
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslagen en doornemen actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
6. Vaststellen agenda 
7. Verantwoording penningmeester 
8. M-OER: proces 
9. GV: UvA-VU/Begroting 
10. Collegegeldvrij besturen 
11. GV: UvA-HvA 
12. Profileringsfonds 
13. Onderwijsvisie 
14. Flexstuderen 
15. Begroting verkiezingen 
16. W.v.t.t.k. 
17. Rondvraag  
18. Sluiting 

1. Opening 
Alex opent de vergadering om 12:03uur en heet iedereen welkom. 1 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 18 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 

Het verslag van 25 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 4 

De actielijst wordt doorgenomen. 170125-08 wordt herschreven. 161221-01 wordt 5 

herschreven. 6 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
1 februari 2017 

  

Aanwezig 
Daan Doeleman, Lianne Hooijmans, Mark Džoljić, Davey Noijens, Tjapko van Noort, Sacha Palies, Alex Tess Rutten, 
Manouk Schippers, Tijmen de Vos, Annabel Wildschut (vanaf 13:00), Ali Yurtseven  

Afwezig Anna Caupain, Noa Visser, Gerwin Wezelman 

Gast Linda van Exter (Studentassessor-CvB) 

Notulist Tamara van den Berg 
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De pro memorielijst wordt opgenomen. Er worden 4 punten aan de pro memorielijst 7 

toegevoegd op basis van de uitkomsten van het evaluatieweekend.   8 

4. Mededelingen 
-Anna, Gerwin en Noa zijn afwezig. Noa heeft Manouk gemachtigd. Annabel is later. Davey en 9 

Manouk moeten misschien eerder weg.  10 

- 15 februari is een bijeenkomst met de raad van Advies vanaf 18.30uur. Raadsleden laten 11 

weten of ze dit door willen laten gaan. (actiepunt)  12 

- 16 februari is de TAQT OV-training.  13 

5. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De updates worden kort besproken. 14 

Sacha zou graag een meer uitgebreide update zien van V&C zodat duidelijk is waar de 15 

commissie mee bezig is. Daarnaast stelt hij dat een onderzoek naar de fiscale regeling van de 16 

UvA niet binnen de commissie V&C valt. 17 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 18 

Verantwoording penningmeester wordt doorgeschoven naar volgende week. 19 

7. M-OER: proces 
De CSR wordt geïnformeerd over het te volgen proces rondom de m-OER. 20 

Toegelicht dit proces.  21 

8. GV: UvA-VU/Begroting 
De CSR bespreekt het UvA-VU dossier in het kader van de komende GV. 22 

Alex geeft een update over het gesprek dat maandag is gevoerd met de COR en het College, 23 

hierbij waren ook Erik Boels, Linda van Exter en Brigitte Widdershoven aanwezig.  24 

Het College heeft hier aangegeven dat de GV instemmingsrecht zou krijgen. Er is een nieuwe 25 

conceptbrief opgestuurd waarin wordt gesproken over instemmingsrecht op de financiële 26 

consequenties. Er moet uitgezocht worden wat hier precies onder valt. Er is voorgesteld om de 27 

20miljoen euro investeringen uit de begroting te halen en eind februari het plan opnieuw voor 28 

te leggen. Ook wordt er nog gesproken over de budget-neutrale gebruikersovereenkomsten. 29 

Naast de centrale instemming op het proces zal er facultair waarschijnlijk instemmingsrecht 30 

worden verleend over de inhoud van de plannen. Dit proces loopt momenteel via de decaan. 31 

Afgelopen vrijdag was er een gesprek tussen Peter van Tienderen en de FSR-FNWI over de 32 

punten waarop instemmingsrecht verleend zou kunnen worden. Hierbij wordt ook rekening 33 

gehouden met geluiden uit de faculteit om de medezeggenschap hier geen instemming op te 34 

geven. Er wordt ook gesproken over de mogelijkheid voor gesplitste instemmingsverzoeken. De 35 

FSR-FNWI wil de plannen voor de samenwerking inzien en de onderwijsvisie hier in 36 

meenemen.  37 

Het College zal een officiële brief aan de GV opstellen. Afhankelijk van de datum waarop deze 38 

brief ontvangen wordt zal deze op 3 of 24 februari worden besproken in de GV. 39 

Alex vertelt dat er tijdens het versturen van de laatste GV-brief bepaalde keuzes gemaakt over 40 

de brief waar niet in een GV over gesproken is. Er is op basis van de toezegging van het College 41 

gekozen om de eis van de GV te herformuleren. Dit is wel redactioneel voorgelegd per mail.  42 
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9. Collegegeldvrij besturen 
De CSR besluit of hij wil inzetten op collegegeldvrij besturen. 43 

Sacha heeft gesproken met de verenigingen bij de AKvV. Hier werd duidelijk dat niet alle 44 

individuele gevallen onder het profileringsfonds vallen, waardoor collegegeldvrij besturen voor 45 

sommige mensen een uitweg zou bieden. Tijmen verwacht dat de voorwaarden voor 46 

collegegeldvrij besturen gelijk aan het profileringsfonds zullen worden. Alex stelt dat dit niet 47 

aangenomen hoeft te worden, omdat het in Utrecht anders vormgegeven is. Manouk stelt voor 48 

om collegegeldvrij besturen alleen te steunen wanneer er geen voorwaarden aan gesteld 49 

worden. Alex vult aan dat het alleen wenselijk is als het niet te veel moeite kost. Lianne stelt dat 50 

het wel ingewikkeld zal worden dit te implementeren. Daan stelt voor dat de CSR zich wel 51 

positief uitspreekt over de mogelijkheid onder genoemde voorwaarden. 52 

De dossierhouders zoeken uit hoe het collegegeldvrij studeren administratief wordt 53 

vormgegeven. Lianne stelt voor te vragen of er meer ruimte in het profileringsfonds kan komen. 54 

Alex stelt voor aan het College te vragen of dit op simpele wijze geïmplementeerd kan worden. 55 

Daan en Sacha stellen voor dit via de werkgroep Profileringsfonds te regelen. 56 

Alex en Sacha schrijven conceptadvies en –besluit dat komende PV wordt voorgelegd. 57 

(actiepunt) 58 

10. GV: UvA-HvA 
De CSR bespreekt de ontvlechting UvA-HvA in het kader van de komende GV . 59 

Tijmen vertelt dat de COR nog informatie bij een fiscaal expert wil inwinnen, maar dit kan pas 60 

na de GV van 3 februari.  61 

Sacha vraagt naar het VAVO-arrest. Tijmen stelt dat VAVO-arrest niet van toepassing is op de 62 

situatie van de UvA, omdat dit een andersoortige samenwerking betrof. De COR heeft hier nog 63 

wel vragen over. Alex legt uit dat de UvA voor de samenwerking van de diensten gebruik maakt 64 

van een gemene rekening, waardoor andere belastingregelingen en afdracht van toepassing 65 

zijn. Het arrest van de Hoge Raad wordt toegelicht. Alex legt uit dat er fiscaal gezien geen 66 

verandering plaatsvindt, omdat de instellingen als aparte instellingen worden gezien door de 67 

Belastingdienst. Om deze reden komt de gemene rekening niet in het geding door de splitsing.  68 

Tjapko stelt dat de risico-aanduiding door Deloitte wegens hun financiële expertise serieus 69 

meegewogen moet worden. Linda stelt dat Deloitte dit risico als aanvaardbaar risico heeft 70 

ingeschat, waarop Tjapko bevraagt of dit vanuit een private instelling of een academisch orgaan 71 

zo wordt gezien. Alex benadrukt dat “risico” verschillend wordt geïnterpreteerd door de 72 

betrokken partijen. Alex stelt dat wanneer er afspraken met de Belastingdienst gemaakt zijn en 73 

helder is op welke wijze de universiteit handelt, er geen plotselinge naheffingen zullen volgen. 74 

Daan geeft aan dat het afstemmen van het voorgenomen besluit niet zal leiden tot een algehele 75 

splitsing, waardoor er fiscale gevolgen voor de gemene rekening zullen zijn. De actualisering 76 

van het fiscaal risico kan zo van invloed zijn op de keuze tot splitsing. Tijmen stelt dat wanneer 77 

StS op de faculteiten vormgegeven wordt de financiële voordelen van schaalvergroting hier 78 

wegvallen. 79 

Sacha stelt dat er meer aandacht moet bestaan voor de positie van de dienstenmedewerkers, 80 

zoals Lianne op 3 februari in de besprekingen had gevraagd. Op deze vraag is nog geen 81 

toelichting ontvangen. Lianne vult aan dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de 82 

vijfjarentermijn van de evaluatie en de inhoud van de evaluatie zelf. Wel is de tussentijdse 83 

evaluatie opgenomen in bestaande planning, maar hier is weinig informatie over beschikbaar. 84 

Tijmen stelt voor de evaluatie niet op te laten nemen in de standaard cyclus, want dit lijkt nu 85 
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wel zo vormgegeven. Alex stelt voor om het College te vragen de evaluatie beter vorm te geven. 86 

Daan stelt voor eerst het uitvoeringsplan af te wachten voor het opstellen van de evaluatie.  87 

11. Profileringsfonds 
De CSR bespreekt het nieuwe profileringsfonds. 88 

Sacha ligt toe dat er gewerkt wordt aan de collectieve eisen en het opstellen van clusters en 89 

subgroepen met de bijbehorende eisen. 90 

Lianne stelt dat het onderscheid tussen inhoudelijke en culturele verenigingen niet houdbaar is. 91 

Daan ziet dit verschil in studie-gerelateerde activiteiten en activiteiten die niet in relatie tot de 92 

universiteit staan, zoals het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid.  93 

Mark vraagt naar de vragenlijst die elke drie jaar ingevuld zou moeten worden en die op basis 94 

van steekproef wordt bekeken. Sacha stelt dat op basis van een puntensysteem beoordeeld 95 

wordt hoe hoog het profileringsfonds voor een vereniging zal zijn en dat de commissie 96 

profileringsfonds hier over gaat. Markt vindt deze eis te subjectief, maar Sacha stelt dat het een 97 

kwalitatieve eis is waarbij verschillende variabelen een rol spelen. Lianne vindt de procedure 98 

erg bureaucratisch ingedekt en Manouk vraagt of de mate van ingewikkeldheid wenselijk is. 99 

Daan meent dat het vooral als handvaten voor de commissie gezien moet worden.  100 

Mark vraagt wat er gebeurt bij een fout ingevulde vragenlijst. Lianne vertelt dat er een 101 

beroepscommissie bestaat en Daan vult aan dat er heldere sancties opgesteld moeten worden. 102 

Tijmen geeft aan dat de sancties proportioneel moeten zijn.  103 

Sacha vertelt dat de verenigingen bij de AKvV positief waren en er wellicht nog een denktank 104 

georganiseerd wordt. Lianne stelt voor om een organogram te maken.  105 

12. Onderwijsvisie 
De CSR wordt geïnformeerd over het proces voor het opstellen van de onderwijsvisie. 106 

Annabel stelt dat het 7e dilemma dat tijdens de gesprekken voorgelegd wordt moet worden 107 

herformuleerd. Lianne en Manouk sluiten zich hier bij aan. Ali legt uit dat deze dilemma’s 108 

bedoeld zijn om de decanen te laten nadenken over hoe er op de faculteit wordt omgegaan met 109 

diversiteit. Lianne stelt dat de dilemma’s decanen niet aansporen anders te denken, maar de 110 

vaste patronen herhalen. Ali stelt dat de dilemma’s slechts een mogelijke basis voor de 111 

gesprekken zijn, die niet uitputtend worden gebruikt. Wel wordt er altijd gesproken over de 112 

leerlijn en over internationalisering. Ali ligt toe hoe het proces tot op heden is verlopen. Ali legt 113 

uit dat het proces decentraal ingestoken is, waardoor er vrijblijvende gesprekken gevoerd 114 

worden waarbij ook studenten worden betrokken en er gesproken wordt over het 115 

instellingsplan, de oude onderwijsvisie en het herijken van de instellingstoets. De UvA wil 116 

middels de onderwijsvisie vooral zien welke kanten de faculteiten op zouden willen gaan. 117 

Daan geeft aan tegen het opstellen van een universitaire onderwijsvisie te zijn. Mark stelt dat de 118 

dat de medezeggenschap zich kan uitlaten over het idee van de onderwijsvisie, maar niet de 119 

visie voor de komende periode moet vastleggen. Mark stelt dat de wijze waarop de 120 

discussiepunten behandeld worden mogelijk het gevolg hebben dat bijvoorbeeld diversiteit 121 

slechts aan internationalisering wordt gelinkt. Daan ziet graag dat er over 122 

studievrijblijvendheid en eigen verantwoordelijkheid van studenten wordt gesproken. Ook ziet 123 

hij graag de betrokkenheid van studenten bij het vormgeven van het onderwijs opgenomen.  124 

Tijmen stelt voor om wellicht via de onderwijsvisie als CSR een uitspraak te doen over de 125 

toenemende aantallen van internationale studenten en de numerus fixus die hierdoor gepland 126 

wordt. De onderwijsvisie is zo de plek om te spreken over internationalisering, toegankelijkheid 127 
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en selectie. O&O denkt na over het formuleren van de onderwijsvisie en welke andere punten 128 

naast de 7 dilemma’s er ingebracht dienen te worden. (actiepunt)  129 

13. Flexstuderen 
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek flexstuderen. 130 

Ali vraagt naar de positie van de FSR’en. Manouk vertelt dat de betrekking niet bij alle 131 

faculteiten goed gelopen is, omdat niet alle OC’s op de hoogte waren. Er zijn geen faculteiten 132 

louter positief over de pilot. Tijmen vraagt of de instemming centraal moet liggen nu een aantal 133 

faculteiten niet meedoen. Ook wil hij uitzoeken of opleidingen op dit moment nog kunnen 134 

besluiten niet mee te doen en of alle opleidingen goed zijn gehoord. Manouk stelt voor om in te 135 

stemmen wanneer de opleidingen goed gehoord zijn. Mark zal tijdens de ASVA OC-avond 136 

informeren naar de betrokkenheid van OC’s. (actiepunt) 137 

Mark vraagt wat er gebeurt wanneer de pilot niet goed loopt. Manouk legt uit dat studenten die 138 

beginnen met flexstuderen hun studie ook mogen afmaken.  139 

Lianne draagt aan dat de invoering van de pilot flexstuderen kan bijdragen aan minder strak 140 

onderwijs, dus bijvoorbeeld kan leiden tot de afschaffing van het BSA.  141 

Lianne vertelt dat de UCO de pilot niet wil gebruiken voor studenten die slechts hun 142 

masterscriptie nog moeten schrijven.  143 

14. Begroting verkiezingen  
De CSR besluit over de begroting voor de studentenraadsverkiezingen.  144 

Sacha ligt toe dat momenteel alleen wordt gestemd over de overkoepelende posten, omdat voor 145 

de exacte besteding binnen de posten alleen een indicatie is gegeven. Tjapko vindt dat er veel 146 

geld begroot wordt voor de verkiezingen en de promotie, vooral in verhouding tot het gehele 147 

CSR-budget. Lianne stelt dat niet alle begrote kosten uitgegeven hoeven te worden.  148 

 149 

Er worden een paar wijzigingen voorgesteld:  150 

- toevoegen van gadgets bij fysieke promotie – fysieke promotie wordt 3.700euro 151 

- slechts 1x begroten van de raadssimulatie – evenementen verkiezingen wordt 1.700euro 152 

 153 

Stemvoorstel: De CSR besluit in te stemmen met de begroting voor de verkiezingen 2017 met 154 

in achtneming van de wijzigingen uit PV170201. 155 

Voor: 11 156 

Tegen: 0 157 

Blanco: 0 158 

Onthouden van stemming: 1 159 

Het stemvoorstel is aangenomen. 160 

15. W.v.t.t.k. 
- De UvA is gevraagd om een oproep tot stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen te doen. 161 

Het College overweegt dit te doen, wanneer in samenwerking met de medezeggenschap. 162 

Manouk stelt dat in acht moet worden genomen dat er studenten zijn die bewust niet stemmen 163 

en dat het paternalistisch is om studenten op te roepen tot stemmen. Mark meent dat het buiten 164 

het takenpakket van een studentenraadslid valt. Annabel stelt voor mee te doen aan de oproep, 165 

waarbij de keuze om niet te stemmen gerespecteerd moet worden. Lianne geeft aan dat de UvA 166 
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ook een stemlokaal heeft in de UB waarvoor op neutrale wijze aandacht gevraagd kan worden. 167 

Daan stelt dat stemmen ook in het belang van de universiteit is.  168 

Er zal volgende week verder worden gesproken over de oproep op basis van een vergaderstuk 169 

door Annabel. (actiepunt)  170 

16. Rondvraag  
-Lianne vraagt raadsleden door te geven of zij een afspraak met de Raad van Advies willen. 171 

-Tamara herinnert aan de mogelijkheid om de reiskosten voor het evaluatieweekend te 172 

declareren. 173 

-Mark is bezig met de raadssimulatie en nodigt raadsleden uit voor de ASVA OC-avond. 174 

-Sacha zoekt nog studenten voor de lunch met de rector. 175 

-Het zal bespreken of de updates ook aan de studentassessor worden doorgestuurd. 176 

(actiepunt) 177 

17. Sluiting 
Alex sluit de vergadering om 14:40 uur. 178 

Besluiten 
170201-01 De CSR besluit in te stemmen met de begroting voor de verkiezingen met in  179 

  achtneming van de wijzigingen uit PV170201. 180 

Actielijst 
170201-01 Raadsleden geven door aan Lianne of zij behoefte hebben aan een afspraak met de  181 

  Raad van Advies. 182 

170201-02 Alex en Sacha schrijven een conceptadvies over collegegeldvrij besturen. 183 

170201-03 O&O denkt na over de Onderwijsvisie en wat de zienswijze van de CSR hierop is. 184 

170201-04 Mark informeert bij de OC’s naar de betrokkenheid bij – en de wenselijkheid van 185 

het meedoen aan de pilot flexstuderen.  186 

170201-05 Annabel schrijft een vergaderstuk over het mogelijkerwijs gezamenlijk oproepen  187 

  tot stemmen voor de nationale verkiezingen door het CvB en de CSR. 188 

170201-06 Het DB heroverweegt de wijze waarop de updates rondgestuurd worden. 189 

170125-01 Ali neemt contact op met de FSR-FdR over de wijzigingen in de OER. 190 

170125-02 Linda van Exter speelt informatie door over de Instellingstoets en stuurt de FAQ  191 

  van de LSVb over flexstuderen door. 192 

170125-03 Linda van Exter zoekt uit of de CSR onderdeel mag zijn van de informele groep die  193 

  over het opstellen van de senaat praat. 194 

170125-04 Lianne zoekt uit hoe aan de Universiteit Utrecht de ‘overige gestructureerde uren’  195 

  en het aantal uren die voor een opleiding staan naar de studenten worden  196 

  gecommuniceerd.  197 

170125-05 Gerwin bespreekt de vernieuwing van de UvA-website binnen GALOP. 198 

170125-06 Raadsleden dragen stellingen aan voor het studentenraadspartijendebat dat i.s.m.  199 

  Folia wordt georganiseerd. 200 

170125-07 Ali zoekt twee personen voor het organiseren van de lustrumdebatreeks. 201 

170125-08 Lianne organiseert een brainstorm over de uitkomsten van de interne CSR- 202 

  evaluatie en stelt een lijst met pro memorie-punten op. 203 

170118-04 O&O bekijkt in het kader van studiesucces of studenten avondcolleges en  204 

–tentamens mogen weigeren en of tentamens in de vakantieperiode zijn  205 
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toegestaan. 206 

170118-06 Gerwin bespreekt in GALOP de mogelijkheden om (eind)cijfers tussen de 5,0 en  207 

  6,0 in SIS te registreren. 208 

170118-07 Manouk zoekt uit welk wetsvoorstel er momenteel in de Tweede Kamer wordt  209 

  behandeld aangaande de frauderegeling en de geldigheid van tentamencijfers. 210 

170111-06  Raadsleden gaan actief na welke informatie zij eventueel missen om een besluit te  211 

  nemen over de UvA-HvA ontvlechting en geven dit tijdig aan. 212 

161221-01 Lianne wint informatie in bij Jack Jan Wirken Iris Breetvelt over de  213 

  ontslagprocedure van dhr. Valkhof, de naleving van het beoordelingsvoorschrift,  214 

  de argumentatie om artikel 21 van de WOR toe te passen en eventuele implicaties  215 

  hiervan.  216 

161221-03 O&O denkt na over het schrijven van een ongevraagd advies over Blended  217 

  Learning op basis van de CSR-visie en bespreekt wat het vervolgproces voor  218 

  Blended Learning moet zijn. 219 

161207-05  Tijmen en Manouk zoeken uit hoe de brede werkgroep, waarin o.a. de kosten die  220 

  aan studenten doorgerekend mogen worden, zal worden opgezet. 221 

161102-04  Daan coördineert de solidaire betaling van de verkeersboete van het  222 

  inwerkweekend. 223 

161012-06  Raadsleden werken de informatie over hun dossier voor de website bij. 224 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  225 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 226 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 227 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 228 

media moet komen. 229 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 230 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 231 

week.  232 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  233 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 234 

150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie relevant 235 

zijn als de raad een persbericht of oproep wil versturen.  236 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 237 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 238 

afgevaardigden. 239 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 240 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  241 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  242 

161010-01 Stukken over dossiers op de website moeten regelmatiger worden geüpdate. De  243 

  commissievoorzitters agenderen dit voor de CV.  244 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 245 

  Klankbordgroepen naar de CV. 246 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 247 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 248 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  249 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 250 

170123-01 Het DB houdt in de gaten of er vaste patronen (communicatie/ verwachtingen/  251 

  rollen) in het raadswerk sluipen en bedenkt hoe dit kan worden tegengegaan. 252 
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170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken;  253 

  dominante raadsleden bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op  254 

  de achtergrond treden proberen zich vaker te mengen in de discussie. 255 

170201-02 Raadsleden proberen zicht beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer  256 

  begrip te hebben. 257 

170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp  258 

  nodig hebben. 259 

170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 260 
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