diplomaprogramma's worden door  
  studenten zelf samengesteld uit onderwijseenheden. 
waardering:  V(ernietigen) 40 jaar [gecorrigeerd] 
 
60.084 
handeling:  Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met goed gevolg 
  een examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen betreffende de met  
  goed gevolg afgelegde tentamens. 
periode: 1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art 16, derde lid; Wet 
  op het Hoger Onderwijs en  Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 
  7.11, eerste en tweede lid, art. 7.58, vierde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 
  1984, 573) art. 14, tweede lid; art. 15; Examenreglement (1985) art. 21 en 22;  
  OU-statuut (Stb.1988, 466) art. 17; Structuurregeling (VU);    
  Bestuursreglement (RU); Onderwijs- en Examenregelingen 
product:  diploma's, getuigschriften, verklaringen 
waardering:  V(ernietigen) 40 jaar [gecorrigeerd]      
  Examenregisters blijven bewaard (B 5) 
 





		Post

		Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail

		Omgaan met (vertrouwelijke) documenten en e-mail

		Registratie



		Afdoen van de documenten + e-mail

		Uitgaande brieven + e-mail

		Dossier- en archiefvorming



		Het vormen van dossiers

		Handelingenoverzicht








 
      


    


Handboek archiefbeheer  


Expertisecentrum Veiligheid, Gezondheid & 
Milieu [VGM] 


Universiteit Leiden 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor VGM, waarmee zij 
haar archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is 
speciaal voor de VGM gemaakt.  


Wanneer een actor [als bijvoorbeeld een ad hoc commissie o.i.d.] binnen de VGM niet als 
zelfstandig archiverend orgaan functioneert dient de bij die actor behorende handelingen 
te worden toegevoegd aan de VGM handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 


Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 


Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


 


Afdoen van de documenten 


Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 


Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 


In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 
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Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


 
Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


 
Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 


In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 


 
 Dossiers over 


- Vergunningen en bijbehorende inspecties (V10 na afloop vergunning) 
- Verslagen van uitgevoerde (dier)proeven (V20) 
- Rapportages en uitslagen blootstelling aan straling en gevaarlijke stoffen (V40) 
- Rapportages inzake arbeidsomstandigheden (V40) 


 
Als dossiers fysiek zijn 


Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
 
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
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 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
 
Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
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handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van VGM 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
VGM 
 
60.010 
handeling:  Het formuleren van beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen. 


product:  beleidsplannen, inclusief (meerjaren)begroting 
opmerking:  Het lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw  


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.019a 
handeling:  Het vaststellen van universitaire jaarverslagen en  
jaarrekeningen. periode:   1985 -      
   
grondslag:  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 (UvT, RU, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslagen incl. de jaarrekeningen 
opmerking:  De jaarrekeningen worden aan de minister toegestuurd, maar zijn sinds


   1997 niet onderworpen aan diens goedkeuring maar aan goedkeuring
   van de raad van toezicht. Wel heeft de minister de bevoegdheid om
   uitgaven die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de WHW of
   een andere wet in mindering te brengen op de rijksbijdrage. 
   De universiteit stuurt het ARBO-jaarverslag naar de   
   medezeggenschapsraad / ondernemingsraad en aan het districtshoofd
   van de arbeidsinspectie.  


waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur. 
periode:   1985 - 







 
 


Versie 20161021 - 12 
 


grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  
   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen  


product:  inlichtingen 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,


   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 


   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden.        
   De meta-gegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden 
   onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in 
   de informatiecontext. 


waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.482 
handeling:  Het aangaan van verplichtingen en / of het doen van uitgaven. 
periode:   1985 - 
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grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;
   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en  beheersreglementen; Europese richtlijn voor   
   overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen 
   Richtlijn 97/52/EG; Europese richtlijn voor overheidsopdrachten:  
   Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG; Europese 
   richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin  
   opgenomen Richtlijn 97/52/EG. 


product:  contracten, licenties, offertes, facturen, financiële overzichten,  
   opdrachten, bankgaranties, staten van meer- en minderwerk, polissen 


opmerking:  Als het verplichtingen of uitgaven zijn aangaande de bouw (nieuwbouw
   en/of renovatie van bestaande gebouwen) dan worden deze 
   verplichtingen of uitgaven apart geadministreerd. Hieronder het  
   aanvragen en verstrekken van subsidies en ook polissen van periodieke 
   verzekeringscontracten van gebouwen. 


waardering:  V(ernietigen) 7 jaar (na voltooiing van de bouw) 
 
60.568 
handeling:  Het (jaarlijks) vaststellen van het beleid gericht op arbo, gezondheid en


   welzijn. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 


product:  arbobeleidsplannen, ziekte- en verzuimbeleidsplannen 
waardering:  B 5 
 
60.570 
handeling:  Het informeren van de beheerseenheden over aanwijzingen van het


   ministerie van SZW of een daartoe aangewezen instantie. 
periode:   1999 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 
   (Stb. 1999, 184) art. 27-28 


product:  richtlijnen 
opmerking:  De Arbodienst informeert namens het College van Bestuur de  


   betrokken afdelingen over de (bindende) aanwijzing van het  
   districtshoofd van de arbeidsinspectie. 


waardering:  V 10 jaar na vervanging 
 
60.571 
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handeling:  Het inventariseren en evalueren van de gevaren voor de veiligheid 
   waaraan werknemers in verband met hun werk zijn blootgesteld. 


periode:   1999 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 
   (Stb. 1999, 184) art. 5. 


product:  RIE-rapportage 
opmerking:  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. 


waardering:  B 5 
 
60.572 
handeling:  Het aanvragen van een Certificaat Arbodienst ten behoeve van de 


   interne Arbodienst. 
periode:   1999 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Arbeidsomstandighedenwet 1998 
   (Stb. 1999, 184) art. 20. 


product:  besluit 
opmerking:  Het certificaat wordt verleend door het Projectbureau Certificatie  


   Arbodiensten. 
waardering:  V 7 jaar na verlopen certificaat 


 
60.573 
handeling:  Het (doen) opstellen van een rampenplan. 
periode:   1985 – 
grondslag:  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 


product:  calamiteitenplan 
waardering:  V 5 jaar na vervanging 


 
60.574 
handeling:  Het door de Arbodienst laten registreren van de blootstelling aan 


   asbeststof van werknemers in verband met hun werk. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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,
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   212); Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1998, 184) art. 20; Asbestbesluit,
   art. 16 


product:  rapportage 
opmerking:  Opname van rapportage in persoonsdossier bij de Arbodienst. 
waardering:  V 30 jaar na blootstelling 


 
60.575 
handeling:  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. 


periode:   1985 - 
grondslag:  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 


product:  meetgegevens 
waardering:  V 10 jaar na blootstelling 


 
60.576 
handeling:  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. 


periode:   1985 - 
grondslag:  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 


product:  rapportage 
opmerking:  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. 


waardering:  V 40 jaar 
 


60.577 
handeling:  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. 


periode:   1985 - 
grondslag:  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; 
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   Arbeidsomstandighedenwet 1980 (Stb. 1980, 664), gewijzigd (Stb. 1985,
   212); Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 18. 


product:  rapportage 
waardering:  V 40 jaar 


 
60.578 
handeling:  Het door de Arbodienst laten onderzoeken van meldingen van 


   individuele gezondheidsklachten van het personeel. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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. 


product:  rapportage 
opmerking:  Hieronder persoonlijke incidenten, ongevallen e.d. 
waardering:  V 10 jaar na ontslag 
 
60.582 
handeling:  Het verkrijgen van bouw-, milieu-, hinderwet- en andere (complex-)


   vergunningen en ontheffingen voor werkzaamheden aan en in 
   universitaire gebouwen. 


periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 
product:  vergunningen en ontheffingen 
waardering:  V 7 jaar na wijziging van de vergunning of sloop van het gebouw 


 
Op basis van huidige wetgeving met betrekking tot dierproeven en genetisch gemodificeerde 
organismen (GGO) en de organisatorische taakstelling van VGM is er een handelingnummer 
60.993 toegevoegd aan bovenstaande lijst met een bewaartermijn van V20 na afloop proef en 
vergunning.  
 


60.993   
handeling: Het verkrijgen van vergunningen en goedkeuring voor procedures voor 
   het doen van dierproeven en onderzoek naar GGO.  
periode: 1985- 
grondslag: Regeling GGO milieubeheer 2013 
   Wet op de Dierproeven (WOD) en Dierproevenbesluit 
   Wet medisch wetenschappelijk onderzoek (WMO) 
product: Proefdiergegevens, vergunningsaanvragen, vergunningen, adviezen, 
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   beschikkingen, onderzoeksprotocollen, beoordelingen en rapportages 
waardering: V20 na verloop beschikking of vergunning en/of stopzetten van de
    proeven 





		Post

		Registratie

		Dossier- en archiefvorming

		Selectiecriteria

		Handelingenoverzicht

		Op basis van huidige wetgeving met betrekking tot dierproeven en genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en de organisatorische taakstelling van VGM is er een handelingnummer 60.993 toegevoegd aan bovenstaande lijst met een bewaartermijn van V20 na...
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor de faculteiten, 
waarmee zij hun (locale) archiefbeheer verder vorm kunnen geven. Het als bijlage bijgevoegde 
handelingenoverzicht is speciaal voor het faculteitsbestuur en de faculteitsraad gemaakt.  


Wanneer een actor [als bijvoorbeeld het facultair stembureau, onderwijscommissie e.d] 
binnen de faculteit niet als zelfstandig archiverend orgaan functioneert dienen de bij die 
actor behorende handelingen te worden toegevoegd aan de facultaire handelingen.  


Voor de handelingen van de facultaire studentenadministraties en facultaire 
personeelsafdelingen zijn de handboeken van EC/SOZ en Personeel van toepassing.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voor de behandeling wordt 
een werkkopie van het document of e-mail geprint. Het papieren origineel of print van het e-
mail wordt direct gearchiveerd. Het werkkopie krijgt een rood stempel ‘werkkopie’. Voordeel 
van deze werkwijze is dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en 
wie het behandelt. Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is 
het archief altijd compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
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 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 
 


In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Opleidingen 
- Leerstoelen 
- Zelfstudies in het kader van onderwijsvisitatie 
- Onderwijs- en examenregeling (OER) (B3) 
- Adviezen over algemene onderwijs aangelegenheden (60.062) 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 
- Projecten ….. 


 
 Dossiers over personen 


- Personeel 
- Studenten 
- Stagiaire/trainee 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
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Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
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Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
 
Van de actoren opleidingscommissie en faculteitsstembureau zijn de te bewaren 
handelingen overgezet naar het facultaire handboek. Op het niveau van de 
opleidingscommissie en het faculteitsstembureau zijn daarmee alle handelingen op 
termijn vernietigbaar en zal er ook geen overdracht van archiefbescheiden nodig zijn.  
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van het Faculteitsbestuur en -/raad 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 601 
 
 
ACTOR:  
Faculteitsbestuur en -/raad 
 
60.005 
handeling:  Het voorbereiden van externe kwaliteitscontroles. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 


   1997, 117),art. 1.18 en art. 2.9, tweede lid 
bron:   Protocol voor de externe kwaliteitszorg onder verantwoordelijkheid van


   de vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (1988); 
   universitaire jaarverslagen, rapporten visitatiecommissies 


product:  o.a.: zelfstudies 
opmerking:  Het betreft hier zowel kwaliteitscontroles over het onderwijs als het 


   onderzoek. 
waardering:  B(ewaren)2 
 
60.010 
handeling:  Het formuleren van facultaire beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen (RU) 


product:  beleidsplannen 
opmerking:  Het facultaire lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw 


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.015a 
handeling:  Het opstellen van facultaire begrotingsplannen. 
periode:   1985 - 1997 


                                                           
1 De volgende handelingen zijn uitgenomen wegens niet van toepassing bij LEI: 
 
60.015b, 60.029c en d, 60.057a, 60.097, 60.114, 60.119a, 60.124b, 60.128b, 60.139b, 60.159b, 60.200a, 60.218, 60.220, 
60.221, 60.229b, 60.247, 60.252a en 60.260c 
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grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.78.;  
   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.34; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuursreglementen; Beheersreglementen;  Faculteitsreglementen 


product:  facultaire begrotingsplannen 
opmerking:  De universiteitsraad moet bij het vaststellen van de universitaire  


   begroting (zie handeling 12) rekening houden met de facultaire  
   begrotingsplannen. De universiteitsraad is gemachtigd richtlijnen  
   vast te stellen voor de opstelling en inrichting van de facultaire  
   begrotingsplannen (zie handeling 21). Na vaststelling van de  
   universitaire begroting gaan de facultaire begrotingsplannen  
   fungeren als facultaire begrotingen. De vaststelling en  
   goedkeuring van het facultaire begrotingsplan maakt de  
   uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma's mogelijk. 
   Bij de faculteiten van de RU zijn begrotingscommissies ingesteld,   
   die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren over de  
   financiën van de faculteit. 


waardering:  V(ernietigen) 1 jaar na goedkeuring van de jaarrekening van het 
   desbetreffende jaar; de facultaire begroting blijft bewaard (B 1) 


 
60.017  
handeling:  Het goedkeuren van begrotingsplannen en financiële   


   verantwoordingen van onderzoekinstituten of -scholen. 
periode:   1993-1997 
grondslag:  Faculteitsreglementen 
product:  besluiten 
waardering: V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij de onderzoekinstituten of –


   scholen 
 
60.022 
handeling:  Het opstellen van facultaire jaarverslagen. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.72 tweede 


   lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  Onderzoek 
   (Stb. 1992, 593) art. 9.28, tweede lid;   Structuurregelingen (UvT, RU, 
   VU); Bestuursreglementen; Beheersreglement; Faculteitsreglementen 


product:  jaarverslagen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij de faculteitsraad 
 
60.023 
handeling:  Het goedkeuren van facultaire jaarverslagen. 
periode:   1985 - 1997 
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grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.72  tweede 
   lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  Onderzoek 
   (Stb. 1992, 593) art. 9.28, tweede lid;  Structuurregelingen (UvT, RU, 
   VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  besluiten 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.037 
handeling:  Het doen van voorstellen aan het college van bestuur over de 


   personeelsbezetting binnen de faculteit. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.71sub c.; 


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27 onder c; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);  
   Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  voorstellen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar na goedkeuring van de begroting van het  


   desbetreffende jaar 
 
60.055 
handeling:  Het voorbereiden van onderwijs- en examenregelingen. 
periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 76; Wet 


   op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992,
   593) art. 9.26; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  onderwijs- en examenregelingen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar 
 
60.057b 
handeling:  Het, gehoord de examencommissie en de opleidingscommissie, 


   vaststellen, beoordelen en wijzigen van onderwijs- en   
   examenregelingen (RU). 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art 76 


   eerste t/m derde lid, art. 25, art. 26 tweede lid; Wet op het Hoger 
   Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.13, 
   eerste lid, art. 7.14, art. 9.32, eerste en derde lid en art. 16.17, gewijzigd 
   (Stb. 1997, 117) art. 9.15, eerste lid onder a. en art. 11.3, tweede lid; 
   Structuurregelingen (RU); Algemeen onderwijsreglement (RU);  
   Faculteitsreglementen 


product:  (jaarlijkse) onderwijs- en examenregelingen 
waardering:  B(ewaren) 1 
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60.060 
handeling:  Het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en 


   examenregelingen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 70,  


   derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.26 derde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) 
   art. 9.15 eerste lid onder d.; Structuurregeling (VU) 


product:  verslagen, aanwijzingen 
opmerking:  Het faculteitsbestuur brengt over zijn bevindingen verslag uit aan 


   de faculteitsraad. In het kader van het toezicht kan het bestuur 
   aan een vak of werkgroep bestuur aanwijzingen geven over de 
   uitvoering van de regelingen. 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.420   (in context van 60.060) 
handeling:  Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs-
   en examenregeling. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder b; 
   Faculteitsreglementen. 
product:  rapportages 
waardering:  B(ewaren) 1 faculteit en V(ernietigen) 5 bij opleiding 
opmerking: Deze handeling is toegevoegd aan de handelingen van de faculteitsraad 
   en -bestuur waarmee deze daar bewaard dient te worden en op niveau
   van de opleiding kan worden vernietigd. 


60.061a 
handeling:  Het in- en samenstellen van opleidingscommissies. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 80,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.36, eerste lid;   
   structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuursreglementen;  
   Faculteitsreglementen 


product:  instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen    
   opleidingscommissies 


waardering:  B(ewaren) 5 
 
60.061b 
handeling:  Het in- en samenstellen van opleidingscommissies. 
periode:   1997 - 
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grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
   (Stb. 1992, 593) art. 9.36, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) 
   art. 9.18 eerste lid en 11.11, eerste lid; Structuurregelingen (RU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen    
   opleidingscommissies 


waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.078a 
handeling:  Het in- en samenstellen van examencommissies. 
periode:   1985 - 
grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). 70, 


    vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.26, vierde lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.15 eerste lid onder e.; Structuurregelingen  
   (UvT, RU, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Algemeen 
   onderwijsreglement (RU); Faculteitsreglementen 


product:  instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen   
   examencommissies 


waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.089a 
handeling:  Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college  


   van decanen. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15,  


   vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.19, tweede lid en art. 9.32,  
   tweede lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);    
   Promotiereglementen; Faculteitsreglementen 


product:  voordrachten doctoraat honoris causa 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het college van decanen 
 
60.089b 
handeling:  Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college 


   van decanen/college van promoties. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, 


   vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.19, tweede lid en art. 9.32,  
   tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.15 tweede lid;   
   Structuurregelingen (RU); Algemeen Onderwijsreglement (RU); 
   Promotiereglementen; Faculteitsreglementen 
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product:  voordrachten doctoraat honoris causa 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het college van decanen/college 


   van promoties 
 
60.093 
handeling:  Het in- en samenstellen van commissies voor onderzoek in geval 


   van deficiënte vooropleidingen (commissies colloquium doctum). 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 27,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.29, eerste lid en art. 9.26,  
   vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.15 eerste lid onder e.;  
   Structuurregelingen (UvT, VU) 


product:  instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.124a 
handeling:  Het in- en samenstellen van de vaste commissie voor de  


   wetenschapsbeoefening. 
periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.81,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.37, eerste lid;    
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Faculteitsreglementen 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.126 
handeling:  Het in- en samenstellen van adviescommissies bij de vaste   


   commissie voor de wetenschapsbeoefening     
   coördinatiecommissies). 


periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.81, 


    tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.37 tweede lid;    
   structuurregelingen (UvT, RU, VU); Faculteitsreglementen 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.128a 
handeling:  Het, na overleg met de vaste commissie voor de   


   wetenschapsbeoefening en de zusterfaculteiten, vaststellen van 
   richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening. 
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periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.77;  


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  
   (Stb. 1992, 593) art. 9.33; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);  
   Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  bindende richtlijnen 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.129 
handeling:  Het adviseren van de zusterfaculteiten over richtlijnen voor de 


   wetenschapsbeoefening. 
periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.77;  


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  
   (Stb. 1992, 593) art. 9.33; Structuurregelingen (UvT, VU) 


product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar 
 
60.134 
handeling:  Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, 


   (jaarlijks) goedkeuren van onderzoekprogramma’s van vak- en  
   werkgroepen. 


periode:   1985-1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.87 


   en art.91 eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.43 en art.  
   9.47, eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  besluiten 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.135a 
handeling:  Het vaststellen van onderzoekprogramma's voor de faculteit als 


   geheel. 
periode:   1985-1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.91,  


   tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.47, tweede lid;    
   Structuurregelingen (UvT, VU); Bestuursreglementen;   
   Faculteitsreglementen 


product:  onderzoekprogramma's 
waardering:  B(ewaren) 1 
 







 
 


Versie 20160805 - 19 
 


60.135b 
handeling:  Het vaststellen van onderzoekprogramma's voor de faculteit als 


   geheel. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 


   (Stb. 1992, 593) art. 9.47, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) 
   art. 9.15 eerste lid onder c; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  onderzoekprogramma's 
opmerking:  De werkgroepen voerden deze onderzoekprogramma's uit tot 


   1997. Ingevolge de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs 
   en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1997, 117) zijn de  
   vakgroepen en werkgroepen als organen van het zgn.   
   universitaire / facultaire basisniveau met eigen (=geattribueerde)  
   taken en bevoegdheden komen te vervallen. Dit betekent echter  
   niet, dat er geen basiseenheden meer kunnen worden ingesteld; 
   alleen spreek de wet zich in het kader van de door de politiek 
   voorgestane vergroting van de autonomie van de universiteiten 
   zich hierover niet langer uit. De inrichting van de faculteit   
   geschiedt thans door de decaan, geformaliseerd in het faculteits- 
   reglement, onder goedkeuring van het college van bestuur. Bij de  
   RU vanaf 1985. 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.137 
handeling:  Het evalueren van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan 


   onderzoekprogramma's. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.91, 


   vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.47, vierde lid, gewijzigd (Stb . 
   1997, 117) art. 9.15 eerste lid onder d.; Structuurregelingen  
   (UvT, VU); Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  verslagen 
waardering:  B(ewaren) 2 
 
60.139a 
handeling:  Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, 


   (vijfjaarlijks) vaststellen van onderzoekprogramma’s van  
   onderzoekinstituten en -scholen. 


periode:   1985- 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.96, 


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
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   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.52, eerste lid en art. 9.55;   
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en    
   beheersreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  onderzoekprogramma's 
opmerking:  Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder  


   meer onderzoeksrapporten 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij de onderzoekinstituten en -


   scholen 
 
60.180 
handeling:  Het aanwijzen van leden van het faculteitsbestuur die met  


   raadgevende stem toegang hebben tot de universiteitsraad. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, 


   vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.11 vijfde lid; Structuurregelingen
   (UvT, VU) 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar na afloop van afwijzing 
 
60.189b 
handeling:  Het voordragen van hoogleraren als rector magnificus. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64 


   tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.20, tweede lid, gewijzigd (Stb.  
   1997, 117) art. 9.3 vijfde lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  voordrachten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.199 
handeling:  Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere 


   bestuurlijke eenheden (clusters bij de medische wetenschappen; deze in 
   overleg met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis) en regelen van 
   het bestuur ervan (RU). 


periode:   1994- 
grondslag:  Structuurregeling (RU); Faculteitsreglementen 
product:  besluiten 
opmerking:  De bestuurlijke organisatie van subfaculteiten of clusters is nagenoeg 


   gelijk aan die van de faculteiten. Bepaalde taken en bevoegdheden met 
   betrekking tot de begroting, jaarverslagen, onderwijs- en   
   examenregelingen en de wetenschapsbeoefening zijn van het bestuur en 
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   de raad van de faculteit overgegaan op het bestuur en de raad van de 
   subfaculteit of het cluster. In die gevallen zal voor de actoren  
   'faculteitsbestuur' en 'faculteitsraad' respectievelijk 'subfaculteitsbestuur'
   en 'subfaculteitsraad' dan wel 'clusterbestuur' en 'clusterraad'  
   gelezen moeten worden. Over de inrichting en het bestuur van 
   (para)klinische clusters dient overeenstemming bereikt te worden  
   met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis. 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.200b 
handeling:  Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur  


   en inrichting van faculteiten. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.31, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.14 derde lid; Structuurregelingen (RU);   
   Bestuurs- en Beheersreglementen; Faculteitsreglementen  


product:  reglementen (ondermeer: faculteitsreglementen, huishoudelijke 
   reglementen van departementen, opleidingen en instituten) 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.203a 
handeling:  Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van 


   het faculteitsreglement. 
periode:   1993 - 1997 
grondslag:  Faculteitsreglementen 
product:  besluiten 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.203b 
handeling:  Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van 


   het Faculteitsreglement. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Faculteitsreglementen 
product:  besluiten 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.204 
handeling:  Het adviseren van de faculteitsraad in geval van meningsverschillen


   over de interpretatie van het  faculteitsreglement. 
periode:   1993 - 1997 
grondslag:  Faculteitsreglementen 
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product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar 
 
60.205 
handeling:  Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en 


   wetenschapsbeoefening van de faculteit aan derden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.53,  


   vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.9, derde lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.14 eerste lid; Structuurregelingen (UvT, VU);  
   Bestuursreglementen (RU) 


product:  inlichtingen 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar 
 
60.206a 
handeling:  Het benoemen en ontslaan van leden en voorzitter (decaan) van  


   het faculteitsbestuur. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68  


   tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.24, tweede lid;    
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuursreglementen; 
   Faculteitsreglementen 


product:  benoemings- en ontslagbesluiten 
opmerking:  Ingeval de faculteitsraad een lid van het faculteitsbestuur tussentijds wil 


   ontslaan moet het faculteitsbestuur worden gehoord. Bij de Radboud
   Universiteit behoeven de benoemingen de goedkeuring van het college 
   van bestuur. Ingevolge de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs
   en wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) gewijzigd (Stb.  
   1997, 117) is bepaald dat het college van bestuur bij benoeming van de 
   decaan de faculteitsraad hoort. 


waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.208 
handeling:  Het voordragen voor benoeming en ontslag van beroepsdecanen. 
periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, 


   vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.24, vijfde lid;    
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en    
   beheersreglementen 


product:  voordrachten 
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waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur 
 
60.210 
handeling:  Het adviseren van de faculteitsraad ingeval van tussentijds  


   ontslag van een lid van het faculteitsbestuur. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, 


   vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.24, vierde lid;    
   Structuurregelingen (UvT, VU); Bestuursreglementen;   
   Faculteitsreglementen 


product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij faculteitsraad 
 
60.211 
handeling:  Het gevraagd en ongevraagd, eventueel na overleg met de  


   faculteitsraad, adviseren van het college van bestuur en de  
   universiteitsraad over aangelegenheden op het gebied van   
   onderwijs en wetenschapsbeoefening. 


periode:   1985-1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 71,  


   sub b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk   
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.27 onder b;    
   structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuursreglementen;  
   Faculteitsreglementen 


product:  adviezen 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.212 
handeling:  Het bepalen welke leden van de facultaire gemeenschap tot een 


   bepaalde vakgroep of een (interuniversitair) onderzoekinstituut of 
   -school behoren. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 84, 


   tweede lid en art. 93, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en 
   Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.40, tweede  
   lid en art. 9.49 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid, art. 9.20 eerste lid en art. 9.23 eerste lid;    
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs-  en    
   beheersreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 10 jaar 
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60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur of de faculteitsraad. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen  


product:  inlichtingen 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);    
   Faculteitsreglementen 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.216 
handeling:  Het adviseren van het college van bestuur over het benoemen 


   van buitenuniversitaire leden in de faculteitsraad. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75,  


   vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.29, vijfde lid;    
   Structuurregelingen (UvT); Bestuursreglementen 


product:  adviezen 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.217 
handeling:  Het vaststellen van interne regelingen en procedures. 
periode:   1993 - 1997 
grondslag:  Structuurregelingen (RU, VU); Bestuursreglementen;   


   Faculteitsreglementen 
product:  regelingen, onder andere: reglement van orde,    


   instellingsbesluiten van commissies, mandaatsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.219 
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handeling:  Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het   
   faculteitsbestuur over onderwerpen die de faculteit betreffen. 


periode:   1994 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50;   
   Structuurregeling 


product:  adviezen 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.223a 
handeling:  Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het  


   kader van de uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, 


   tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.39,; Structuurregelingen (UvT,  
   RU, VU); Bestuursreglementen (UvT, VU); Algemeen   
   Onderwijsreglement (RU); Faculteitsreglementen 


product:  gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld:   
   gemeenschappelijke regeling op het gebied van lerarenopleiding  
   en onderwijsontwikkeling (1994) gemeenschappelijke regeling  
   UNILO (universitaire lerarenopleidingen) van de   
   Radboud Universiteit en de Universiteit van Tilburg. 


opmerking:  De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele   
   afspraken zijn gebaseerd. De gemeenschappelijke regeling kan  
   bestuurd worden door een gemeenschappelijke commissie. De  
   gemeenschappelijke commissie krijgt de bevoegdheid een aantal  
   handelingen te verrichten die anders binnen de faculteit   
   gebeuren, zoals het vaststellen van een    
   onderwijs- en examenregeling, het instellen van een   
   examencommissie, het vaststellen van onderzoektaken etc. 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.223b 
handeling:  Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het  


   kader van de uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 


   (Stb. 1992, 593) art. 9.39, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.15  
   eerste lid onder g; Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs-  
   en Beheersreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (RU);  
   Faculteitsreglementen 
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product:  gemeenschappelijke regelingen bijvoorbeeld: gemeenschappelijke  
   regeling op het gebied van lerarenopleiding en onderwijsontwikkeling 
   (1994)  gemeenschappelijke regeling UNILO (universitaire   
   lerarenopleidingen) van de Radboud Universiteit en de Universiteit van 
   Tilburg. 


opmerking:  De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele afspraken zijn
   gebaseerd. De gemeenschappelijke regeling kan bestuurd worden door 
   een gemeenschappelijke commissie. De gemeenschappelijke commissie
   krijgt de bevoegdheid een aantal handelingen te verrichten die anders
   binnen de faculteit gebeuren, zoals het vaststellen van een onderwijs- en 
   examenregeling, het instellen van een examencommissie, het  
   vaststellenvan onderzoektaken etc. 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.226 
handeling:  Het, na overleg met zusterfaculteiten, instellen van vakgroepen. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 84,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.40, eerste lid;  Structuurregelingen 
   (UvT, VU); Bestuursreglementen (RU); Faculteitsreglementen 


product:  besluiten 
opmerking:  De instelling gebeurt bij (wijziging van) faculteitsreglement. Bij  


   enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de  
   vakgroep vast, bij andere doet het vakgroepbestuur dit zelf.    


waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.229a 
handeling:  Het instellen van werkgroepen tussen vakgroepen. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 85;  


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  
   (Stb. 1992, 593) art. 9.45; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);  
   Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  instellingsbesluiten 
opmerking:  Het initiatief voor de oprichting van een werkgroep zal uitgaan  


   van vakgroepbesturen, bovendien zal de faculteitsraad niet tot  
   instelling overgaan dan na intensief overleg met betrokken  
   vakgroepbesturen. Er kan onderscheid worden gemaakt in   
   werkgroepen ter bevordering van het onderwijs (Werkgroepen  
   Onderwijs) en werkgroepen ter bevordering van de   
   wetenschapsbeoefening (Werkgroepen Wetenschapsbeoefening). Bij 
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   enkele universiteiten stelt de  faculteitsraad het reglement van de  
   werkgroep vast, bij andere doet het werkgroepbestuur dit zelf. 


waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.235 
handeling:  Het voorbereiden van de instelling van onderzoekinstituten en - 


   scholen. 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93,  


   tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.49, tweede lid en 9.55;   
   Structuurregelingen (UvT, RU); Bestuursreglementen;   
   Faculteitsreglementen 


product:  voorstellen 
waardering:  V 1 jaar wordt bewaard bij de universiteitsraad of het  


   faculteitsbestuur (RU) 
 
60.236b 
handeling:  Het instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen bij de  


   eigen faculteit. 
periode:   1985 - 
grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93,  


   eerste en tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.49 en art.  
   9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 eerste lid; Bestuurs- en  
   beheersreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  instellingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.238b 
handeling:  Het samenstellen van het bestuur van onderzoekinstituten of  


   onderzoekscholen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, 


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.50, eerste lid en 9.55, eerste 
   lid en 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 tweede lid;   
   Structuurregelingen (RU); Faculteitsreglementen 


product:  (benoemings)besluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.239 
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handeling:  Het, gehoord het bestuur van het onderzoekinstituut of de  
   onderzoekschool, benoemen van wetenschappelijk directeuren. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94,  


   tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.50, tweede lid en 9.55,  
   gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20; Structuurregelingen (UvT,  
   VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen  
   (RU) 


product:  benoemingsbesluiten 
opmerking:  Wordt er gekozen voor een enkelhoofdig bestuur dan is de  


   wetenschappelijk directeur het bestuur van het nderzoekinstituut  
   of de onderzoekschool. 


waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.249c 
handeling:  Het in- en samenstellen van benoemingsadviescommissies voor  


   de benoeming van hoogleraren. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU); Bestuurs- en    
   beheersreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
opmerking:  Het instellen van een benoemingsadviescommissie voor de  


   benoeming hoogleraren is bij de wijziging van de Wet Hoger  
   Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Stb. 1997, 117 niet  
   meer verplicht gesteld. Het is de faculteitsbesturen vrij om een  
   dergelijke commissie in te stellen. 


waardering:  V(ernietigen) 10 jaar 
 
60.252b 
handeling:  Het, na het voorstel van de benoemingsadviescommissie en  


   (eventueel) na overleg met zusterfaculteiten, adviseren van het  
   college van bestuur over benoemingen van hoogleraren (RU). 


periode:   1985 - 
grondslag:  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, eerste lid;   
   structuurregelingen (RU); Bestuurs- en beheersreglementen;  
   Faculteitsreglementen 


product:  adviezen 
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waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur 
 
60.260d 
handeling:  Het adviseren van ter zake beslissende orgaan over de vestiging 


   van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar). 
periode:   1985 - 1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 


   210, eerste lid; Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen;  
   Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling   
   bijzonder hoogleraren (EUR) 


product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan 
 
60.270 
handeling:  Het samenstellen van de faculteitsstembureaus. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Kiesreglementen; faculteitsreglement 
product:  (benoemings)besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar 
 
60.272b 


handeling:  Het vaststellen en bekendmaken van uitslagen van verkiezingen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Kiesreglementen 
product:  ondermeer: processen-verbaal van verkiezingsuitslagen 
waardering:  faculteit B(ewaren) 4 en faculteitsstembureau V(ernietigen) 2 jaar 
opmerking: Deze handeling is toegevoegd aan de handelingen van de faculteitsraad 
   en -bestuur waarmee deze daar bewaard dient te worden en op niveau
   van de faculteitsstembureau kan worden vernietigd. 


60.282b 
handeling:  Het adviseren van het college van bestuur bij het opstellen van  


   regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit. 
periode:   1993 - 1997 
grondslag:  Bestuursreglementen 
product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur 
 
60.295 
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handeling:  Het schorsen of vernietigen van besluiten van vak- en   
   werkgroep besturen en besturen van onderzoekinstituten wegens 
   strijd met het recht of het algemeen belang. 


periode:   1985 -1997 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.  


   116, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.66; Structuurregelingen (UvT,  
   RU, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen 


product:  schorsings- en vernietigingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 5 
 
60.299b 
handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften en of beroepen tegen   


   besluiten van (lagere) universitaire organen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.  


   121, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en    
   Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.71 en art.  
   9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregelingen (UvT,  
   VU); Bestuursreglementen (UvT, RU, VU); Reglement   
   Informatievoorziening (RU); Beroepsreglementen (RU, VU)  


product:  besluiten 
opmerking:  Het bestuursorgaan kan de zaak zelf in behandeling nemen of  


   besluiten zich te laten adviseren door de commissie van advies 
   voor de bezwaren beroepschriften, die de zaak dan behandelt en  
   een concept-besluit voorbereidt, waarna het bestuursorgaan het  
   uiteindelijke besluit neemt. 


waardering:  V(ernietigen) 20 jaar 
 
60.391 
handeling: Het voeren van overleg met en het adviseren van het  


   faculteitsbestuur over de algemene gang van zaken in de   
   faculteit. 


periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37 en 9.38 
product:  notulen, adviezen 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
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grondslag:  faculteitsreglementen 
product:  jaarverslagen 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.393 
handeling:  Het instemmen met de vaststelling en wijziging van:  


   het faculteitsreglement de onderwijs- en examenregeling  
   richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening maatregelen die het  
   faculteitsbestuur bevoegd is te nemen en waarover de   
   personeelsgeleding heeft geadviseerd. 


periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
   (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37 tweede lid 
   en vijfde lid, art. 9.38; Faculteitsreglementen product: 
besluiten opmerking:  Het in de handeling onder d. genoemde instemmingsrecht geldt 
    alleen voor de personeelsgeleding van de faculteitsraad. 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.394 
handeling:  Het adviseren van het faculteitsbestuur over:   


   de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden bij de faculteit worden  
   toegepast de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de  
   faculteit wordt gevoerd aangelegenheden op het gebied van de  
   veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de  
   arbeid in de faculteit de organisatie en werkwijze binnen de  
   faculteit de technische en economische dienstuitvoering van de  
   faculteit. 


periode:   1997- 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37;   
   Faculteitsreglementen 


product:  adviezen 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.395 
handeling:  Het vaststellen van een reglement van orde voor de    


   faculteitsraad. 
periode:   1997- 
grondslag:  faculteitsreglementen 
product:  besluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.411 







 
 


Versie 20160805 - 32 
 


handeling:  Het goedkeuren van een vastgesteld (meerjaren)    
   onderzoekprogramma van onderzoekinstituten en –scholen. 


periode:   1997 - 
grondslag:  Faculteitsreglementen 
product:  besluiten 
waardering:  B(ewaren) 5 
 
60.416 
handeling:  Het benoemen van het bestuur / opleidingsdirecteur van elke  


   opleiding die in een faculteit is ingesteld. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 


   (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.17 eerste lid; 
   Faculteitsreglementen. 


product:  benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.417 
handeling:  Het instellen van een opleidingscommissie voor elke opleiding  


   die in een faculteit is ingesteld. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 eerste lid  
   en 9.18 eerste lid 


product:  instellingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.418 
handeling:  Het benoemen van de leden van de opleidingscommissie. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Faculteitsreglementen. 
product:  benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.422 
handeling:  Het instellen van een adviesraad voor een onderzoekinstituut of - 


   school. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Faculteitsreglementen 
product:  (instellings)besluit 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.525 
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handeling:  Het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van het 
   algemeen bestuur of een gebiedsbestuur van de Nederlandse 
   Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 


periode:   1988 - 
grondslag:  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) 


product:  bezwaarschriften, beroepschriften 
opmerking:  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. 


waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 
 
60.546 
handeling:  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 (RU). 


periode:   1999 - 
grondslag:  Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen  


   AZN (1999) art. 5 lid 1 
product:  besluiten 
opmerking:  Vergelijk H209 uit AZ III. 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar na aftreden 
 
60.549b 
handeling:  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. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 
2.1 product:  vaststellingsbesluiten, beleidsstukken 
opmerking:  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 


waardering:  B(ewaren) 5 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor  de facultaire 
onderwijs- en studentenadministraties, waarmee zij hun archiefbeheer verder vorm kunnen 
geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor bovengenoemde actor 
gemaakt.  


Bij een aantal faculteiten is de studentenadministratie ook verantwoordelijk voor de 
archivering van examen- en/of opleidingscommissies. In dat geval dienen de 
handleidingen uit die specifieke handleidingen ook toegepast te worden naast deze lijst. 
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Jaarverslagen ‘jaar’ (B) 
- Serie gemaakte tentamenopdrachten 


 
 Dossiers over personen 


- Studenten 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  


 


Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
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 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  
 


Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
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Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van de facultaire onderwijs- en studentenadministraties  
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
Facultaire onderwijs- en studentenadministraties 
 


Algemeen: 
 


60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,


   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 


   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden. De meta-gegevens en plannen van inrichting van
   gegevensbestanden onder deze handeling worden bewaard omdat zij
   inzicht verschaffen in de informatiecontext. 


waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
 


Specifiek: 
 


60.073 
handeling:  Het uitbrengen van studieadviezen aan studenten. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 36; Wet 


   op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 
   593) art. 7.9, eerste en tweede lid; Structuurregeling (VU); Algemeen 
   Onderwijsreglement (RU); Faculteitsreglementen (UvT, RU) 
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product:  studieadviezen 
opmerking:  Bij verschillende universiteiten (waaronder de Erasmus Universiteit, de


   Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit) wordt deze handeling
   onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur door (de  
   voorzitters van) de examencommissies uitgevoerd. Bij de Radboud 
   Universiteit worden door het faculteitsbestuur speciale commissies 
   studieadvies einde eerste studiejaar ingesteld die het advies uitbrengen. 


waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.074 
handeling:  Het beoordelen van de persoonlijke omstandigheden van de student


   alvorens het studieadvies uit te brengen. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Uitvoeringsbesluit WHW van 22 september 1993, art. 2.1 
product:  besluiten 
opmerking:  Deze omstandigheden kunnen bestaan uit: ziekte, bepaalde  


   functiestoornissen, zwangerschap, familieomstandigheden en bepaalde
   bestuursfuncties. 


waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.077 
handeling:  Het uitvoeren van de jaarlijkse studievoortgangscontrole en het doen 


   van mededeling hierover aan studenten. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.9a; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 
product:  studievoortgangsrapportages en berichten aan de studenten 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar 
 
60.084 
handeling:  Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met


   goed gevolg een examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen
   betreffende de met goed gevolg afgelegde tentamens. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art 16, derde


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.11, eerste en tweede lid, art. 7.58, vierde lid; Wet op de
   Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 14, tweede lid; art. 15; 
   Examenreglement (1985) art. 21 en 22; OU-statuut (Stb. 1988, 466) art.
   17; Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (RU); Onderwijs- en
   Examenregelingen 


product:  diploma's, getuigschriften, verklaringen 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar,  examenregisters blijven bewaard (B 5) 
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60.095 
handeling:  Het, na advies van de commissie colloquium doctum, verlenen van


   toelating tot de studie. 
periode:   (1985) - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 27, eerste


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.29; Onderwijs- en Examenregelingen 


product:  besluiten 
opmerking:  Het college van bestuur verleent de toelating na een verklaring van de


   faculteit. 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 


 
60.096 
handeling:  Het, ten behoeve van inschrijving voor de post-propedeutische fase,


   verlenen van vrijstellingen aan studenten met getuigschriften 
   gelijkwaardig aan propedeusegetuigschriften. 


periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art. 28, eerste


   lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 7.30, tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (RU) 


product:  vrijstellingen 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.101 
handeling:  Het besluiten op verzoeken tot inschrijving van studenten, auditoren en


   extraneï. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.33, derde lid, art. 7.37, art. 7.40; Wet op de Open 
   Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 18, tweede tot en met zesde lid; 
   Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (RU); Algemeen 
   Onderwijsreglement (RU); Inschrijvingsregelingen 


product:  besluiten 
opmerking:  Voor de bijzondere universiteiten gelden de in art. 7.37 vierde tot en 


   met zesde lid van de wet genoemde criteria voor afwijzing van de  
   inschrijving van een student. Bij de inschrijving wordt door het college 
   van bestuur bij het Centraal register inschrijving h.o. (CRIHO)  
   nagegaan hoeveel studietijd de verzoeker nog als student ingeschreven 
   kan zijn. Onder deze handeling wordt mede verstaan het innen van 
   cursusgelden. Tevens valt hier onder het beslissen op bezwaarschriften 
   tegen besluiten tot afwijzing of andere besluiten met de inschrijving en 
   inning van cursusgelden samenhangend. Voor de openbare  
   universiteiten geldt deze handeling vanaf 1993. 
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waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 
 
60.104 
handeling:  Het beslissen op verzoeken tot beëindigen van inschrijving tijdens het


   lopende studiejaar. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.42; Algemeen Onderwijsreglement (RU);  
   Inschrijvingsregelingen 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 30 jaar 


60.109 
handeling:  Het besluiten collegegelden voor studenten en auditoren die in de loop


   van het collegejaar inschrijven te verlagen. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.43, tweede lid en art. 7.44, tweede lid;  
   Bestuursreglement (RU); Algemeen Onderwijsreglement (RU) 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 


60.110 
handeling:  Het vaststellen van individuele regelingen voor gespreide betaling van


   collegegelden. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.47 onder b; Bestuursreglement (RU); Algemeen  
   Onderwijsreglement (RU) 


product:  individuele betalingsregelingen 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 


60.113 
handeling:  Het regelen en geven van uitvoering aan studiebegeleiding van  


   studenten uit minderheidsgroepen. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 7.34, eerste lid onder d en e; Algemeen  
   Onderwijsreglement (RU) 


product:  studiebegeleiding 
waardering:  B(ewaren) 1 


 
60.352 
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handeling:  Het begeleiden van studenten tijdens hun studie (OU). 
periode:   1985 - 
product:  begeleidingsadviezen 
opmerking:  Onder deze handeling worden de (digitale) gegevensbestanden over


   studenten verstaan waarin bijv. de voortgang en of aantekeningen over
   de begeleiding geregistreerd zijn. Ook correspondentie met studenten
   door studiebegeleiders valt hieronder. Deze handeling wordt uitgevoerd
   door de facultaire en de ondersteunende directoraten. 


waardering:  V 15 jaar 
 
60.587 
handeling:  Het uitvoeren van tussen instellingen gesloten overeenkomsten inzake


   samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, VU); Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  neerslag van (individuele) studentenuitwisselingen 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor VG, waarmee zij 
haar archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is 
speciaal voor de VG gemaakt.  


Wanneer een actor [als bijvoorbeeld een ad hoc commissie o.i.d.] binnen de VG niet als 
zelfstandig archiverend orgaan functioneert dient de bij die actor behorende handelingen 
te worden toegevoegd aan de VG handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 


Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 


Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


 


Afdoen van de documenten 


Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 


Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 


In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 
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Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 







 
 


Versie 20161026 - 7 
 


Dossier- en archiefvorming 


 
Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


 
Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 


In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 


 
 Dossiers over 


- Huisvestingsbeleid (B) 
- Bouwvergunning (V7 na sloop) 
- Gebruiks- en complexvergunningen en bijbehorende inspecties (V7 na afloop 


vergunning) 
- Bouwverslagen per object(V..) 
- Bodemkundig onderzoek en saneringsrapportages (V..) 
- Objectdossiers verbouw, inrichting en onderhoud (V5) 


 
Als dossiers fysiek zijn 


Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
 
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  
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 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
 
Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
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handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van VG 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
VG 
 
60.010 
handeling:  Het formuleren van beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen. 


product:  beleidsplannen, inclusief (meerjaren)begroting 
opmerking:  Het lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw  


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen  


product:  inlichtingen 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
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grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,
   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 


   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden.        
   De meta-gegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden 
   onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in 
   de informatiecontext. 


waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.482 
handeling:  Het aangaan van verplichtingen en / of het doen van uitgaven. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en  beheersreglementen; Europese richtlijn voor   
   overheidsopdrachten: Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen 
   Richtlijn 97/52/EG; Europese richtlijn voor overheidsopdrachten:  
   Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG; Europese 
   richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken (93/37/EEG) waarin  
   opgenomen Richtlijn 97/52/EG. 


product:  contracten, licenties, offertes, facturen, financiële overzichten,  
   opdrachten, bankgaranties, staten van meer- en minderwerk, polissen 


opmerking:  Als het verplichtingen of uitgaven zijn aangaande de bouw (nieuwbouw
   en/of renovatie van bestaande gebouwen) dan worden deze 
   verplichtingen of uitgaven apart geadministreerd. Hieronder het  
   aanvragen en verstrekken van subsidies en ook polissen van periodieke 
   verzekeringscontracten van gebouwen. 


waardering:  V(ernietigen) 7 jaar (na voltooiing van de bouw) 
 
60.582 
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handeling:  Het verkrijgen van bouw-, milieu-, hinderwet- en andere (complex-)
   vergunningen en ontheffingen voor werkzaamheden aan en in 
   universitaire gebouwen. 


periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 
product:  vergunningen en ontheffingen 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na wijziging van de vergunning of sloop van het 


   gebouw 
 
60.170 
handeling:  Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 9.7 onder b en art. 2.13, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art.
   9.2 eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 50; 
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en 
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer vergaderjaar 1988-1989,
   21 073, nr. 3 


product:  huisvestingsplannen, besluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 


 
60.531 
handeling:  Het opstellen van regels omtrent de uitvoering van    


   huisvestingswerkzaamheden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na vervanging 


 
60.532 
handeling:  Het verstrekken van opdrachten tot het uitvoeren van verbouwings- en


   onderhoudswerkzaamheden aan (rijks)monumenten. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  opdrachten 
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waardering:  B(ewaren) 5 
 


60.533 
handeling:  Het opstellen van onderhoudsplannen voor gebouwen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  onderhouds- en inspectieschema's 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 


 
60.579 
handeling:  Het vaststellen van een programma van eisen van nieuwbouw. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  programma’s van eisen van nieuwbouw 
waardering:  B(ewaren) 5 


 
60.580 
handeling:  Het aanwijzen van architecten en adviseurs. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  contracten 
waardering:  B(ewaren) 5 


 
60.581 
handeling:  Het vaststellen van ontwerpen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  voorlopige ontwerpen 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 
product:  bouw- en detailtekeningen 
waardering:  V 7 jaar na sloop 
product:  definitieve ontwerpen en bestekken, bestektekeningen en nota’s van


   wijzigingen en aanvullingen, kostenramingen 







 
 


Versie 20161026 - 15 
 


waardering:  B(ewaren) 5 
 


60.582 
handeling:  Het verkrijgen van bouw-, milieu-, hinderwet- en andere (complex-)


   vergunningen en ontheffingen voor werkzaamheden aan en in 
   universitaire gebouwen. 


periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  vergunningen en ontheffingen 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na wijziging van de vergunning of sloop van het


   gebouw [Ook regulier bodemonderzoek- en metingen ihk van de milieu 
   heffingen, brandveiligheidsvoorzieningen en keuringen] 
 


60.583 
handeling:  Het verstrekken van opdrachten aan beeldende kunstenaars. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 
product:  opdrachten 
opmerking:  Hieronder ook de percentageregeling beeldende kunst 
waardering:  B(ewaren) 5 


 
60.584 
handeling:  Het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de bouw. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 


product:  dagboeken, weekverslagen, financiële staten 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar 
product:  bouwverslagen, verslagen van besprekingen 
waardering:  B(ewaren) 5 


 
60.585 
handeling:  Het aanvaarden van de oplevering van het gebouw. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51 onder 


   b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
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   1992, 593) art. 9.7 onder b, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Bestuurs- 
   en beheersreglementen; Structuurregelingen (UvT, RU, VU). 


product:  processen-verbaal van oplevering 
waardering:  B(ewaren) 5 


 
60.586 
handeling:  Het aanvragen van de status van (rijks)monument voor universitaire


   gebouwen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  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 (UvT, RU, VU). 
product:  aanvraag 
waardering:  B(ewaren) 5 


 
60.507 
handeling:  Het toewijzen van ruimten aan faculteiten en afdelingen van de  


   instelling. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3 


product:  besluiten 
opmerking:  De jaarlijkse opgaven van de toewijzing blijven bewaard. 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar na toewijzing 


 
60.500 
handeling:  Het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimten aan faculteiten en  


   afdelingen van de instelling.   
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
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   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3 


product:  besluiten 
opmerking:  Hier onder meer de beschikbaarstelling van openbare ruimten en 


   vergaderzalen e.d. 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar na beschikbaarstelling 


 
60.501 
handeling:  Het verhuren van ruimten aan derden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na afloop van de huurovereenkomst 


 
60.502 
handeling:  Het huren van ruimten en pachten van terreinen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na afloop van de overeenkomst 


 
60.503 
handeling:  Het inrichten van ruimten. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
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   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3   
product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 5 jaar na inrichting van de ruimten 


 
60.504 
handeling:  Het aankopen van gebouwen en terreinen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3 


product:  besluiten 
opmerking:  De transportakte blijft bewaard 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na aankoop 


 
60.505 
handeling:  Het verkopen van gebouwen en terreinen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.


   1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen;  
   Structuurregelingen (UvT, RU, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen;
   Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en  
   Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 
   21073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op 
   het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met 
   de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het
   wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede
   Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3 


product:  besluiten 
opmerking:  De transportakte blijft bewaard 
waardering:  V(ernietigen) 7 jaar na verkoop 
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60.027 
handeling:  Het besluiten tot buitengebruikstelling van gebouwen of terreinen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.182 sub a.;


   Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.
   1992, 593) art. 2.13, eerste lid; Structuurregeling (UvT) 


product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 10 jaar 


 
Aanvullend 


 
60.774  
handeling:  Asbest in gebouwen en asbestsanering 
periode:   1985- 
grondslag:  Regeling asbestbeleid 
product:  Aspectenprogramma asbest (beheerplan, inventarisatie, offertes & 


   opdrachten, sloopvergunning, sanering)  
waardering:  V(ernietigen) 35? 


 
60.994 
handeling:  Monumenten per object. 
periode: 
grondslag: 
product:  alles 
waardering:  B  


 


Uit Selectielijst RGD 


45.1020 .2  
handeling:  Het onderzoeken en beheersen van milieuzorg, gezondheid en  
   veiligheid van rijksgebouwen en bouwprojecten   
periode:   2010-  
grondslag: Kabinetsbesluit juni 1991, Stcrt. 1991, 125; Nationaal Milieubeleidsplan-
   plus, actiepunt 152; Gedragslijn inzake bodemverontreiniging in  
   staatseigendommen 1994; Jaarverslag RGD 1999, p.19.; Beleidskader 
   rijkshuisvesting (1998), p. 36. De basis voor een comfortabele  
   werkomgeving (2005); ARBO-wet ; Regeling asbestbeleid   
   Rijksgebouwendienst.(1999); Kwaliteitsnormen rijkshuisvesting,  
   milieurichtlijnen en preferenties. 1992. ; Programma Voorrraadbeheer 
   Rijkshuisvesting, Programma ; Energie Efficiëncy Programma  
   Rijksoverheid (EER), Stcrt 1991,125; Toegankelijkheidsregeling  
   gebouwen.; Beleidskader rijkshuisvesting 1999-2003 (1998) p. 52. Bron 
   Gedragslijn inzake bodemverontreiniging in staatseigendommen 1994; 
   Jaarverslag RGD 1999, p.19.; Beleidskader rijkshuisvesting (1998), p. 36.







 
 


Versie 20161026 - 20 
 


   De basis voor een comfortabele werkomgeving (2005)  
product:  Arbo & Veiligheid (rapporten), Aspectenprogramma asbest beheerplan, 
   inventarisatie, offertes & opdrachten, sloopvergunning, sanering)  
   Aspectenprogramma’s (duurzame, milieuschadelijke materialen),  
   Aspectenprogramma legionella water (logboek, risico-inventarisatie, 
   quickscan,) Energiebesparingsprogramma, Milieuzorgprogramma, 
   Milieu-audit, Verborgen gebreken daken (functionele eisen, offertes & 
   opdrachten), Beheerplan & Rgd-standaard invuldocument (duurzaam 
   hout, cfk’s en halonen, gevelbeplating, glaswas /gevelreiniging,  
   transportinstallaties, toegankelijkheid MIVA, veilig werken op hoogte ). 
waardering:  V(ernietigen) 35 jaar  
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Voorwoord 


 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor de 
Universiteitsbibliotheek, waarmee zij haar archiefbeheer verder vorm kan geven. Het als 
bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor de Universiteitsbibliotheek gemaakt.  


Wanneer een actor [als bijvoorbeeld een ad hoc commissie o.i.d.] binnen de 
Universiteitsbibliotheek niet als zelfstandig archiverend orgaan functioneert dient de bij 
die actor behorende handelingen te worden toegevoegd aan de bibliotheek handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is  dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 


- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het stuk 
 vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
  bijschrijven of  envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in 
 voorkomende gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële 
 afdeling afgeven ) 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of vastgelegde afspraken. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
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informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voordeel van deze werkwijze is 
dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en wie het behandelt. 
Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is het archief altijd 
compleet. 


Uitgaande brieven of e-mails 
 
Uitgaande documenten worden van een briefnummer voorzien wanneer: 


 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 
 heeft voor: 


- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
 Het brieven betreft waarin afspraken worden vastgelegd. 
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In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling aangevuld met dossierinformatie. 


Behandeling van e-mail 


E-mail wordt steeds meer gebruikt en neemt de functie van 'via brief' corresponderen over. 
Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is aan een persoonlijk account is 
deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het dossier.  Het is dus van belang werk 
gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het secretariaat of medewerker 
verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, toezeggingen of verplichtingen 
staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in aanmerking voor registratie en 
plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


Dossieromschrijving 


Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


Een duidelijke dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 Dossiers onderwerpen 
- Vergaderingen van orgaan (B) 
- Begrotingen ‘jaar’ 
- Jaarverslagen ‘jaar’ 
- Opleidingen aanschafbeleid, collectievorming 
- Kwartaalrapportages, bestuurlijk  financieel (BFR’s) 
- Projecten ….. 


 
 Dossiers over personen 


- Personeel 
- Studenten 
- Stagiaires/trainees 


Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
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Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 


Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Selectiecriteria 
 


HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B(ewaren) 
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op 
hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het 
formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of 
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van 
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de 
doeleinden en de instrumenten. 
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de 
effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit 
worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren 
Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere 
actoren of ter publicatie. 
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met 
beleid op hoofdlijnen 
Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties 
of onderdelen daarvan. 
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
plaatsvindt 
Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen 
doeleinden te bereiken. 
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten 
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of 
wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van 
noodwetgeving.  
 
Voor bijzondere gevallen en onderwerpen die normaal vernietigd zouden worden mag 
een uitzondering worden  gemaakt. 
“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als 
te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van 
bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”. 
 
Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot 
handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de 
vergaderingen worden dientengevolge bewaard. 
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Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk 
selectiecriterium (1 – 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide 
handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende 
handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen 
gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de 
zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de 
openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de 
bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. 
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Handelingenoverzicht 


  
Selectielijst van de Universiteitsbibliotheek 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
ACTOR:  
Universiteitsbibliotheek 
 
60.010 
handeling:  Het formuleren van beleidsplannen. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 70,  eerste 


   lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
   1992, 593) art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (UvT, VU); 
   Bestuurs- en beheersreglementen. 


product:  beleidsplannen, inclusief (meerjaren)begroting 
opmerking:  Het lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw  


   geformuleerd. 
waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.200b 
handeling:  Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur  


   en inrichting van de Universiteitsbibliotheek. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.31, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.14 derde lid; Structuurregelingen (RU);   
   Bestuurs- en Beheersreglementen  


product:  reglementen (ondermeer, huishoudelijke reglementen van   
   afdelingen en eenheden) 


waardering:  B(ewaren) 1 
 
60.213 
handeling:  Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van 


   bestuur. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72,  


   eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk  
   Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 
   1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (UvT, RU, VU);   
   Bestuurs- en beheersreglementen  


product:  inlichtingen 
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waardering:  B(ewaren) 3 
 
60.214 
handeling:  Het in- en samenstellen van (ad-hoc) adviescommissies. 
periode:   1993 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  


   (Stb. 1992, 593) art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14  
   eerste lid; Structuurregelingen (UvT, RU, VU) 


product:  instellings- en benoemingsbesluiten 
waardering:  B(ewaren) 4 
 
60.361 
handeling:  Het beheren van gegevensbestanden. 
periode:   1985 - 
grondslag:  Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992,


   223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en   
   wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid;  
   Bestuurs- en beheersreglementen 


product:  autorisaties, verantwoordingen 
opmerking:  Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de 


   regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van 
   gegevensbestanden.        
   De meta-gegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden 
   onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in 
   de informatiecontext. 


waardering:  V(ernietigen) 5 jaar 
 
60.392 
handeling:  Het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een 


   bepaald jaar. 
periode:   1997 - 
grondslag:  Bestuurs- en beheersreglementen 
product:  jaarverslag, bestuurlijke financieel rapportage en jaarrekening 
waardering:  B(ewaren) 3 
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Voorwoord 
 
 
De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 
 
Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor de commissies 
colloquium doctum binnen de faculteit, waarmee zij hun (locale) archiefbeheer verder vorm 
kunnen geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor de commissie 
colloquium doctum gemaakt. 
  
Wanneer een actor als beschreven in deze handleiding niet als zelfstandig archiverend 
orgaan functioneert dienen de in deze handleiding beschreven handelingen te worden 
toegevoegd aan de facultaire handelingen. 
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Post 
 
De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is wel dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 
 
Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 


Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 
 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 
 
Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 
- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op 
 het stuk vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  
 bijschrijven of envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in voorkomende
 gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële afdeling afgeven) 
 
Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of planmatig vastgelegde  afspraken met betrekking tot onderwerp. 


Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 
 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 


Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. 
 
Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 
 
a) behandelgegevens 


 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 


 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voor de behandeling wordt 
een werkkopie van het document of e-mail geprint. Het papieren origineel of print van het e-
mail wordt direct gearchiveerd. Het werkkopie krijgt een rood stempel ‘werkkopie’. Voordeel 
van deze werkwijze is dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en 
wie het behandelt. Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is 
het archief altijd compleet.  


Uitgaande brieven 
 
Uitgaande brieven worden geregistreerd en van een briefnummer voorzien wanneer: 
 
 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde 


heeft voor: 
- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
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 Het brieven betreft waarin afspraken worden bevestigd. 
 
In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling met dossierinformatie en/of vindplaats. 
 
Behandeling van e-mail 
 
Electronic mail wordt steeds meer gebruikt en neemt in toenemende mate de functie van 'via 
brief' corresponderen over. Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is 
aan een persoonlijk account is deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het 
dossier.  Het is dus van belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het 
secretariaat of medewerker verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, 
toezeggingen of verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in 
aanmerking voor registratie en plaatsing in  dossier. 
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Dossier- en archiefvorming 
 
Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 
 
Dossieromschrijving 
 
Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar.  
  
Een dossieromschrijving bevat de volgende gegevens: 
 


 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling, zoals opleiding etc. 
 periode van/tot  


Het vormen c.q. het inrichten van dossiers  
 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 
 


 Algemene dossiers 
-Regeling colloquium doctum (V1 zodra geldigheid verloren) 
-Correspondentie (60.094) 


 Dossiers over studenten 
-Individuele adviezen (60.094) 


 
Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  
 
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken:  


 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  
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Als een dossier afgesloten wordt 
 
Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de verklaring kan tot vernietiging worden overgegaan.  
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Handelingenoverzicht 
 
Selectielijst van de Commissie Colloquium doctum 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
Actor: 
De commissie colloquium doctum 
 
60.094 
handeling:  Het adviseren van het college van bestuur inzake de toelating tot de 
  studie van personen die niet rechtstreeks krachtens hun vooropleidingkunnen 
  worden toegelaten. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 27, eerste 
  lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593) art. 7.29, eerste lid; Onderwijs- en Examenregelingen 
product:  adviezen 
waardering:  V(ernietigen) 1 jaar, wordt bewaard bij het college van bestuur 
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Voorwoord 
 
 


De basis om een organisatie efficiënt en verantwoord te kunnen besturen is het beschikken 
over de juiste gegevens. Dit is heel belangrijk voor continuïteit in de besluitvorming, ofwel in 
gelijke gevallen dezelfde beslissing nemen. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen uit de 
Archiefwet 1995 over archiefbeheer, inclusief aanvullende wetgeving als WBP, WOB, 
belastingwetgeving e.d., en postbehandeling. In deze wettelijke richtlijnen staat dat de 
Universiteit haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moet brengen en 
bewaren en  interne "huisregels"  over het beheer van archiefstukken moet vaststellen. 


 
Dit handboek is bedoeld als een handreiking voor het archiefbeheer voor het  
faculteitsstembureau binnen de faculteit, waarmee zij hun (locale) archiefbeheer verder vorm 
kunnen geven. Het als bijlage bijgevoegde handelingenoverzicht is speciaal voor de het 
faculteitsstembureau gemaakt. 
 
Wanneer een actor als beschreven in deze handleiding niet als zelfstandig archiverend 
orgaan functioneert dienen de in deze handleiding beschreven handelingen te worden 
toegevoegd aan de facultaire handelingen.  
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Post 
 


De poststukken worden dagelijks bezorgd en volgens een daartoe opgezette procedure/plan 
ingeschreven en verdeeld over de behandelaren. E-mails moeten volgens dezelfde procedure 
worden ingeschreven en verdeeld. Als documenten zijn afgehandeld worden deze volgens 
procedure /plan gearchiveerd in het daarvoor gekozen archiefsysteem (niet Outlook of een 
afdelingsschijf). Belangrijk is dat alle inkomende poststukken inclusief e-mail volgens deze 
procedure worden behandeld, ook op naam gestelde en/of gerubriceerde post. 


 
Poststukken die op een andere wijze dan via de dagelijkse postronde of als werk gerelateerde 
e-mail binnenkomen moeten alsnog ter registratie worden aangeboden. 
 
Het openen van de ingekomen poststukken + e-mail 


 
Controleer voorafgaand aan het openen van de enveloppen of het stuk juist geadresseerd is. 
Verkeerd geadresseerde stukken worden doorgezonden naar de geadresseerde of gaan retour 
(via postkamer). 


 
Controleer bij het openen van de post of e-mail op compleetheid aan de hand van de volgende 
punten: 
- dat er geen stukken in de envelop achterblijven; 
- dat de genoemde bijlagen ook aanwezig zijn. Als dat niet het geval is wordt op het  stuk 


vermeld: "bijlage(n) niet aangetroffen". 
- of het adres van de afzender ook op het document vermeld staat, eventueel  bijschrijven 


of envelop bijvoegen; 
- controleren op de juistheid van de in het document vermelde datum; 
- of het stuk geldswaardige of andere belangrijke documenten bevat (in voorkomende 


gevallen persoonlijk met betrokkene afhandelen of bij financiële afdeling afgeven ) 
 


Na het openen van de ingekomen post wordt vervolgens beoordeeld of deze al dan niet in 
aanmerking komt voor registratie. Beoordeling van al of niet registreren dient te gebeuren op 
basis van procedure of planmatig vastgelegde afspraken met betrekking tot onderwerp. 


 
Omgaan met (vertrouwelijke) documenten 


 
Over de wijze van behandelen van poststukken en e-mails dienen afspraken te worden 
gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een procedure of plan om als instructie te 
worden gehanteerd. Door de behandeling van (vertrouwelijke) stukken in huisregels vast te 
leggen, is het voor iedereen duidelijk hoe wordt omgegaan met de behandeling ervan. Ook 
stukken waar omzichtig mee moet worden omgegaan en die tegelijkertijd vaak belangrijke 
informatie bevatten. Registratie van deze stukken is dan ook belangrijk en zorgt voor 
vindbaarheid van de stukken.  
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Registratie 
 
Om documenten goed te kunnen behandelen is het nodig afspraken te maken over de wijze 
van behandeling van de voorkomende onderwerpen, en deze vast te leggen inclusief wie te 
informeren doormiddel van informatiekopieën. Onder documenten vallen ook e-mails.  


 
Documenten fysiek of digitaal (e-mail inclusief bijlagen) die in aanmerking komen voor 
registratie daarvan wordt tenminste vastgelegd: 


 
a) behandelgegevens 
 een volgnummer van de registratie 
 de datum van ontvangst 
 waar of bij wie het document in behandeling wordt gegeven 
 verspreiding van informatiekopieën van het stuk  


 
b) gegevens over het stuk zelf 
 afzender 
 onderwerp van het document 
 datum van het document 
 kenmerk van het document 


 
Afdoen van de documenten 
 
Documenten worden toegevoegd aan een dossier op onderwerp. Dit kan op twee momenten 
worden gedaan. Tijdens registratie of bij afdoening. Bij registratie is efficiënter omdat er dan 
maar 1 maal kennis van de inhoud van het document nodig is. Voor de behandeling wordt 
een werkkopie van het document of e-mail geprint. Het papieren origineel of print van het e-
mail wordt direct gearchiveerd. Het werkkopie krijgt een rood stempel ‘werkkopie’. Voordeel 
van deze werkwijze is dat men altijd in staat is om informatie te geven over het document en 
wie het behandelt. Omdat het origineel of print in geval van e-mail reeds in het dossier zit, is 
het archief altijd compleet.  
 
Uitgaande brieven 


 
Uitgaande brieven worden geregistreerd en van een briefnummer voorzien wanneer: 


 
 Het een antwoord is op een verzoek en dit voor de Universiteit een zekere waarde heeft 


voor: 
- de bedrijfsvoering; 
- de verantwoording aan andere organen/ministerie; 
- de informatieverstrekking; 


 Het brieven betreft met een bestuurlijke, administratieve of financiële waarde; 
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 Het brieven betreft waarin afspraken worden bevestigd.  
 


In het algemeen geldt dat brieven die, gelet op hun inhoudelijke waarde voor de organisatie, in 
enig archiefsysteem gearchiveerd moeten worden, worden voorzien van een briefnummer en 
bij afhandeling met dossierinformatie en/of vindplaats. 
 
Behandeling van e-mail 


 
Electronic mail wordt steeds meer gebruikt en neemt in toenemende mate de functie van 'via 
brief' corresponderen over. Door deze ontwikkeling en het gegeven dat e-mail verbonden is 
aan een persoonlijk account is deze correspondentie niet vindbaar en onzichtbaar in het 
dossier.  Het is dus van belang werk gerelateerde e-mails ter registratie aan te bieden aan het 
secretariaat of medewerker verantwoordelijk voor registratie. E-mails waarin afspraken, 
toezeggingen of verplichtingen staan namens de universiteit of onderdeel daarvan, komen in 
aanmerking voor registratie en plaatsing in  dossier.  
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Dossier- en archiefvorming 
 


Bij zowel de inkomende als uitgaande post en e-mail wordt gecontroleerd of het stuk compleet 
is. Indien niet compleet moet contact opgenomen worden met de behandelaar. De stukken 
voor het archief worden door de verantwoordelijke medewerkers in de (digitale) dossiers 
geplaatst met gelijktijdig aanbrengen van de nodige mutaties. 


 
Dossieromschrijving 


 
Een duidelijke dossieromschrijving geeft de inhoud weer en is onderscheidend ten opzichte 
van de andere dossiers. Een goede dossieromschrijving maakt de informatie met betrekking 
tot een onderwerp makkelijk vindbaar. 


  
Een dossieromschrijving bevat ten minste de volgende gegevens: 


 
 beschrijving van het onderwerp, object, subject;  
 plaatsbepaling in relatie tot opleiding etc. 
 periode van/tot  


 
Het vormen c.q. het inrichten van dossiers  


 
In het archief komen verschillende dossiers voor.  
We onderscheiden: 


 
 Voorbereiden en uitvoeren verkiezing per periode (60.271b) 
 Vaststellen uitslag (60.272b) 
 Bezwaren tegen uitslag (60.275b) 


 
Als dossiers fysiek zijn 
 
Voor wat dossiers aan gaat is in geval van een digitaal archief doormiddel van back up al de 
nodige veiligheid gecreëerd.  


 
Voor papieren dossiers is de omvang van het archief bepalend voor de in te zetten 
maatregelen gericht op bescherming van het archief.  
Met enkele simpele maatregelen is al een redelijke bescherming te bereiken: 
 Plaats archief niet in een kelder of als gesitueerd op begane grond niet op een vloer.  
 Plaats archief in een afsluitbare kast die brandvertragend kan werken.  
 Zorg dat in het ontruimingsplan van uw organisatie aandacht is voor uw archief.  


 
Als een dossier afgesloten wordt 
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Dossiers worden na verloop van tijd afgesloten. De te bewaren dossiers worden met een lijst 
aan DIA overgedragen.  
Van de te vernietigen dossiers wordt een lijst gemaakt en ter controle aan DIA aangeboden. 
De lijst wordt bijlage bij de door DIA opgestelde verklaring van vernietiging (VVV). Na 
ontvangst van de VVV kan tot vernietiging worden overgegaan.   
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Handelingenoverzicht 
 


Selectielijst van het faculteitsstembureau 
Uit basisselectiedocument Universiteiten nummer 60 
 
Actor: 
Het faculteitsstembureau 
 
60.271b 
handeling:  Het voorbereiden en uitvoeren van facultaire verkiezingen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Kiesreglementen 
product:  onder andere: (erkennings)besluiten, kiezersregister, stembiljetten 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar 
 
60.272b 
handeling:  Het vaststellen en bekendmaken van uitslagen van verkiezingen. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Kiesreglementen 
product:  ondermeer: processen-verbaal van verkiezingsuitslagen 
waardering:  V(ernietigen) 2 jaar en faculteit B(ewaren) 4 
opmerking: Deze handeling is toegevoegd aan de handelingen van de faculteitsraad  
  en -bestuur waarmee deze daar bewaard dient te worden en op niveau 
  van de opleiding kan worden vernietigd. 
 
60.275b 
handeling:  Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus inzake 
  kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van   
  verkiezingen, het vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien  
  in vacatures in de gekozen raden. 
periode:  1985 - 
grondslag:  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 
  1992, 593) art. 9.3; Bestuurs- en beheersreglementen;    
  Kiesreglementen 
product:  besluiten 
waardering:  V(ernietigen) 10 jaar 
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