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Voorbehoud: De commissie werkt de komende weken aan de analyse van 
de onderzoeksresultaten, het formuleren van conclusies en aanbevelingen 
en het opstellen van de eindrapportage. Deze vervolgstappen kunnen nog 
leiden tot een aangepaste ordening van de feiten en tot aanscherping van 
de uitkomsten van het feitenonderzoek. Daarnaast staat nog een aantal 
informatievragen uit bij de staf van het CvB en is er nog  nadere afstemming 
met de staf van het CvB over de feitelijke juistheid en volledigheid van 
enkele uitkomsten van het feitenonderzoek.  
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Stand van zaken 

 Documentatie over huidig universitair allocatiemodel 
verzameld en reeks interviews gehouden 

 Historische ontwikkeling AM in kaart gebracht 

 AM in context geplaatst (VSNU, Rijksbekostiging) 

 Nog te doen komende weken: 

– Commentaar op ontwerp feitenrelaas verwerken 

– Interactie tussen universitair en facultaire 
allocatiemodellen nader analyseren 
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NL universitaire financiering 

 Drie geldstromen naar universiteiten (62%, 6%, 21%)  

 Universitaire allocatiemodellen gelden i.h.a. alleen voor 1e 
geldstroom 

 Sinds 2012 prestatieafspraken (3 tot 7%) 

 Huidig landelijk allocatiemodel (AM): 

– 40% onderwijs (aantal studenten, diploma’s, 
basisfinanciering) 

– 42% onderzoek (diploma’s, promoties, specifieke 
budgetten, basisfinanciering) 

– 15% UMC’s 

– 3% prestatieafspraken 
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Allocatiemodel UvA in context 

 Rijksbijdrage per student daalt gestaag 

 Algemene trend in onderzoeksfinanciering: groeiend beslag 
op 1e geldstroom voor “matching” 

 Competitieve financiering driemaal zo groot als directe 
financiering (in NL) 

 Faculteiten in NL zeer dynamisch m.b.t. AM en profielen 

 Ook universiteiten passen AM regelmatig aan 

 UvA heeft vergeleken met andere universiteiten relatief veel 
parameters in AM 
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Historische ontwikkeling 

 December 1997: “interne marktwerking”  
 interne transparantie en verzakelijking 

 AM toen gedacht als “prestatie-gebaseerd”: 
studiepunten, diploma’s, promoties en 
publicaties 

 Kwaliteit als criterium noodzakelijk vanwege 
competitie (rankings!) 
"Indien de UvA daarbij een slechtere positie inneemt dan andere, 
vergelijkbare universiteiten, kan dat ten koste gaan van de instroom 
van nieuwe studenten en daardoor ten koste van de ter beschikking 
gestelde middelen"  
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1998: zes uitgangspunten voor nieuw AM 

 Prestatiebeloning 

 Directe toedeling aan instituten (niet aan 
faculteiten) 

 Financierbaarheid 

 Rechtvaardige, doeltreffende en doelmatige 
verdeling 

 Eenvoud, transparantie en consistentie 

 Geen nieuwe universiteit 

11 



Uitwerking AM 1998 

 Criteria voor onderwijsprestaties: studiepunten 
en aantal eerstejaars 

 Twee studiepuntprijzen: 𝛂/𝛄 versus 𝛃/medisch 
 Geen vaste voet per opleiding 
 Prijzen oude model gehandhaafd 
 Budgettair neutrale invoering als “mutatiemodel” 
 Onderzoek niet prestatiegericht maar 

programmatische planning via convenanten 
 Kwaliteitsbeoordeling moet rol spelen 
 Centraal “revolving fund” 
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Moeizame invoering 

 Eind 2000 dynamisering allocatie nog niet 
gerealiseerd 

 Aanpassing administratie majeure operatie 

 Onderwijskosten in 2001 nog niet bekend 

 Faculteiten hanteren verschillende 
administraties 
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2004: het BaMa-model 

 UvA voert prestatie-indicatoren in voor 
onderzoeksbudget: promoties (10%) en  
diploma’s (10%) 

 Vaste deel > ongenormeerde Rijksbijdrage (67%) 
in BaMa-model 

 Verschil UvA – landelijk model: studiepunten 
versus inschrijvingen 

 Het BaMa-model is de achtergrond waartegen de 
UvA in 2005 aan voorbereiding nieuw AM begint 
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2005: Criteria voor nieuw AM 

 Aansluiting bij externe bekostigingsparameters 

 Aantoonbare relatie tussen middelenverdeling en reële kosten 

 Primaat in budgetallocatie leggen bij verdeelmodel 

 Alloceren aan instituten met handhaving beleidsruimte 
decaan en CvB 

 Volledige koppeling middelen aan hoofdtaken onderwijs en 
onderzoek 

 Recht doen aan mogelijkheid tot kostenbeïnvloeding 

 Stimulering van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 

 Relatie tussen onderwijs en onderzoek 

 Eenvoud, transparantie en tijdigheid 
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Motieven nieuw AM in 2005/6 

 Onvrede met het bestaande model 

 Te groot deel budget centraal besteed 

 Teveel parameters 

 Te weinig vrijheid voor faculteiten 

 Probleem: reserves al bestemd voor 
huisvesting 
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Kernpunten AM 2006 

 Onderwijs: studiepunten, diploma’s, eerstejaars 

 Studiepuntprijs wordt verdubbeld; geen vaste voet per 
opleiding 

 Onderzoek: opslag op onderwijsbudget van 50%, matching 
contractonderzoek, promoties 

 Centraal budget van € 40 miljoen voor excellentie 

 Budgetneutrale invoering via “historische beleidsbudgetten” 

 Dempingsregeling van 3% 

 AMC en ACTA krijgen geoormerkt budget uit landelijke 
bekostiging 
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2009: Divergentie landelijk – UvA  
leidt tot aanpassing AM 

 UvA verwacht tekort van € 10 miljoen per jaar bij handhaving 
AM 

 Oorzaken:  

– verschillen Rijk – UvA m.b.t. studiepuntprijzen en diploma-
financiering 

– Rijkskortingen i.v.m. invoering BaMa 

– onderzoeksopslag 

– verschil in promotietarieven 

– vertraging in kostenvergoeding 
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2010: Aanpassing AM 

 Uitsluiten boven-nominale studiepunten 

 Vervanging onderzoeksopslag door 
diplomafinanciering met garantie minimaal 30% 
onderzoeksfinanciering 

 Verlaging matchingsbedragen 

 Korting beleidsbudgetten met 1% per jaar ten gunste 
van de UvA onderzoekszwaartepunten 
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Sinds 2010 geen fundamentele wijziging AM, 
wel technische aanpassingen 

 Sinds 2008 geleidelijke verlaging studiepuntprijs van ruim  
€ 101,45 naar € 94,48 

 Verlaging beleidsbudgetten onderwijs 

 Sinds 2013: 2,5% onderwijsbudget voorwaardelijk op behalen 
prestatieafspraken 

 2014: gedeeltelijke herziening definitie diploma’s 

 Hanteren vermenigvuldigingsfactoren om inkomsten en 
uitgaven gelijk te maken 

 2015: meevallers leiden tot schrappen aangekondigde 
prijsverlagingen  

 2016: alle diploma’s tellen weer mee 
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Karakteristiek huidig AM UvA:  
Kosten vergoeden én prestaties belonen 

 Full cost model en integrale kostendoorberekening:  
90% 1e geldstroom naar faculteiten 

 Onderwijs: aantal studiepunten (72%) en diploma’s: 
vergoeding kosten gegeven onderwijs 

 Opmerkelijk: werkelijke kosten onderwijs niet bekend 

 Onderzoek: “historisch budget” (47%) + diploma’s (20%)  
+ promoties + matching 

 Beleidsbudgetten voor onderwijs en onderzoek 

 Onderzoek: mix van basisfinanciering, beleidsrijk 
programmeren en prestatiebeloning 
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Commissie Onderzoek  
Financiën en Huisvesting UvA 

  

 

Deelonderzoek Huisvesting 
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Inhoud  

 Vraagstelling deelonderzoek huisvesting  

 Voorgeschiedenis: Huisvestingsplannen en clustering 

 IVH-operatie van het Rijk (1995) 

 Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten huisvestingsbeleid  

 Financiële toetsstenen voor betaalbaarheid HVP  

 Financiële aspecten HVP'n  

 Kaders huisvestingsplanning  

 Huisvesting door jaren heen 2005 – 2016  

 Meerjarenexploitatie HVP 2011 en 2016  

 Balansprognose, voortgang en financiering HVP  

 Uitgelicht: Nieuwe UB  

 Uitgelicht: Projecten zonder grote problemen  
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Vraagstelling deelonderzoek huisvesting 

Hoofdvragen 

 

 Komt het huisvestingsbeleid voldoende tot uitdrukking in 
passende, haalbare en betaalbare huisvestingsplannen? 

 

 Worden de huisvestingsplannen volgens planning (tijdig) 
gerealiseerd binnen de gestelde kaders van kwaliteit en geld? 
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Voorgeschiedenis:  
Huisvestingsplannen en clustering 

 Driekernenplan 1955:  

– Wilhelmina Gasthuis (WG)-terrein voor medici en academisch 
ziekenhuis 

– Roeterseiland voor de bètafaculteiten 

– Oudemanhuispoort/Binnengasthuis (BG)-terrein/Oude Turfmarkt voor 
alfa-faculteiten en centrale voorzieningen 

• Plannen voor sloop woonbuurten voor UvA-nieuwbouw (1955-1970) 

– Sloop Kinkerbuurt lukt niet erg, stadsvernieuwing komt nog niet op 
gang 

– BG en WG fuseren tot AMC op terrein aan de stadsrand (Bullewijk) 

• Plan met 7 clusters (jaren ‘70/’80)  

– 7e cluster (Uilenburg/Valkenburg) wordt niet goedgekeurd en 
vervangen door o.a. Bungehuis, PC-Hoofthuis  
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IVH-operatie van het Rijk (1995) 

 Integrale Verantwoording Huisvesting (IVH) 

 Financiële verzelfstandiging onderwijsinstellingen op 
terrein van vastgoed 

 Rijk draagt economisch eigendom van vastgoed  
‘om niet’ over aan universiteiten 

 Achterstallig onderhoud en – naar later blijkt – 
asbest; behoefte aan herinvesteringen  

 Universiteiten hebben hiermee ingestemd 
(autonomie als doel) 
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Kwantitatieve aspecten huisvestingsbeleid 

 Afname van verwachte benodigde ruimte voor onderwijs en 
onderzoek na 2020: 

– Introductie huurder-verhuurdermodel in 2006 

– Introductie ruimtebehoeftemodel in 2007  

 

 Echter, afstoot panden binnen totale portefeuille blijft beperkt 

– Schuifruimte gewenst 

– Aanhouden voor strategische aanwending (naar voorbeeld 
van Science Park) 

 

 Realisatie ijlt na op oorspronkelijke tijdplanning (2000-2015) 
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Kwalitatieve aspecten huisvestingsbeleid 

 Veelal niet-meetbare doelstellingen, waarover niet expliciet wordt 
gerapporteerd 
 

 Consistentie in doelstellingen: 
– Concentratie in vier clusters (voor medici, bèta’s, gamma’s en 

alfa’s) 
– Later: uitbouw van clusters tot campusgedachte 
– Focus op blijven in de stad (stadsuniversiteit) en in twee 

gevallen binnenstad 
– Vernieuwing noodzakelijk (inhaalslag) 

 
 Student- en medewerkerstevredenheid voldoende, maar stijgt niet 

mee met HVP-investeringen 
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Financiële toetsstenen voor 
betaalbaarheid HVP 

 Bestemmingsreserve HVP als geheel dient in 2035 niet 
negatief te zijn 

 

 Solvabiliteit van UvA enkelvoudig mag niet onder de 15% 
dalen en moet bij voorkeur boven de 20% blijven  
(de Inspectie van het Onderwijs heeft recent de 
‘signaleringswaarde’ voor solvabiliteit bepaald op 30%) 

 

 Percentage van omzet, besteed aan huisvestings-lasten 
stabiel (10-12%) 
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Financiële aspecten HVP'n 
Jaar Totaal*) 

investeringsvolume 
(in lopende euro’s) 

Voldaan aan 3 toetsstenen? 

2000 € 454 miljoen N.v.t. 

2005 € 420 miljoen N.v.t. 

2008 € 617 miljoen 

2010 € 624 miljoen Nee (qua hvp-reserve 2035) 

2011 € 624 miljoen Nee (qua hvp-reserve 2035) 

2012 € 610 miljoen Ja 

2013 € 610 miljoen Ja 

2014 € 610 miljoen Ja 

2015 N.t.b. N.t.b. 

2016 € 652 miljoen Nee (qua hvp-reserve 2035) 

*) Investeringsvolume voor realisatie van het totale HVP,  bedragen  betreffen totaal van   
investeringen voor nog niet- en reeds gerealiseerde huisvestingsontwikkelingen 
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Kaders Huisvestingplanning 
 Kunnen opstellen van integraal meerjaren-investeringsplan: niet langer 

begroot per losstaand project, maar voor gehele huisvesting UvA,  
in één plan, gefaseerd in 15 jaar uit te voeren 

 MKUH 2000-2015: Gemiddeld jaarlijks exploitatiesaldo van 2000 - 2030 
op € 0 en vreemd vermogen nodig van 2004 tot 2026 

 Volgorde: eerst Science Park (FNWI) en UB; op vrijgekomen deel 
Roeterseiland komen FdR en FMG; FEB blijft daar; dan FGw incl. 
bibliotheken naar Oudemanhuispoort en BG-terrein; afstoting panden 

 Schuifpuzzels en ketenafhankelijkheid 
 Audit huisvesting in 2002: financiële planning en control HV moet beter 
 Herijking HVP 2000 in 2003 door Brink Groep: oorspronkelijk plan niet 

meer financieel haalbaar door kostenstijging, nieuwe projecten en 
vertragingen bij UB en FNWI; pleidooi voor temporisering en 
optimalisatie kosten en opbrengsten  Huisvestingsplan weer financieel 
haalbaar 
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Huisvesting door jaren heen 2005-2016 

 Herziening HVP in 2005: het in 2003 herijkte plan blijkt 
financieel onhaalbaar (investeringen te hoog, exploitatie te 
problematisch) 

 Invoering Huurder-Verhuurdermodel (2006) 

 Invoering Ruimtebehoeftemodel (2007) 

 Herziening HVP uit 2005 op basis van advies AT Osborne in 
2008 met o.a. 2 scenario’s voor ruimtebehoefte: nulgroei of 
maximale groei (33%) 

 Aanleidingen: flinke groei studentenaantallen en duurdere 
planontwikkeling Roeterseiland en Oudemanhuispoort 

 Jaarlijkse actualisaties vanaf 2010 (te gedetailleerd voor nu, 
zie ons rapport later) 
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Meerjarenexploitatie HVP 2011 en 2016 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Huisvestingsplan 2011     Bron: Huisvestingsplan 2016 
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Balansprognose HVP 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Bron: Huisvestingsplan 2016 
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Voortgang Huisvestingsplan 

Laatste stand 2016: 67% van € 652,2 miljoen (zijnde € 437 miljoen) 
van de investeringen is gerealiseerd of in opdracht gegeven 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Bron: Huisvestingsplan 2016 
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Financiering Huisvestingsplan 
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Uitgelicht: de nieuwe UB annex 
Studiecentrum in cluster Binnenstad (1) 
 Langstlopend huisvestingsproject in de afgelopen twee decennia 
 Studie van Tauber en Koops in 1991: verbetering huidige UB Singel 

niet haalbaar 
 Idee: Combineer versnipperde bibliotheken (latere) FGw en 

centrale UB 
 1996: CvB vraagt om haalbaarheidsstudie Humaniorabibliotheek op 

BG-terrein 
 Boekendepot in IWO bij AMC; Bijzondere Collecties aan Oude 

Turfmarkt; nieuwbouw op BG-terrein t.p.v. twee Rijksmonumenten 
 Eerst plan van Cruz y Ortiz vanaf 2006, roept veel bezwaren op,  

geen plan-B achter de hand 
 Rechtbank vernietigt monumentenvergunning, nodig om te kunnen 

slopen, UvA in hoger beroep 
 Investeringsbudget UB in HVP 2008: € 62 miljoen, incl. BTW, 

gedeeltelijk te dekken uit opbrengst bestaande UB Singel   
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Uitgelicht: de nieuwe UB annex 
Studiecentrum in cluster Binnenstad (2) 

 In 2012 ziet CvB onder voorwaarden af van sloop-/ nieuwbouwplan 

 Vanaf 2013 nieuw plan van MVSA/van Stigt met behoud van twee 
monumenten en opoffering groene hof  

 Punt 5 in Tienpuntenplan CvB (2015):  “Besluit UB voorleggen aan 
academische gemeenschap”  

 Later besloten 2 scenario’s uit te werken:  

‒ bestaande voorstel (plan A)  

‒ UB ten noorden van OMHP door gedeeltelijke sloop naoorlogse 
nieuwbouw aan Slijkstraat (plan B) 

 Laatste beroep tegen plan A recent verworpen door RvS 

 Na 20 à 25 jaar planvorming en voorbereiding wordt er nog niet 
gebouwd 
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Uitgelicht: Projecten zonder grote 
problemen (qua tijd of geld) 

Enkele voorbeelden: 

 Op Science Park: 

‒ FNWI-gebouw 

‒ Universitair Sport 
Centrum 

‒ Amsterdam University 
College 

 

 

 

 Op Roeterseilandcomplex: 

‒ Gebouw I 

‒ Gebouw L 

‒ Centrale Energie 
Voorziening 

 

 Op Binnenstadscampus: 

‒ BG2 (na herstart) 
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Commissie Onderzoek  
Financiën en Huisvesting UvA 

  

 

Deelonderzoek Financieringsstructuur 
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 Aanpak en scope  
 Treasury management nader toegelicht: Sturing en beheersing 

financieringsstructuur 
 Herinrichting Middelenbeheer, Betalingsverkeer en Treasury 
 Financieel beheer | Treasury beleid 
 Taken en doel UvA Treasury  
 Financierbaarheid en betaalbaarheid 
 Toets financierbaarheid 
 Opties financieren van huisvesting 
 Financieringsbehoefte voor realisatie Huisvestingsplan 
 Ontwikkelingen treasury management en financieringsstructuur  

2006 – 2015 
 Samenvatting hoofdpunten 
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Aanpak en scope  
Vraagstelling deelonderzoek  Financieringsstructuur:   

“Doe een feitenonderzoek naar en vorm een oordeel over de wijze van financiering, de 
belangrijkste financieringsrisico’s, inclusief zogenaamde ‘off  balance’ financiering en 
derivaten, en over de besluiten die daarop van significante invloed zijn geweest" 

 

Deelvragen: 

 Hoe heeft financieringsstructuur zich ontwikkeld in periode 2006-2015?  

 Is deze ontwikkeling zodanig dat naar (verwachting) toekomstige taken op gebied van 
onderwijs en onderzoek kunnen worden gerealiseerd? 

 Hoe heeft het treasury management zich gedurende deze periode zich ontwikkeld? 

 Heeft treasury management geleid tot een passende financieringsstructuur? 

 

Bij beoordeling financieringsstructuur onderscheid gemaakt tussen passende 
financieringsstructuur en adequaat treasury management 

Deelonderzoek financieringsstructuur is verbijzondering van onderzoek financiële 
gezondheid  

42 Presentatie feitenonderzoek Cie Onderzoek Financiën & Huisvesting  | www.cofh-uva.nl  

http://www.cofh-uva.nl/
http://www.cofh-uva.nl/
http://www.cofh-uva.nl/


 
Treasury management nader toegelicht  

Sturing en beheersing financieringsstructuur (1) 
  

Essentie van treasury management:  

 De beheersing, door besturing en bewaking, van financiële posities en 
de aan deze posities en stromen verbonden kosten en risico’s  
(= adequaat vermogensbeheer).  

 

Twee afgeleide doelstellingen benoemen: 

1. Opbouwen van een zodanige financiële structuur dat blijvend (tegen 
aanvaardbare voorwaarden) toegang tot de vermogensmarkt wordt 
verkregen 

2. Zorg voor een optimale financiële logistiek (kasstromen en 
voorraadposities van liquide middelen) 
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Treasury management nader toegelicht 

Sturing en beheersing financieringsstructuur (2) 
  Bij treasury management gaat het om beheersen van de volgende risico’s: 

 

 Valutarisico:  Risico van veranderingen in staat van baten en lasten door mutatie valuta 

 

 Renterisico:  Risico dat door veranderingen in rentestand het resultaat wordt beïnvloed 

 

 Kredietrisico:  Risico dat tegenpartij (of de bank van tegenpartij) niet aan contractuele 
verplichtingen kan voldoen 

 

 Liquiditeitsrisico:  Risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan directe 
verplichtingen te voldoen 

 

 Solvabiliteitsrisico:  Risico dat het eigen vermogen of garantievermogen onvoldoende is 
om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen 
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Treasury management nader toegelicht 

Sturing en beheersing financieringsstructuur (3) 
  

Bij treasury management gaat het om het managen van de 
volgende deelgebieden waarbij de hiervoor genoemde risico’s 
worden afgedekt 
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Herinrichting Middelenbeheer, 
Betalingsverkeer en Treasury 

2000: Start project ‘Herinrichting Middelenbeheer, Betalingsverkeer en 
Treasury’ 

Doel van dit project:  

1. Professionalisering activiteiten van UvA op gebied van 
middelenbeheer, betalingsverkeer en treasury 

2. Realiseren van een goede, bedrijfszekere en veilige inbedding van deze 
activiteiten in administratieve organisatie UvA 

3. Het binnen ter zake geldende richtlijnen (onder andere van ministeries 
van OCW en Financiën) optimaliseren van rendement, 
middelenbeheer en treasury van UvA, alsmede het realiseren van een 
nieuw en up-to-date treasury statuut (ook in het licht van 
investeringsvoornemens van het CvB) 
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Financieel beheer | Treasury beleid 

Financieel beheer vastgelegd in meerdere documenten, waaronder: 

• Overkoepelende ‘Regeling Financieel Beheer’ (RFB) (artikel 9.2 van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (2006), met daaraan gekoppeld: 

– Regeling kasbeheer 

– Regeling credit cards 

– Regeling bankrekeningen 

– Treasury statuut (versie 2001, 2008 en 2010) 

• Notitie Reservebeleid 

 

Het treasury beleid richt zich op: 

• wijze van financieren en beleggen 

• rentemanagement 

• cashmanagement 

• bankrelatiebeheer 
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Taken en doel UvA Treasury  

 Taken en doel van UvA Treasury (uit: Treasury Statuut) 
 
 “UvA Treasury is belast met de regeling van het betalingsverkeer van de 

Universiteit. UvA Treasury beheert voorts de opgenomen en uitgegeven leningen 
van de Universiteit alsmede de rekening-courant verhoudingen met banken en 
andere externe partijen.  
 

 UvA Treasury heeft daarbij tot doel te verzekeren dat de UvA op elk moment aan 
haar financiële verplichtingen kan voldoen, tegen zo laag mogelijke rentekosten 
(c.q. zo hoog mogelijke rentebaten) en met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen, het solvabiliteitsbeleid uit artikel 4 van de Regeling financieel beheer 
en dit statuut.” 
 

 Treasury plan 
 “Het College van Bestuur kan een Treasury plan vaststellen, houdende 

aanwijzingen en beperkingen voor de taakuitvoering van UvA Treasury in een 
bepaalde periode. Het Treasury plan wordt ter kennis gebracht van de Raad van 
Toezicht en besproken met het Audit Committee van de Raad.” 
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Financierbaarheid en betaalbaarheid 

Realisatie Huisvestingsplan (HVP) stelt UvA voor twee belangrijke 
financiële vragen: 

 

1. Is het HVP financierbaar? 

2. En is het HVP betaalbaar?  

 

De financierbaarheid betreft de vraag of de UvA in staat is voldoende 
(vreemd) vermogen aan te trekken om de realisatie van de 
Huisvestingsplannen in de tijd mogelijk te maken, en dat alles bij 
passende condities en randvoorwaarden 
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Toets financierbaarheid 

De UvA toetst twee keer per jaar de ontwikkeling van de financierbaarheid van 
de organisatie versus de ambities op het gebied van huisvesting zoals 
vastgelegd in het Huisvestingsplan 

De uitkomst van deze toets wordt vastgelegd in het bijgestelde 
financieringsbeleid voor de komende periode 

 

Op basis van deze toets zijn drie doelstellingen geformuleerd, die ook 
vastliggen in het treasury statuut: 

• de beschikbaarheid van vermogen, nodig voor de uitvoering van het 
kernbedrijf, dient te allen tijde te zijn gewaarborgd 

• de beheersbaarheid van renterisico’s en renteresultaten dient te zijn 
gewaarborgd door het streven naar een redelijke zekerheid omtrent 
rentekosten in de tijd en het zekerstellen van acceptabele tarieven 

• de wijze van lenen en beleggen dient risicomijdend te zijn 
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Opties financieren van huisvesting 

 
Opties voor financieren huisvestingsontwikkelingen: 

1. Financiering met eigen vermogen (UvA beschikt over onvoldoende 
eigen vermogen voor gehele financiering van HvP) 

2. Sale en lease back constructies (voor deze optie is niet gekozen,  
zou een rentelast van 7 à 8% betekenen) 

3. Schatkistbankieren (dit was in 2000 nog niet mogelijk) 

4. Financieren met (al dan niet deels) lang vreemd vermogen 
(traditioneel langlopende lening tegen vaste rente met hypotheek) 

5. Financieren met ‘kort’ vreemd vermogen, waarbij het renterisico 
voor een lange looptijd wordt afgedekt met derivaten 

6. Onderbrengen bij derde partij (‘belegger’) en van deze partij huren  

De UvA heeft gekozen voor optie 5 
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Financieringsbehoefte voor realisatie HVP 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (1) 
 

Commissie beschikt nog niet over alle relevante documenten  

 

• Periode vóór 2006 

• Jaar 2006 - 2007 

• Jaar 2008 

• Jaar 2009 

• Jaar 2010 

• Jaar 2012 

• Jaren 2013 - 2015 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (2) 
 Periode vóór 2006 (relevante documentatie ontbreekt nog) 

Twee forward (oktober 2006) renteswaps gesloten in 2002 

Uitgangspunten bij selectie financiers in 2003:  

• Spreiding meerdere aanbieders 

• Gecommitteerde langlopende arrangementen 

• Blanco (zonder zekerheden) 

• Geen directe koppeling ratio's 

• Pricing gebaseerd op objectieve parameters 

• Verminderde liquiditeitsdruk in aanvangsperiode 

• Hoge mate van flexibiliteit in looptijden, boetevrije aflossing en 
rentefixatieperioden 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (3) 
 Jaar 2006 - 2007: 

• Actualisatie treasury statuut (daadwerkelijk gewijzigd in 2008) 

• Treasury beleid UvA: sinds 2000 extern adviesbureau 

• Uitvoering cash management middels tool van extern adviesbureau 
(IFM/Tools4Treasury) 

• Overschot aan liquide middelen (betere operationele kasstromen dan 
begroot); daalt in 2008 door bouw Science Park 

• ‘Pas op de plaats met derivaten’ (okt. 2006 ingangsdatum twee renteswaps 
met totale hoofdsom van € 35 miljoen) => overhedge (geen financiering) 

• Maximaal te lenen bedrag € 200 miljoen 

• 2007: twee renteswaps BNG (€ 30 miljoen ingangsdatum 2008 en  
€ 20 miljoen ingangsdatum 2009) 

• Verwachtingen bijstellen ten aanzien van behoefte externe financiering 
(wordt eind 2007/begin 2008, daarna maart 2008) 

55 Presentatie feitenonderzoek Cie Onderzoek Financiën & Huisvesting  | www.cofh-uva.nl  

http://www.cofh-uva.nl/
http://www.cofh-uva.nl/
http://www.cofh-uva.nl/


 
Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (4) 
 Jaar 2008: 

• ‘UvA wordt ‘netto lener’ via bouwkrediet (r-c) (€ 55 miljoen) 

• Maandelijks ramen en sturen van liquiditeiten 

• Herziening HvP (investeringsvolume van € 419 naar € 617 miljoen) 

• Maximaal te lenen bedrag € 300 miljoen (ABN AMRO en BNG) 

• Aanpassing treasury statuut n.a.v. Regeling Belenen en Beleggen 

• Treasury alleen nog beheer o.g.v. ‘GO-beslissingen’ van CvB 

• Doel treasury: veiligstellen maximale rente 5% (en niet optimaliseren rentelasten; 
passief treasury beleid gericht op meerjarige financieringsbehoefte) 

• 70/80% van benodigde financiering afdekken met renteswaps 

• Twee lopende renteswaps ABN AMRO worden beëindigd en vervangen door vier 
nieuwe renteswaps (€ 15 miljoen (2009),  € 20 miljoen (2009), € 20 miljoen (2010) en 
€ 50 miljoen (2012) 

• Bermudan swap met DB AG afgesloten van € 20 miljoen (2013) (totale hoofdsom 
renteswaps € 135 miljoen) 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (5) 
 Jaren 2009 – 2010: 

• Hoger investeringsvolume; naar € 620 miljoen (actualisatie HVP) 
• Kredietlijnen (€ 300 miljoen) matchen niet met financieringsbehoefte 

lange termijn (2013 – 2018 > € 300 miljoen) 
• Oplossing zou moeten liggen in terugdringen werkkapitaal 
• Eerste (verplichte) opname Euriborlening van € 15 miljoen in 2009 
• Bouwkrediet (op balansdatum 2009) circa € 107 miljoen 
• Lopende renteswaps € 85 miljoen (2009) 
• Rente (opslag) wordt door zowel ABN als BNG verhoogd op 

bouwkrediet met 0,5% (50 basispunten) 
• Overhedge rentederivaten als gevolg van bouwvertraging 
• Eind 2009 overhedge volgens UvA beëindigd  
• Debiteuren betalen minder snel, UvA betaalt crediteuren sneller 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (6) 
 Jaar 2011 

• Treasury mag alleen die projecten in beheer nemen waarvoor 
formele investeringsbeslissing is genomen (“GO”) 

• Aannemingsovereenkomst REC ABC (februari) 

• In 2013 wordt een ‘Debt Service Coverage Ratio’ (DSCR) verwacht  
van 0,5 (norm > 1) 

• Voor een totale hoofdsom van € 80 miljoen worden forward swaps 
afgesloten met BNG 

• Herijking financieringsbeleid (concept nota ‘Financieringsbeleid UvA 
maart 2011’) 

• De gemiddelde rente is 4,52%.  

• Getrokken krediet gedurende aantal maanden (juni t/m november ) 
lager dan gedekte positie met swaps (‘overhedge’)  
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (7) 
 Jaar 2012 

• Financieringsbehoefte lager dan kredietvolume waarop de rente door 
middel van swaps is afgedekt (‘overhedge’) 

• Inzichten in verloop financieringsbehoefte van de UvA als gevolg van 
uitvoeren HvP zijn bijgesteld; door verschuiving (vertraging) investeringen in 
de tijd ligt piek van investeringen weer binnen de gecommitteerde 
kredietlijnen 

• Vanaf oktober overhedge groter dan start (ingang) van twee forward swaps 
van € 80 miljoen 

• Opname Euriborlening € 30 miljoen 

• Eind 2012 geeft BNG aan geen nieuwe rentederivaten af te sluiten 

• Eind 2012 verloopt consolidatieoptie DB; wordt verlengd tot 1 juli 2013 

• Operationele kasstromen vallen gunstig uit; UvA haalt betalingen van januari 
2013 naar voren en betaalt deze in december 2012 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (8) 
 

Jaren 2013 - 2015 

• Verlopen van consolidatieoptie DB met ingang van 1 juli 2013. UvA oefent 
optie in juni 2013 uit en neemt op 1 augustus 2013 twee Euriborleningen 
(van € 35 miljoen en van € 65 miljoen) op 

• Verlopen van consolidatieoptie BNG op 31 december 2013. € 70 miljoen nog 
niet geconsolideerd. Uitstel consolidatie naar 1 december 2014 (€ 20 
miljoen) en 1 december €2015 (€ 50 miljoen; uiteindelijk € 46 miljoen 
opgenomen) 

• Operationele kasstromen positiever dan begroot. In oktober 2013 
overtollige liquide middelen (€ 20 miljoen) gestald op een deposito (zeer 
laag rendement). UvA voert betalingen eerder uit (december in plaats van 
januari nieuwe jaar) 
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Ontwikkelingen treasury management en 

financieringsstructuur 2006 – 2015 (9) 
 Jaren 2013 – 2015 - vervolg 

• Investeringsskasstroom lager dan begroot, investeringen hoger dan 
begroot; verantwoording verkoop onroerend goed (levering december 
2013) in januari 2014 

• Eind 2013 € 203,5 getrokken krediet; lopende swaps (d.w.z. die zijn 
ingegaan) bedragen  € 200,2 (op 1 augustus 2013 worden twee 
Euriborleningen van in totaal € 100 miljoen opgenomen en op 1 oktober 
2013 is lopende renteswap van BNG van € 30 miljoen geëindigd) 

• Eind 2014 € 217 getrokken krediet (Eurborleningen € 197 miljoen); 
lopende swaps bedragen  € 216,2 miljoen  

• In 2015 is piek van te lenen vermogen gedaald van € 335 miljoen naar  
€ 295 miljoen.  

• Eind 2015 is er bedrag van € 240 aan Euriborleningen verstrekt; op 
deposito € 30 miljoen  
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Samenvatting hoofdpunten (1) 

 
  Centralisatie financiële administraties in het Administratief 

Centrum, professionalisering day-to-day cash management en 
tool voor financiële meerjaren prognoses 

 Financieringsstructuur bestaande uit gecommitteerde 
kredietlijn met consolidatieoptie (die tussentijds is verlengd) in 
Euriborleningen, in combinatie met (forward) renteswaps  

 Door vertraging in bouwactiviteiten financiering eerder 
beschikbaar dan nodig voor huisvestingsontwikkelingen 

 Renterisico enkele jaren afgedekt, zonder krediet, daarna 
loopt krediet niet volledig in de pas met de renteswaps 
(overhedge) 
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Samenvatting hoofdpunten (2) 

 
 

 Commitment was belangrijke voorwaarde financiering 2008 
Consolidatieoptie van BNG zou vanaf 1 januari 2014 met  
€ 5 miljoen per jaar gaan afnemen  
Bereidstellingsprovisie BNG € 50.000  
Voor realisatie UB en OMHP (in oorspronkelijk HVP/ 
financieringsplan) meer vermogen nodig dan onder huidige 
financieringsarrangementen is geregeld 

 Flexibiliteit en mogelijkheid van (extra) en/of vervroegde aflossing 
was belangrijke voorwaarde  voor UvA bij  afsluiten 
financieringsarrangement in  2008; geen aflossingsschema voor groot 
deel lopende swaps (€ 145 miljoen)  

 Afhankelijk van hoogte Euriborleningen kan tussentijds extra aflossen 
niet of beperkt mogelijk zijn; bij vrijval (bijvoorbeeld  
€ 40 miljoen eind 2018 en begin 2019) renterisico over gekoppelde 
Euriborlening(en) 
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Commissie Onderzoek  
Financiën en Huisvesting UvA 

  

 

Deelonderzoek Financiële Gezondheid   
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Inhoud 

 Aanpak en scope  

 Kaders voor financieel beleid en beheer 

 Ontwikkeling financiële sturing 

 Ontwikkeling financiële positie  

 Financiële gezondheid nu 

 Specials overhead en UvA Holding 
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Aanpak en scope  

Feitenonderzoek gericht op: 

 Ontwikkeling financiële gezondheid 2006 – 2016  

 Financiële gezondheid anno nu (2016) 

 Verwachtingen voor de continuïteit in de toekomst   

 

Financiële gezondheid opgebouwd uit: 

 Financiële positie: kengetallen    

 Financiële sturing en beheersing: voorwaardelijk, cyclus van sturing 
en beheersing als basis voor juiste beslissingen    

 

In dit deelonderzoek komen (financiële) gevolgen van feiten uit andere 
deelonderzoeken samen   
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Kaders financieel beleid en beheer  

Financieel beleid uitgewerkt in P&C-cyclus 

 Instellingsplannen 

 Kaderbrieven 

 Begrotingen 

 Regeling Financieel Beheer  

 Reservebeleid 

 Treasury statuut  
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Instellingsplan ‘Oog voor talent’ (2011 – 2014) 

Eerste Instellingsplan met financiële doelstellingen 

 Daling Rijksbijdrage, grotere afhankelijkheid van bijdragen 
deelnemers en derden  

 Internationale competitie 

 Decentrale prijsstelling 

 Grootschalig onderzoek, programmafinanciering   

 Budgettering O&O op zakelijke gronden  

 Consequenties van het HVP:  
‒ Geen eigen vermogen voor aanloopkosten onderwijs 

‒ Eigen vermogen op peil: 20% solvabiliteit 

‒ Bewaken aandeel voor huisvesting: max. 12% van omzet  
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Instellingsplan ‘Grenzeloos nieuwsgierig’  
(2015 – 2020) 

 Voorzetting doelstellingen eerder Instellingsplan 

+ 
 Verdere daling Rijksbijdrage, stabiele studentenaantallen 

 Beperking overhead: daling naar 20% 
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Regeling Financieel Beheer (2006)   

Cyclus van planning en control: 
 Begroting, kaderbrief, halfjaarbericht, jaarrekening en –verslag,  

voor- en najaarsrapportage  
 

Begrotingsbeleid: 
 Begrotingsbeleid: exploitatie meerjarig sluitend,  

solvabiliteit 20% - 35% (AA-rating) 
 Kosten-georiënteerd allocatiemodel met prestatiemaatstaven; 

integrale kostendoorrekening naar resultaat verantwoordelijke 
eenheden (rve’s)  

 Bestemmingsreserves en fondsen 
 Decentrale algemene reserves: 10% van de omzet per faculteit of 

dienst (in 1x overgegaan in 2006) ‘Operatie schone lei’ 
 Rentetoerekening (2008): 5% over de boekwaarde van de vaste 

activa; opslag op huisvestingstarieven voor rve’s 
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Financiële gezondheid   

Diverse normen waaraan UvA zich dient te committeren:  

 Signaleringswaarden Inspectie van het Onderwijs: Solvabiliteit, 
Liquiditeit en Rentabiliteit 

 Discussie over solvabiliteitswaarde (advies Commissie-Don, 
eisen van banken)  

 ‘Gouden balansregel’ (financieringsvorm afgestemd op 
‘looptijd’ van de activa) 

 Kengetallen DUO 

 Prestatieafspraken met OCW sinds 2012 voor 4 jaar: overhead 
(handhaving op niveau van 20,9% in 2012) en transparantie   
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Ontwikkelingen aan vooravond 2006  

 Herijking HVP: investeringsbehoefte € 419 miljoen 
+ € 25 miljoen asbestsanering  

 Voorbereidingen nieuw besturingsmodel (naar resultaat 
verantwoordelijke eenheden) 

 Doorbelasting gemeenschappelijke dienstverlening 

 

Startpunt kengetallen 2006: 

 EV: € 205 miljoen 

 Solvabiliteit: 49% 

 Resultaat: € 25 miljoen  
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Ontwikkelingen aan vooravond 2006  

Financiële kerncijfers 2002 – 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Jaarrekening 2006 

 
73 Presentatie feitenonderzoek Cie Onderzoek Financiën & Huisvesting  | www.cofh-uva.nl  

http://www.cofh-uva.nl/
http://www.cofh-uva.nl/
http://www.cofh-uva.nl/


Financiële context: Baten  

Grootste deel baten  

bestaat uit Rijksbijdrage:  

 In absolute zin is de  
Rijksbijdrage  in de  
periode 2006 – 2015  
toegenomen met  
€ 90 miljoen 

 Relatief is Rijksbijdrage 
toegenomen van  
65% in 2006 naar 
68% in 2015 
(met een dip naar 
61% in 2010) 
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Financiële context: Baten  

 UvA sterker afhankelijk  
van eerste geld- 
stroom (66%)  
dan landelijk  
gemiddelde (57%)  

 Op 2e en 3e geldstroom  
scoort UvA lager dan  
landelijk  
(16% versus 26%) 

 Collegebijdragen  
gestegen, o.a. door  
toename aantal 
studenten   
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Financiële context: Lasten (1)  

Grootste deel van lasten betreft personele lasten 
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Financiële context: Lasten  (2) 
 Gemiddelde uitgaven per f.t.e. gestegen van € 67,2K naar € 85K 

 Aandeel personele lasten gelijk aan landelijk gemiddelde (65%) 

 Totaal aantal f.t.e. personeel gestegen (+19% totaal, +26% 
wetenschappelijk, +10% ondersteunend) 
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Financiële context: Lasten  (3) 

Huisvestingslasten: 7,5% (gelijk aan landelijk gemiddelde) 

Afschrijvingen: 6,6% (gelijk aan landelijk gemiddelde) 
(Totale huisvestingslasten bestaan uit bovengenoemde 7,5%,  
plus 6,6% afschrijvingen, minus afschrijvingen die geen betrekking 
hebben op huisvesting) 

 

Overige lasten: UvA iets lager dan gemiddeld (19,5% versus 20,3%) 

 

Financiële baten en lasten: Tot 2009 positief, daarna negatief;  
UvA van netto uitlener naar netto lener  
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Feitelijke ontwikkeling financiële positie:  
UvA als geheel  

 Eigen vermogen van € 180 miljoen in 2005  
naar € 264,4 miljoen in 2015  

 Ontwikkeling bestemmingsreserve huisvesting 

 Totaalresultaat over periode 2005 – 2016: + € 84,4 miljoen 
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Kengetal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Solvabiliteit 44% 49% 50% 51% 45% 47% 47% 41% 39% 38% 35% 

Solvabiliteit II 60% 61% 65% 57% 49% 51% 50% 44% 42% 41% 39% 

Liquiditeit 87% 91% 70% 73% 72% 63% 61% 75% 67% 74% 80% 

Rentabiliteit 2,3% 4,4% 4,0% -/- 1,0% 0,4% 4,7% -/- 0,2% -/- 1,8% -/- 0,4% -/- 1,2% -/-1,5% 

Operationeel 
resultaat 

€ 12,7 € 25,0 € 23,1 -/- € 6,0 2,1 € 28,0 -/- € 1,0 -/- € 11,1 -/- € 2,4 -/- € 7,2 -/- € 8,8 

Groeps-
resultaat 

€ 6,4 € 25,0 € 23,0 -/- € 3,2 3,1 € 30,0 € 2,1 -/- € 8,7 € 5,1 -/- € 3,2 -/- € 8,0 

Begroot 
resultaat 

  € 5,8  - /- € 4,7 - /- € 13,4 - /- € 9,1 - /- € 1,2 - /- € 11,9 - /- € 3,4 - /- € 8,9 - /- € 21,7 - /- € 27,8 

Eigen 
vermogen 

€ 180 € 209 € 246,9  € 272,7  € 272,7 € 307,8  € 309,7  € 301,1 € 275,6 € 272,2  € 264,4 
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Feitelijke ontwikkeling financiële positie:  
UvA als geheel (bijzonderheden) 2006-2015 

1. Rentabiliteit: Beperkte waarde van kengetal ‘rentabiliteit’ door veel factoren 
 die hierop van invloed zijn, zoals: 

 Verkoop panden 

 Na-ijleffect Rijksbijdrage eerste geldstroom: voor faculteiten effect tot 2011 
groter, daarna meer in de pas 

 Aanwending reserves en bijzondere baten: bijv. BaMa-bult-correctie  

2. Immateriële vaste activa (2015): UvA € 7,2 miljoen van balanstotaal   
 (1%,  landelijk 0,8%) 

3. Materiële vaste activa: van € 264 miljoen (2006) naar € 492 miljoen (2015)  
 Oorzaak: HVP. UvA scoort met 75% vaste activa t.o.v. balanstotaal 10% hoger 
 dan landelijk gemiddelde 

4. Financiële vaste activa: van € 15 miljoen naar € 68 miljoen  

5. Liquide middelen: € 84 miljoen (2006) en € 77 miljoen (2015) 

6. Eigen Vermogen: € 209 miljoen (2006) en € 264 miljoen (2015) 

7. Schulden (kort en langlopend):  € 164 miljoen (2006) en € 437 miljoen (2015) 
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Feitelijke ontwikkeling financiële positie:  
De faculteiten   

Ontwikkeling belangrijkste kengetallen over periode 2008 – 2015 
over het totaal der faculteiten: 

 Budget voor Onderwijs: van € 151 miljoen naar € 254 miljoen  

 Onderzoek: van € 206 miljoen naar € 342 miljoen  

 Overig (2008 – 2015): van € 28 miljoen naar € 35 miljoen  

 Resultaat (2006 – 2015): € 55 miljoen geaccumuleerd   

 Reservepositie (2008 – 2015): van € 83 miljoen naar  
€ 126 miljoen (+ 52%);  
€ 126 miljoen is 26% van totale baten (en dus > 10%)  
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Feitelijke ontwikkeling financiële positie:  
De ondersteunende diensten   

Ontwikkeling belangrijkste kengetallen over totaal ondersteunende 
diensten: 

 Budget/inkomsten dienstverlening intern (2009 - 2015):  
van € 113 miljoen naar € 131 miljoen (+ 16%)      

 Uitgaven/kosten (2009 - 2015): van € 147 miljoen naar  
€ 177 miljoen (+ 20%)  

 Resultaat (2007 – 2015):  € -25,6 miljoen cumulatief  

 

De ontwikkeling tarieven ondersteunende diensten: 

 Huisvesting: van € 104 p/m2 in 2006 naar € 225 p/m2 in 2016 
(prijspeil 2008) 

 Overige tarieven: lichte stijging tot 2010, daarna bevroren 
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Begrotingsdiscipline  
UvA, faculteiten en diensten (1) 

Ontwikkeling verschillen tussen begroting en realisatie UvA  
(excl. deelnemingen) als geheel over periode 2006 – 2015:    

 Inkomsten cumulatief verschil begroting versus realisatie: 
realisatie € 384 miljoen hoger dan begroot  

 

 Uitgaven cumulatief verschil begroting versus realisatie: 
realisatie € 248 miljoen hoger dan begroot  

 

 Resultaat cumulatief verschil begroting versus realisatie:  
+ € 159,2 miljoen     
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Begrotingsdiscipline  
UvA, faculteiten en diensten (2) 

Ontwikkeling van de verschillen tussen begroting en realisatie van 
de faculteiten: 2006-2015     

 Resultaat cumulatief:  + € 62,2 miljoen 
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Alle  
faculteiten 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Resultaat  
Begroot 

0,4 -2,1 -0,5 -0,2 -4,2 0,0 4,7 5,9 -3,3 -9,2 -8,5 

Resultaat  
Werkelijk 

6,4 7,8 5,9 -6,5 -7,1 16,0 14,8 13,6 -1,0 3,8 53,7 

Werkelijk  
minus 
begroot 

6,0 9,9 6,4 -6,3 -2,9 16,0 10,1 7,7 2,3 13,0 62,2 
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Begrotingsdiscipline  
UvA, faculteiten en diensten (3) 

Ontwikkeling verschillen tussen begroting en realisatie diensten 
over 2007 – 2015: 

 Resultaat cumulatief: - € 20 miljoen  

 

Ontwikkeling verschillen tussen begroting en realisatie van 
vastgoed  2006 – 2015: 

 Resultaat cumulatief: - € 4 miljoen    
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Financiële sturing en beheersing 

2006 - 2016: Professionalisering sturing en verantwoording:    

 Verbetering tijdige oplevering jaarrekening 

 2008: introductie 4-maands rapportage 

 Financieel prognose model (FPM) 

 Project Verbetering Control op Alle Niveaus (2010) 

 Verbetering kwartaalrapportages rve’s 

 Ontwikkeling Internal Audit 

 Ontwikkeling risico-managementbeleid 

 Meerjarig begrotingsmodel 

 

N.B.: steeds goedkeurende accountantsverklaringen en prijs voor beste 
Jaarverslaggeving (Kordes Award 2013)   
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Special: Overhead  (1) 

 In 2006 aankondiging besparingen op ondersteunende diensten door 
samenvoeging ondersteuning UvA/HvA 

 Faculteiten als rve verantwoordelijk voor inkoop bij ondersteunende 
diensten 

 Tarieven voor huisvesting stijgen van € 104 p/m2 (2006) naar  
€ 225 p/m2 (2016; prijspeil 2008); door faculteiten te compenseren 
door afname minder m2 en bewust beleid CvB overige tarieven te 
bevriezen 

 2009 – 2015: Stijging budget/inkomsten van ondersteunende 
diensten (+ 16%) alsmede stijging uitgaven/kosten (+20%) 

 2009 – 2015: Cumulatief resultaat ondersteunende diensten:  
- € 25,6 miljoen 
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Special: Overhead  (2) 

 Overheadanalyse 2011 (Berenschot):    

‒ Overhead generieke functies UvA 1% hoger dan landelijk gemiddelde 
(20% versus 19%) 

‒ Overhead generieke functies is € 17K per f.t.e.; 11% hoger dan landelijk 
gemiddelde 

 

 Doelstelling prestatieafspraken OCW (2011 - 2015) overhead handhaven op 
20% is gerealiseerd (jaarrekening 2015) 

 UvA meldt besparing op overhead van € 23 miljoen in periode 2003 – 2015; 
verantwoording hierover is moeilijk navolgbaar  

 Voor periode 2015 – 2018: bezuiniging voorzien voor ondersteunende 
diensten van € 5 miljoen 
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Special: UvA Holding  

Activiteiten UvA Holding : 
 Verstrekken van durfkapitaal aan start-ups (‘new ventures’) 
 Uitvoeren contractonderzoek en contractonderwijs 
 Diensten (o.a. faculteiten) 
 Vastgoedbeheer 

 
Financiële kengetallen 2010 – 2014: 
 Omzet: circa € 26 miljoen 
 Winst: variatie € 3,5 en 5,8 miljoen 
 Solvabiliteit hoog (80%), mede door relatief laag dividend in periode  

2012 - 2014   
 Liquide middelen: € 22 miljoen in 2014 
 
Onderdelen winstgevend: o.a. Studiejob, Jobservice en Kohnstamm Instituut 
Onderdelen verliesgevend: o.a. Amsterdam University Press en Photanol 
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Overzicht verloop facultaire reserves 
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Exploitatierekening UvA 2006 - 2015  
begroot (enkelvoudig) 
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Exploitatierekening UvA 2006 - 2015  
realisatie (enkelvoudig) 
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10-jaarsoverzicht kostenplaatsen 
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