Benodigde investering commissie (incl. secretariaat)
Commissie
Bezoldiging voorzitter:
 Inzet gemiddeld anderhalve dag per week
 Periode: mei 2015 t/m juni 2016 (halftijds tijdens opstartfase):
12 maanden
 Vergoeding € 2.634 per maand, ex. BTW (uurtarief: € 50)
 Gemiddelde vergoeding voor dienstreizen: € 90 per maand
Bezoldiging commissieleden:
 Inzet per commissielid: gemiddeld één dag per week
 Periode: mei 2015 t/m juni 2016 (halftijds tijdens opstartfase):
12 maanden
 Vergoeding € 1.756 per maand, ex. BTW (uurtarief € 50)
 Vier commissieleden:
Victor Eiff
Hester Bais
Dick Schuiling
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Paul Wouters
Subtotaal commissie
Commissiesecretariaat
Inhuur secretaris, Lysias Advies B.V.
 Inzet gemiddeld 2,75 dagen per week
 Periode: okt. 2015 t/m juni 2016 (minus vakantie): 36 weken
 Vergoeding: € 135 per uur (inclusief reis- en verblijfkosten)
Inzet secretaresse vanuit UvA
 Inzet: 1 dag per week
 Periode: medio okt. 2015 t/m juni 2016 (periode 8½ maanden)
 Interne doorbelasting: € 1.247 per maand in 2015;
€ 1.278 per maand in 2016
Totaal benodigde investering voor inzet commissie en secretariaat
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Bedragen excl. BTW

31.608
1.080

Bedragen incl. BTW

38.346
1.307

21.072
21.072
21.072
21.072
116.976

25.497
25.497
21.072
25.497
137.216

106.920

129.373

10.785

13.050

234.681

279.639

Vergoeding aan Universiteit Leiden.
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Benodigde investering voor ondersteuning onderzoek
Financieel specialist/onderzoeker EQUES Organisatieadvies B.V.
 Inzet tijdens onderzoeksfase en toetsings- en analysefase
3,5 dagen per week (periode: medio okt. – april 2016; minus
vakantie: 26 weken)
 Inzet tijdens rapportagefase: 3 dagen per week
(periode: mei – juni 2016; minus 1 week vakantie): 7 weken
 Vergoeding: € 110 per uur
 Maandelijks vergoeding reis- en parkeerkosten: € 200 per maand
Inzet tweede onderzoeker
 Inzet tijdens onderzoeksfase en toetsings- en analysefase
(januari – april 2016: 17 weken)
 Inzet: 2,5 dagen per week
 Vergoeding: € 100 per uur
Vergoeding voor inzet studenten voor research- en analysewerk
 Inzet tijdens onderzoeksfase en toetsings- en analysefase
(januari – april 2016: 17 weken)
 Uitgaande van vier studenten, elk 1 dag in de week, vergoeding
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€ 8 per uur
Ontwerp website en webhosting www.cofh-uva.nl
(eenmalige investering)
Mailexchange en gebruik 'bestanden overal'
 Periode november 2015 t/m juni 2016: 8 maanden
 Maandelijkse investering: € 173,50
Interne doorbelasting huisvesting
 Periode november 2015 t/m juni 2016: 8 maanden
 Maandelijkse doorbelasting:€ 1.458
p.m. overige interne doorbelasting
(overige kosten tijdens opstartfase, catering, etc.)
Totaal voor ondersteuning onderzoek

Bedragen excl. BTW

Bedragen incl. BTW

80.080

96.897

18.480

22.361

1.500

1.815

34.000

41.140

4.352

4.352

2.100

2.541

1.388

1.679

11.664

14.113

p.m.

p.m.

153.564

184.898

Totaal benodigde investering
Totaal benodigde investering voor inzet commissie en secretariaat
Totaal voor ondersteuning onderzoek
Onvoorzien
Totaal

Bedragen excl. BTW
234.681
153.564
p.m.
388.245

Bedragen incl. BTW
279.639
184.898
p.m.
464.537

Toedeling aan deelonderzoeken
De benodigde investering voor fase 2: Onderzoeksfase (december t/m februari 2016) en fase 3: Analyse- en
toetsingsfase (maart t/m april 2016) is als volgt toe te delen aan de vier deelonderzoeken:
Deelonderzoek
Financiële gezondheid
Financieringswijze
Allocatiemodel
Huisvesting
Totaalbedrag voor fasen 2 en 3 (afgerond en ex. BTW)

51.250
30.750
51.250
71.750
205.000
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Voor de vergoeding van de inzet van studenten sluit de commissie aan bij de reguliere regeling binnen de UvA. De
vergoeding van € 8 per uur is gebaseerd op een aanname van de commissie.
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