ARCHIEF CvB - UvA

College van Bestuur

Academische Zaken
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
www.uva.nl

Aan de voorzitter van de
Centrale Studentenraad
Nieuwe Achtergracht 170, kamer 1.16
1018 WV AMSTERDAM

Datum

Telefoon

3 juni 2015

020 525 2369

Contactpersoon

Bijlage

dr. B.E.M. Widdershoven

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2015cu0812

E-mail

secretariaat-bestuursstaf@uva.nl

Geachte Raad,
Allereerst verontschuldigen wij ons voor de vertraging in de reactie op uw brieven van
4 december 2014 en 14 januari 2015. Met de acties van de afgelopen maanden, waar ook de
financiën een belangrijk onderwerp van gesprek zijn geweest, is er voor gekozen om de reactie uit te
stellen om eventuele verstoring van de gesprekken over de acties of de in te stellen commissies te
voorkomen.
Daarbij is van belang dat wij na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het
Maagdenhuis de tijd hebben genomen om de kritiek een plaats te geven en gesprekken te voeren met
studenten, medewerkers en actiegroepen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat ten aanzien van de
organisatie en besluitvorming een modernere koers noodzakelijk is. Passend bij de tijd van breed
gedeelde informatie, passend bij een universiteit waar het debat altijd open en actief gevoerd wordt
en passend bij een organisatie van betrokken medewerkers en studenten. Dit betekent dat wij enkele
traditionele systemen en structuren opnieuw moeten doordenken en vormgeven. Daarbij zullen de
adviezen van de financiële commissie een belangrijke rol moeten spelen en zal de brede academische
gemeenschap betrokken moeten worden, naast natuurlijk de adviezen en gesprekken die via uw raad
tot stand komen.
Het College van Bestuur is dankbaar voor uw adviezen op de ontwerpbegroting en definitieve
begroting 2015. Op verschillende manieren is hier in de afgelopen weken al rekening mee gehouden.
Het College ziet uw advies verder als een waardevolle bijdrage voor de kaderbrief- en het
begrotingsproces 2016. Onderstaand treft u de inhoudeüjke reactie van het College op de in uw
adviezen.
Open begrotingsproces
Het betreurt het College dat u het begrotingsproces van 2015 als onvoldoende beoordeelt. Het
College wil dit proces verbeteren. Het begrotingsproces 2016 zal anders worden georganiseerd,
zodat dit meer aansluit op uw wensen en adviezen.
Het College streeft daarbij naar meer transparantie en zal daarom de CSR (en COR) dit jaar, nog
meer dan in voorgaande jaren, betrekken bij het begrotingsproces. Dit is in overeenstemming met de
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trend die vorig jaar is ingezet. Ook de facultaire medezeggenschap wordt momenteel op
verschillende manieren betrokken in het begrotingsproces. In sommige faculteiten kan dit mogelijk
beter. Het College zal hiervoor aandacht vragen bij de decanen. Begin juni begint het CvB het
overleg met uw raad over het begrotingsproces 2016, om een aantal veranderingen in te zetten,
zonder overigens vooruit te willen lopen op het werk en adviezen van de financiële commissie.
Vanuit haar onderzoekstaak zal deze commissie ook betrokken worden bij het begrotingsproc es.
Hiermee is een belangrijke stap gezet in de betrokkenheid.
Op 20 januari 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs
aangenomen. In deze wet wordt het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting geregeld. Dit
zal worden meegenomen in het bovengenoemde gesprek.
Herziening allocatiemodel
Het College ziet uw aanvullend advies, betreffende de inhoudelijke herziening van het allocatie
model voor 2016, met veel belangstelling tegemoet. Als onderdeel van de uitvoering van het
tienpuntenplan heeft het CvB pas op de plaats gemaakt met het uitwerken van een nieuw
allocatiemodelmodel of het veranderen van de wijze van doorbelasten van huisvestingslasten. De
financiële commissie van COR, CSR en actiegroepen wordt nu eerst de ruimte gegeven om met
adviezen te komen.
De medezeggenschap heeft in de afgelopen maanden toegezegd gekregen dat zij instemming heeft
op het allocatiemodel. De wijze waarop dat invulling kan worden gegeven, wordt betrokken bij het
gesprek over het begrotingsproces 2016.
Duurzame herbezinning Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid
De CSR geeft aan zich ernstig zorgen te maken over de korte termijn waarbinnen de faculteiten der
Geesteswetenschappen en der Rechtsgeleerdheid inhoudelijke plannen moeten maken om tot een
duurzame toekomst te komen. Wij delen uw zorgen en hebben getrac ht duidelijke en ruime
tijdspaden uit te zetten, waarbij voldoende mogelijkheden bestaan om studenten en docent
onderzoekers te betrekken.
Op beide faculteiten is daarom in de begroting 2015 de dempingsregeling toegepast, waardoor de
eerste geldstroombudgetdaling ten opzichte van 2014 begrensd is tot ĩV . Het resterende tekort dat de
faculteiten hebben begroot is toegestaan. Het College heeft aan de betreffende faculteiten gevraagd
om in 2016 het tekort voor de helft in te lopen, zodat vanaf 2017 een sluitende begroting wordt
gerealiseerd. Het College beseft dat dit een forse uitdaging is voor de faculteiten. Dit zal dan ook
nadrukkelijk aan de orde komen in de begrotingsgesprekken met deze faculteiten.
0

Verder is als onderdeel van de reactie op de acties in de afgelopen weken, verdere ruimte geboden
om de inhoudelijke discussie goed af te kunnen ronden en tot een inhoudelijk juiste keuze te komen
voor deze faculteiten. Voor zover dat financiële impact heeft, zal dat in de kaderbrief 2016 worden
verwerkt.
Duidelijkheid over investeringen kwaliteit
De middelen die universiteiten als gevolg van de wijzigingen in de studiefinanciering extra zullen
krijgen, zullen pas na 2018 en dan in stappen, worden ontvangen. OCW werkt in overleg met de
VSNU op dit moment aan nadere voorstellen hoe deze middelen moeten worden ingezet en aan
instellingen worden gegeven. In de tussenliggende periode is aan instellingen gevraagd om
vooruitlopend hierop al te investeren in kwaliteit van het onderwijs en daar hebben OCW en VSNU
op sectorniveau afspraken over gemaakt. Voor de UvA geldt dat dit type investeringen worden
gedaan als onderdeel van uitgaven van faculteiten, het HvP, de IVportfolio en de strategische
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investeringen (bijvoorbeeld in PPLE). De totale omvang van voorinvesteringen is het totale tekort
dat binnen de universiteit bestaat. Overigens is het huidige tekort te groot om meerdere jaren vol te
houden, mede omdat de UvA dan het risico loopt door de signaleringswaarden van de inspectie van
het onderwijs heen te zakken. Daarom is in de meerjarenbegroting 2018 de doelstelling opgenomen
om vanaf 2018 (het eerste jaar waarin de extra middelen van het studievoorschot beschikbaar
komen) een nulresultaat te begroten en realiseren.
Het CvB stelt voor om in de kaderbrief 2016 een extra onderdeel op te nemen waarin duidelijk wordt
welk deel van de uitgaven van de UvA een relatie hebben met de door OCW gewenste
uitgaverichting
Onderwijstarieven en strategische middelen.
In de definitieve begroting is in de bijlage op pagina 52 een overzicht opgenomen van het totaal van
de strategische middelen en de doelen waar deze voor in worden gezet. Als deze niet worden
uitgegeven of er sprake is van meevallers kunnen deze voor de kerntaken van de universiteiten
worden ingezet. Dit is, ook gegeven het begrote verlies van de UvA als geheel, echter geen
automatisme.
Huisvestingsontwikkeling
Alhoewel de herziening van het allocatiemodel en een nieuwe doorberekeningsmethodiek voor de
huisvestingslasten twee verschillende onderwerpen zijn, heeft u gelijk in uw observatie dat deze
alleen al via financiële consequenties op faculteiten verbonden zijn. Voor het CvB is het dan ook van
belang om de uitkomsten van deze twee voorstellen ook tezamen te bezien. Op dit moment wordt
eerst ruimte geboden aan de financiële commissie om onafhankelijke adviezen te formuleren.
Samenvattend
Uw adviezen om het begrotingsproces te herzien, over de wijze waarop een herziening van het
allocatiemodel vormgegeven kan worden, de termijn die wordt gegeven voor de faculteiten
Geesteswetenschap en Rechten om tot inhoudelijk goede voorstellen te komen en de samenhang
tussen Huisvestingsontwikkeling en allocatie, neemt het CvB met deze reactie, maar ook al eerder in
reactie op de acties bij de UvA in de afgelopen weken, over. Ook het instemmingsrecht op het
allocatiemodel waartoe u adviseert, heeft het CvB al overgenomen.
Over uw advies om ook instemmingrecht te geven op de begroting zelf, treedt het CvB graag met u
in overleg als onderdeel van de discussie over de uitwerking van het instemmingsrecht op
hoofdlijnen van de begroting.
Het College vertrouwt erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het College van Bestuur,
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mw. prof. dr. D.C. van den Boom,
waarnemend voorzitter
BW/HS (I:\15brief2, 0812)
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