
 

 

Procedure verwijdering HvA-ID 
Procedure verwijdering HvA-ID voor medewerkers en gasten 

1. In geval van Personeel In Dienst (PID) en Personeel Niet In Dienst (PNID): 
• Verwijdering van HvA-IDs hangt samen met beëindiging van de aanstelling.  
• Personeels- en Salarisadministratie (PSA) registreert de beëindiging van de aanstelling in SAP/HR, waardoor de verwijdering van het HvA-ID 

automatisch wordt verwerkt. 
• Het HvA-ID wordt driehonderdvijfenzestig dagen na beëindiging van de aanstelling verwijderd op alle systemen behalve SAP/HR, SIS1 en IDM. 

 
2. In geval van Gast:  

• Decentrale adresbeheerder registreert een einddatum bij het HvA-ID, waardoor de verwijdering van het HvA-ID automatisch wordt verwerkt. 
• Het HvA-ID wordt negentig dagen na de einddatum van het HvA-ID verwijderd op alle systemen behalve SIS en IDM. 

  

1 Voor SIS geldt een officiële bewaartermijn van tien jaar voor formele inschrijvingen en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens. 
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Procedure verwijdering HvA-ID voor studenten 

1. Student heeft zich aangemeld maar is niet met de studie gestart 
• Centrale Studenten Administratie (CSA) registreert uitschrijfreden “Niet gestart”. 
• Het HvA-ID wordt drie maanden na registratie van de uitschrijfreden verwijderd op alle systemen behalve SIS en IDM. 

 
2. Student is vertrokken zonder diploma 

• CSA registreert uitschrijfreden “Vertrokken zonder diploma”. 
• Het HvA-ID wordt drie maanden na registratie van de uitschrijfreden verwijderd op alle systemen behalve SIS en IDM. 

 
3. Student is vertrokken met diploma 

• CSA registreert uitschrijfreden “Afgestudeerd”. 
• Het HvA-ID wordt drie maanden na registratie van de uitschrijfreden verwijderd op alle systemen behalve SIS en IDM. 

 
4. Student heeft een Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) 

• CSA registreert uitschrijfreden “Niet gestart”. 
• Het HvA-ID wordt vijf maanden na registratie van de uitschrijfreden verwijderd op alle systemen behalve SIS en IDM. 

 
5. Student is overleden 

• CSA registreert uitschrijfreden “Overleden”. 
• Het HvA-ID wordt één maand na registratie van de uitschrijfreden verwijderd op alle systemen behalve SIS en IDM.  
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