
 1 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KADERBRIEF 2019 
Status: Vastgesteld door CvB 

Versie: Ter instemming en consultatie  
Versienummer: 0.9 

Datum: 29-5-2018 

Fotograaf: Teska Overbeeke 



 2 

 

 

1 INLEIDING 3 

2 HOOFDLIJNEN VAN DE BEGROTING 6 

2.1 MEERJARENBEELD 6 
2.2 UPDATE TEN OPZICHTE VAN DE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 10 
2.3 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN EN KADERS 18 
2.4 INVESTERINGEN 25 
2.5 RISICOPARAGRAAF 31 

3 KADERBRIEF- EN BEGROTINGSPROCES 32 

4 ALLOCATIE ONDERWIJS EN ONDERZOEK 37 

4.1 BATEN UVA 37 
4.2 INKOMSTEN EN UITDELING UVA ALLOCATIEMODEL 37 
4.3 BEKOSTIGINGSFACTOR 38 
4.4 ALLOCATIEMODEL: ONDERDEEL ONDERWIJS 39 
4.5 ALLOCATIEMODEL: ONDERDEEL ONDERZOEK 50 
4.6 TOTALE ALLOCATIE PER FACULTEIT 61 

5 INTERNE DIENSTVERLENING, INDIRECTE KOSTEN EN CENTRALE KOSTEN 62 

5.1 TOELICHTING INTERNE DIENSTVERLENING 62 
5.2 HUISVESTINGSPLAN 63 
5.3 INDIRECTE KOSTEN 63 
5.4 DIENSTVERLENENDE EENHEDEN 64 
5.5 ADDITIONELE BUDGETTEN 67 
5.6 CENTRALE KOSTEN 68 
5.7 TREASURY 69 

BIJLAGEN 70 

 

Bijlage 1: Totstandkoming resultaat per eenheid  
Bijlage 2: Ontwikkeling meerjarige budgetten per faculteit  
Bijlage 3: Investeringstabel HvP 
Bijlage 4: Berekeningswijze bekostigingsfactoren 
Bijlage 5: Spelregelkader tarieven 
Bijlage 6: Diensten en costdrivers 



 

 3 

IN
L

E
ID

IN
G

 

1 Inleiding 

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2019 en de meerjarenramingen 
2020-2022 voor de faculteiten, de diensten en de andere eenheden. De kaderbrief 
geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de 
begroting 2019.  
 
In 2019 zullen de middelen van de UvA opnieuw toenemen ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Ook in de periode daarna zullen de middelen verder toenemen. 
Hiermee is meer ruimte beschikbaar voor de faculteiten en voor studenten en 
medewerkers om hun ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en 
valorisatie te bereiken. Voor een belangrijk deel ontstaat de ruimte als gevolg van 
overheidsbeleid, maar ook de bijdragen van maatschappelijke en private partners 
en de bijdragen van studenten nemen toe.  
 
De rijksbijdrage stijgt van M€ 433,1 in 2018 tot M€ 465,6 in 2022. Hierin is 
zichtbaar dat meer middelen beschikbaar komen voor de ondersteuning van de 
kwaliteitsafspraken die voor de sector zijn gemaakt1. Voor de ondersteuning van 
de kwaliteitsafspraken is naar verwachting M€ 7,9 in 2019 oplopend tot M€ 20,0 
in 2022 beschikbaar. Ook zullen via de rijksbijdrage middelen ter uitvoering van 
sectorakkoorden beschikbaar worden gesteld. De rest van de stijging wordt 
veroorzaakt door compensatie voor de halvering van het collegegeld van 
eerstejaarsstudenten en een bijgestelde referentieraming 2018. Een uitgebreidere 
beschrijving van alle mutaties, zowel plus als min, is opgenomen in hoofdstuk 4.  
 
Ook via NWO worden meer middelen verwacht. Op basis van het regeerakkoord 
heeft NWO meer middelen ontvangen, mede ter uitvoering van de Nationale 
Wetenschapsagenda. In de kaderbrief is een aanname gedaan van het effect op de 
inkomsten van de UvA. In de begroting zal per faculteit duidelijker worden welke 
impact dat heeft. Kleinere en grotere samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld 
het Innovatiecentrum voor Kunstmatige Intelligentie, zorgen in de komende jaren 
ook voor een toename van de derde geldstroomactiviteiten.  
 
Met een stijging van de middelen, nemen ook de kosten van de UvA toe. Bij het 
opstellen van de kaderbrief is opnieuw gebleken dat de ambities van de UvA 
groter zijn dan de beschikbare financiële en niet-financiële middelen. Door 
ambities met elkaar te verbinden en waar mogelijk te koppelen aan de (extra) 
beschikbare middelen, streeft het CvB er naar om een zo groot mogelijk deel van 
de ambities toch financieel mogelijk te maken. Uit de kaderbrief blijkt dat dat 
moet kunnen. De ambitie om kwaliteitsafspraken te realiseren, de strategie aan te 
scherpen op basis van de Midterm Review, de onderwijs- en onderzoeksvisie te 
realiseren, de aankomende instellingstoets succesvol af te ronden, de HR agenda te 
implementeren en huisvestings- en ICT investeringen te doen, doet ook groot 
beroep op het organisatievermogen en de mensen van de UvA. Combineren van 
initiatieven en mogelijkheden helpt ook om de werkdruk beheersbaar te houden en 
focus aan te brengen. In de kaderbrief is verder ruimte gereserveerd om projecten 
op het gebied van werkdrukbestrijding op te pakken.  
 

                                                      
1 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/convenanten/2018/04/09/s
ectorakkoord-wetenschappelijk-onderwijs-2018/sectorakkoord-wetenschappelijk-
onderwijs-2018.pdf 
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Bij het opstellen van de kaderbrief is zowel wat betreft de baten als de kosten nog 
geen rekening gehouden met loon en prijsontwikkeling of compensatie daarvan. 
De verwachting is dat de kosten in de komende jaren hoger uit zullen vallen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot personeel, maar ook wat betreft de investeringen. 
Dit zal geheel of gedeeltelijke gecompenseerd worden door extra loon/prijs 
compensatie in de rijksbijdrage en moeten worden verwerkt in andere 
inkomstenstromen. Met de goed lopende economie lijkt hier weer meer ruimte 
voor te zijn dan in het verleden. In de begroting zal zowel aan de kosten als de 
batenkant deze ontwikkeling worden verwerkt.  
 
Hoewel het totaal aan middelen toeneemt en de kosten van de UvA ook, zijn de 
middelen en kansen niet gelijk verdeeld over de organisatie. De UvA heeft tegelijk 
te maken met onderdelen waar de middelen niet volledig in te zetten zijn volgend 
jaar, als ook onderdelen waar sprake is van een tekort en ombuigingen. Dat vergt 
een op eenheden toegesneden benadering, die ook in de kaderbrief is terug te 
vinden. De positieve resultaten van eenheden die nu snel groeien in baten helpen 
om tijd en ruimte te houden bij andere onderdelen om tot passende veranderingen 
komen.  
 
Uit de kaderbrief 2019 blijkt dat de interne doorbelastingen bij de UvA zullen 
toenemen. Dit is in belangrijke mate het gevolg van in de afgelopen periode 
afgesproken kwaliteitsverbeteringen, zoals bijvoorbeeld rond Canvas. Het betekent 
echter ook dat een deel van de beschikbare ruimte direct ingezet is en niet meer 
beschikbaar voor nieuw beleid. Het leidt kort gezegd tot extra druk op faculteiten, 
ondanks de ingezette lijn van besparingen in de vorige kaderbrief. In het 
aankomend jaar zal samen met faculteiten en diensten worden gezocht naar 
manieren om de druk op het primair proces te verlichten, maar wel ruimte te 
houden voor vernieuwing en verbetering. Dit vindt plaats door middel van een 
evaluatie van de SLA cyclus, overigens in goede afstemming met het 
Uitvoeringsplan diensten. 

Bij de huisvestingsprojecten is zichtbaar dat de UvA in een nieuwe fase terecht 
komt wat betreft huisvestingsinvesteringen. De lang voorziene investeringen in het 
Universiteitskwartier zullen in 2018 echt beginnen met de start van de bouw van 
de Universiteitsbibliotheek. In de komend jaren worden daarna andere gebouwen 
klaargemaakt voor gebruik door met name de faculteit Geesteswetenschappen. 
Door de groei van FNWI en om nieuwe kansen te kunnen pakken, zijn echter ook 
meer investeringen op het Amsterdam Science Park nodig. En op de 
Roeterseilandcampus zijn investeringen gewenst voor nieuwe en flexibele 
onderwijsvoorzieningen en voor opvang van extra ruimtebehoefte. Het HvP 
verandert daarmee verder van karakter van een programma van 
huisvestingsprojecten naar een doorlopende huisvestingsinvesteringsagenda.  

Door de overspannen situatie op de bouwmarkt is de verwachting dat in ieder 
geval in 2018 en komend jaar sprake zal zijn van gestegen bouwkosten. Voor alle 
projecten samen is hiervoor een extra voorziening in het HvP opgenomen. 
Hiermee hoeft niet per project een afweging gemaakt te worden over de gestegen 
bouwkosten, maar kan dit vanuit één perspectief beheerst worden.  

Door de nieuwe projecten en de hogere uitgaven per project nemen de verwachte 
huisvestingsinvesteringen in de komende jaren toe. Voor de planperiode (2019-
2022) stijgen deze van M€ 190,6 in de begroting 2018 naar M€ 243,9 in de 
begroting 2019. Dit doet een groter beroep op de middelen van de UvA. De UvA 
heeft kasgeld beschikbaar om de projecten te kunnen betalen en kan nog een 
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beroep doen op BNG. De voorkeur gaat er naar uit om niet meer te lenen. In de 
begroting wordt nader bekeken hoe dit gerealiseerd kan worden.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de hoofdlijn van de begroting. Om deze te begrijpen is 
basiskennis van de financiële sturing en inrichting van de UvA van belang. In de 
kaderbrief worden de verschillende onderdelen van de UvA begroting kort 
toegelicht. Op uva.nl/financien is extra informatie beschikbaar om de kaderbrief 
beter te kunnen begrijpen. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de planning 
kaderbrief- en begrotingsproces. Hoofdstuk 4 gaat verder in op de twee onderdelen 
van het allocatiemodel: onderwijs en onderzoek. Hoofdstuk 5 behandelt de interne 
dienstverlening en centrale eenheden. Per onderwerp is aangegeven wat de basis is 
van de gegevens. 
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2 Hoofdlijnen van de begroting 

Het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting is onderdeel van de 
invoering Wet studievoorschot hoger onderwijs. UvA geeft hier invulling aan door 
instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV) te vragen op Hoofdstuk 2 
‘Hoofdlijnen van de begroting’ van de kaderbrief.  
 
Studentenorganisaties, VH en VSNU zijn in het najaar van 2016 met elkaar in 
gesprek gegaan over de invulling van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van 
de begroting. In een brief van februari 2017 van het Ministerie van OCW aan de 
Eerste Kamer werd samengevat wat deze organisaties onder de hoofdlijnen van de 
begroting verstaan: 
 (belangrijke wijzigingen in) het interne allocatiemodel van de 1e geldstroom. 
 Hoofdlijnen van de financiële ruimte voor strategische beleidsprioriteiten (dan 

wel uitstel, afbouw of beëindiging van prioriteiten) op het gebied van 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

 Investeringsagenda’s op het gebied van huisvesting en ICT. 
 Inzet van middelen uit Wet studievoorschot hoger onderwijs. 

Concreet is in hoofdstuk 2 invulling gegeven aan de hoofdlijnen van de begroting 
door beschrijving van de volgende onderwerpen:  
 meerjarenbeeld en het verschil met de meerjarenraming 2018-2021; 
 het financiële beleid en uitgangspunten, waaronder het allocatiemodel; 
 toelichting op de beleidsinvesteringen, Vastgoed- en ICT-investeringen; 
 de risicoparagraaf.  

Mochten er na vaststelling van de kaderbrief nog ontwikkelingen zijn die effect 
hebben op de hoofdlijnen van de begroting, dan worden deze ter instemming op 
hoofdlijn van de begroting voorgelegd aan de GV in de concept begroting UvA 
2019. 

2.1 Meerjarenbeeld 

Ontwikkelingen in de buitenwereld 
Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” voor 2017-
2021 vastgesteld. De voornaamste ambities zoals opgenomen in het regeerakkoord 
met betrekking tot het hoger onderwijs richten zich op de bestrijding van 
kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een sterke 
positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs. Na een tijd van onzekerheden 
met betrekking tot de beleidskoers van de regering is er met dit regeerakkoord 
duidelijkheid gekomen over de investeringsrichtingen en de beleidsmatige inzet 
van OCW. In VSNU verband wordt door alle universiteiten met OCW gesproken 
over de implementatie en de financiële uitwerking van de genoemde punten in het 
regeerakkoord. Dit heeft onder meer geleid tot vaststelling van het sectorakkoord. 
Hierin is de overeenstemming tussen de universiteiten en OCW vastgelegd over de 
kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de universiteiten 
en de gedeelde prioriteiten voor de komende kabinetsperiode.  
 
Naar aanleiding van het regeerakkoord zullen ook de middelen van NWO 
toenemen. Dit dient mede ter uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda en 
zal naar verwachting effect hebben op de omvang van de onderzoeksmiddelen van 
de UvA. Komende periode wordt dit verder uitgewerkt en zal meer duidelijk 
worden wat de impact voor de faculteiten van de UvA is.  
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 Volgend uit het regeerakkoord is OCW gestart met de herziening van de 

bekostigingssystematiek, met name gericht op onderzoek. Aansluitend daarop zijn 
de universiteiten in VSNU verband begonnen met een inventarisatie van de 
bekostigingssystematiek binnen de universiteiten en de knelpunten die de 
universiteiten constateren bij de huidige bekostiging van OCW. De UvA 
constateert de volgende knelpunten in de huidige bekostigingssystematiek: 
 De balans tussen onderwijs en onderzoek, mede gerelateerd aan de druk 

die ontstaat door de matching op extern gefinancierde projecten, is reeds 
een knelpunt in de bekostiging en dit zal naar verwachting niet afnemen. 

 De ontwikkeling van intensiever en meer technische worden van diverse 
alfa- en gamma opleidingen krijgt onvoldoende aandacht in de huidige 
systematiek. Dit zal naar verwachting intern tot meer knelpunten leiden. 

 De toegankelijkheid van onderwijs is een knelpunt in de interne 
bekostiging. De schakeltrajecten worden niet bekostigd, terwijl de UvA de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs wenst te stimuleren.  

 
De voorjaarsnota 2018 zal naar verwachting de uitwerking bevatten van een aantal 
andere punten uit het regeerakkoord en tevens ook de jaarlijkse bijstellingen en 
actualisaties van de rijksbijdrage. Deze is door OCW nog niet gepubliceerd, op een 
aantal punten wordt in deze kaderbrief vooruitgelopen op de verwachte onderdelen 
in de voorjaarsnota.  
 
Vorig jaar is gestart met de onderhandelingen van een nieuwe cao, waar op dit 
moment nog geen informatie of uitkomsten van beschikbaar is. De huidige cao 
was officieel per 1 juli 2017 afgelopen, naar verwachting zal er dus snel meer 
duidelijkheid moeten komen over de cao afspraken. Wijzigingen in de cao kunnen 
impact hebben op de personele lasten en de bijbehorende compensatie via de  
rijksbijdrage.  
 
Ontwikkelingen bij de UvA 
De afgelopen jaren is met de faculteiten, medezeggenschap en de 
academische gemeenschap gewerkt aan het nieuwe allocatiemodel, met de 
instemming van de GV is deze door het CvB op 24 april 2018 vastgesteld. 
Een breed en kwalitatief hoog aanbod van onderwijs, de verwevenheid van 
onderwijs en onderzoek, de interdisciplinariteit tussen de faculteiten en het 
kunnen vernieuwen en innoveren zijn belangrijke thema’s die zijn verwerkt 
in het nieuwe allocatiemodel en die blijvende aandacht en investeringen 
vergen. Op centraal en decentraal niveau wordt via verscheidene dossiers 
geïnvesteerd in de strategische doelen van de UvA. De evaluatie van het 
huidige instellingsplan ondersteunt de UvA bij de te varen koers voor de 
komende periode. Daarnaast is begin 2018 is een werkgroep schakeltrajecten 
gestart om in beeld te brengen wat de knelpunten bij de UvA zijn en of het beleid 
met betrekking van schakelprogramma’s bijstelling vereist.  
 
De kaderbrief 2019 is geheel op het nieuwe allocatiemodel gebaseerd. Op basis 
van de in deze Kaderbrief opgenomen prijzen, budgetten en kaders vertoont het 
resultaat van de UvA het beeld zoals weergeven in Tabel 1 en Tabel 2. De 
resultaten voor 2017 komen uit de definitieve begroting 2017 en concept 
jaarrekening 2017. De cijfers voor 2018 zijn overgenomen uit de definitieve 
begroting 2018.  
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Tabel 1: Resultaat UvA enkelvoudig 
 
In bovenstaande tabel is de meerjarenbegroting van de UvA enkelvoudig 
weergegeven, gesplitst in de baten en lasten categorieën van de UvA. In deze tabel 
wordt de toename van de rijksbijdrage en de tweede en derde geldstroom middelen 
zichtbaar. De toename van de kosten vindt voornamelijk plaats in de personele 
lasten maar ook de overige lasten nemen toe. Het verwachte resultaat voor UvA 
meerjarig is nul. Alle verwachte inkomsten zijn in deze kaderbrief verdeeld en 
toegekend. Dit zal in de volgende paragrafen worden toegelicht.    
 
 

 
Tabel 2: Resultaat UvA enkelvoudig – Organisatorisch 
 

UvA 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Begroting Realisatie*

BATEN

Rijksbijdrage OCW 410.683  422.200  433.103  450.651  453.572  462.969  465.563  466.616  

College-, cursus-. Les- en examengelden 72.548    75.600    80.899    76.567    76.757    77.185    77.185    77.185    

Baten werk iov derden 95.195    110.000  93.517    99.869    103.498  105.903  105.903  105.903  

Overige baten 43.883    33.600    45.257    38.836    40.350    40.581    40.477    40.555    

TO TAAL BATEN 622.309  641.400  652.776  665.924  674.177  686.639  689.128  690.260  

LASTEN

Personele lasten 419.716  416.700  431.095  438.977  446.034  451.571  453.032  451.587  

Afschrijvingen 42.944    40.800    46.397    46.250    47.271    48.996    50.396    54.896    

Huisvestingslasten 37.625    49.500    38.577    40.404    39.236    39.071    38.267    38.196    

Overige lasten 127.923  123.200  127.398  132.634  135.514  139.577  140.236  139.628  

TO TAAL LASTEN 628.209  630.200  643.467  658.265  668.055  679.215  681.931  684.307  

Saldo Baten en Lasten 5.900-      11.200    9.310      7.659      6.122      7.424      7.197      5.953      

Financiele baten en lasten 6.265-      6.900-      7.662-      5.669-      4.350-      6.147-      5.762-      4.520-      

Resultaat 12.165-    4.300      1.647      1.990      1.772      1.277      1.435      1.433      

Belastingen -             -             -             -             -             -             -             
Resultaat deelnemingen 500-         3.300-      1.625-      1.950-      1.725-      1.250-      1.450-      1.450-      

Resultaat na belastingen 12.665-    1.000      22           40           47           27           15-           17-           

Aandeel derden -             -             -             -             -             -             -             
Netto Resultaat 12.665-    1.000      22           40           47           27           15-           17-           

2017

UvA Enkelvoudig 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Begroting Realisatie*

Allocatie
Allocatie Onderwijs 6.658 16.300 12.765 10.478 8.583 7.509 6.672 7.178
Allocatie Onderzoek -8.491 -9.500 -4.690 -4.141 -8.254 -8.821 -9.066 -8.718
Allocatie -1.833 6.800 8.075 6.337 330 -1.313 -2.394 -1.540

Organisatie
Faculteiten -3.311 -1.600 -1.753 -1.965 -1.706 -1.400 -3.500 -750
Diensten 126 -2.800 -275 -307 500 1.000 1.000 1.000
Bestuur en bestuursstaf -528 900 -303 -97 0 0 0 0
Organisatie -3.712 -3.500 -2.332 -2.369 -1.206 -400 -2.500 250

Vastgoed & Treasury
Vastgoed -7.549 -600 -6.706 -4.070 -1.300 -100 3.200 -300
Treasury 430 -1.700 985 142 2.223 1.840 1.679 1.573
Totaal Vastgoed & Treasury -7.119 -2.300 -5.721 -3.928 923 1.740 4.879 1.273

Totaal 12.665-    1.000      22           40           47           27           15-           17-           

2017
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 In bovenstaande tabel is het resultaat uit de meerjarenbegroting van de UvA 

enkelvoudig weergegeven, gesplitst in de organisatieonderdelen van de UvA. 
Hieronder lichten we iedere organisatieonderdeel toe. 
 
Allocatie 
De dotatie aan het allocatiemodel onderwijs en onderzoek is ten opzichte van de 
begroting 2018-2021 geactualiseerd op basis van de meerjarige schatting van de 
rijksbijdrage en collegegelden. De actualisatie van de rijksbijdrage is gebaseerd op 
de meest recente rijksbijdrage brief, het regeerakkoord en de uitwisseling van 
informatie binnen VSNU verband. Het effect van de halvering van het collegegeld 
voor eerstejaars studenten is verwerkt in de schatting van de collegegelden. De 
budgetten voor de faculteiten en overige eenheden zijn berekend op basis van het 
nieuwe allocatiemodel. De budgetten zijn geactualiseerd op basis van de tellingen 
en prognoses van faculteiten voor begroting 2019-2022. In hoofdstuk 4 wordt de 
dotatie en uitdeling verder gespecificeerd.  
 
Organisatie 
Het resultaat voor de faculteiten, diensten en het onderdeel bestuursstaf, zoals 
zichtbaar in bovenstaande tabel, is gebaseerd op de in maart 2018 afgegeven 
prognoses van de resultaten van de eenheden met daarin verwerkt de in deze 
kaderbrief opgenomen opdracht aan eenheden om het negatieve resultaat (deels) 
op te vangen binnen de eigen begroting. Zie bijlage 1 voor een overzicht per 
eenheid.  
 
Het resultaat voor het onderdeel bestuur is het resultaat van het geactualiseerde 
beleidsbudget op basis van de inkomsten uit de rijksbijdrage en collegegelden en 
de aanpassing van  het percentage en de uitgaven aan de beleidsinvesteringen.  
 
Vastgoed en treasuryadministratie 
Het resultaat van de vastgoedadministratie is geactualiseerd op basis van de 
actualisatie van het HvP. Het resultaat van de treasuryadministratie is 
geactualiseerd op basis van vernieuwde inzichten deelnemingen.  
 
De financiële kengetallen van de UvA blijven in alle jaren boven de 
signaleringswaarden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). Dit is te zien in onderstaande tabel.  
   

 
Tabel 3: Financiële kengetallen UvA 
  
Voor de solvabiliteit geldt dat de UvA er naar streeft om deze in de komende jaren 
tussen de 38% en de 44% te houden. Deze getallen vormen de boven- en 
ondergrens van de interne signaleringswaarde op dit punt. Een te hoge solvabiliteit 
kan duiden op te veel sparen en dus dat meer middelen beschikbaar kunnen komen 
voor onderwijs en onderzoek. Een te lage solvabiliteit kan duiden op een financieel 
risico (op termijn). Door op dit punt te werken met interne signaleringswaarden, 
waar ook een bovengrens bij hoort, wordt extra aandacht gegeven aan dit ook voor 
de maatschappelijke discussie relevante punt en moet de bovengrens meer balans 
brengen in de afweging.  

Financiële  kencijfers* Beleid 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Solvabiliteit  I 36,9% 38,0% 37,0% 36,0% 35,3% 35,6%
Solvabiliteit  II 38% - 44% 40,5% 42,3% 41,2% 40,2% 39,3% 39,7%
Liquiditeit ≥ 0,5 0,7              0,6              0,6              0,6              0,6              0,6              
Rentabiliteit ≥ 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Rentabiliteit  EV ≥ 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
DSCR ≥ 1,5 3,2              3,1              3,1              3,1              3,2              3,5              
* Op basis van een meerjarig 0 resultaat UvA
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 2.2 Update ten opzichte van de meerjarenbegroting 2018-2021 

De hierna opgenomen tabel geeft het verloop van het resultaat volgens de 
begroting 2018-2021 naar het resultaat uit de kaderbrief weer. De onderwerpen 
zijn verdeeld in drie categorieën: 
 Actualisatie beschikbare middelen. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld 

de ontwikkeling van de rijksbijdrage en collegegelden naar aanleiding van 
het regeerakkoord. 

 Actualisatie inzet middelen. De inzet van middelen is geactualiseerd op 
basis van de inschatting van de externe en interne ontwikkelingen. 

 Beheersmaatregelen. Deze categorie bevat de mogelijke maatregelen om 
het resultaat van de UvA naar het gewenste nul-resultaat te brengen. 

Onder deze categorieën zijn de onderwerpen geclusterd naar beleidsthema’s van 
zowel het rijk als binnen de UvA. De mutaties  worden na het overzicht ‘Verloop 
resultaat begroting 2018-2021 - concept kaderbrief 2019-2022 vervolgens per 
beleidsthema toegelicht.  

In de tabel is er naar gestreefd om alle posten met financiële impact op (het 
primaire proces van) de UvA op te nemen. De bedoeling is om daarmee meer 
inzicht te geven, ook bijvoorbeeld op posten waarvoor langjarige interne afspraken 
zijn hoe daar mee om te gaan. Een voorbeeld hiervan is het effect van 
tariefstijgingen van interne dienstverlening op de ruimte voor faculteiten. Daarbij 
zijn alle in de voorbereiding van de kaderbrief genoemde (realistische) wensen 
opgenomen in de tabel, zodat ook beter inzicht ontstaat in het totaal van de 
ambities. Met een beter inzicht ontstaat meer begrip binnen de UvA en kunnen nog 
betere beslissingen worden genomen over waar middelen worden ingezet.  
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Tabel 4: Verloop resultaat begroting 2018-2021 - concept kaderbrief 2019-2022 

2.2.1 Actualisatie beschikbare middelen 

Regeerakkoord 
Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” 
vastgesteld. Onderdelen uit dit regeerakkoord met financiële impact op de 
rijksbijdrage en collegegelden zijn de halvering van het collegegeld voor 

Start Kaderbrief 2019 2019 2020 2021

Resultaat begroting 2018-2021 0,0 0,0 0,0
Investeringsruimte in begr. 18-21 0,0 0,0 7,6

Actualisatie beschikbare middelen
Verandering middelen door Regeerakkoord 11,7 16,2 24,2

Vrijval WSV middelen tbv kwaliteitsafspraken 7,6 7,6 7,6

Effecten uit  voorjaarsnota & cao 6,6 6,6 6,6

Impact voortkomend uit  knelpuntenanalyse pm pm pm

Herijken budgetten en resultaten 3,8 7,9 8,7

Subtotaal 29,7 38,3 47,1

Actualisatie inzet middelen
Inzet voor en via allocatiemodel -16,9 -22,7 -24,8

Inzet middelen voor interne dienstverlening -8,5 -9,9 -17,6

Inzet middelen tbv interdisciplinariteit -1,0 -1,0 -1,0

Effecten voortkomend uit  Midterm Review pm pm pm

Inzet middelen voor kwaliteitsafspraken -7,9 -9,4 -16,0

Middelen ter verlaging werkdruk -0,5 -1,3 -1,3

Inzet middelen overige thema's -13,5 -14,1 -17,4

Subtotaal -48,3 -58,4 -78,2

Resultaat na actualisatie -18,6 -20,1 -23,4

Beheersmaatregelen

Opvangen binnen begroting faculteiten 9,2 9,9 11,2

Opvangen binnen begroting overige eenheden 1,7 2,6 2,7

Opvangen binnen bestaande beleidsbudgetten 0,9 0,9 0,9

Ramingsonzekerheid en ontdubbelingen 6,8 6,8 8,6

Resultaat kaderbrief 2019 0,0 0,0 0,0
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 eerstejaars studenten, het beschikbaar stellen van de middelen wet studievoorschot 

voor kwaliteitsafspraken, de korting van rijksbijdrage door doelmatiger onderwijs, 
middelen voor infrastructuur en fundamenteel onderzoek en afspraken over de 
geparkeerde profileringsmiddelen uit de afgeronde prestatieafspraken. Het 
verwachte financiële effect van deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 
kaderbrief. Daarnaast is de rijksbijdrage opnieuw beoordeeld op basis van de 
meest recente rijksbijdrage brief. De impact op de begroting van de UvA is in 
onderstaande tabel weergegeven. In hoofdstuk 4 is een nadere analyse op de 
ontwikkeling van deze middelen opgenomen. 
 

  
Tabel 5: Nadere uitsplitsing middelen onder regeerakkoord 
 
Kwaliteitsafspraken 
In begroting 2018-2021 zijn de middelen Wet Studievoorschot onder voorbehoud 
van verwachte afspraken met OCW verdeeld over facultaire en centrale inzet. 
Voor deze middelen is inmiddels duidelijk dat deze zullen worden ingezet om de 
kwaliteitsafspraken te ondersteunen. Deze middelen worden gekoppeld aan 
kwaliteitsafspraken op instellingsniveau. De onder de titel wet studievoorschot 
verdeelde middelen in begroting 2018-2021 worden dus beschikbaar gesteld voor 
de nog te maken kwaliteitsafspraken en vallen in het overzicht eerst vrij in de 
beschikbare middelen. Het totaal van de intern in het kader van de 
kwaliteitsafspraken in te zetten middelen wordt één op één gekoppeld aan de 
middelen die de UvA op deze titel ontvangt. Zo is een eenvoudige en transparante 
koppeling te maken. Voor de wijze waarop de kwaliteitsafspraken voor de UvA 
gemaakt zullen worden en de wijze waarop de middelen deze zullen ondersteunen, 
wordt een specifiek voorstel uitgewerkt in afstemming met de faculteiten en 
medezeggenschap. 
 
Voorjaarsnota & cao 
Voor het variabele deel van de rijksbijdrage worden de aantallen ingeschreven 
studenten, diploma’s en promoties van alle universiteiten geteld. Hieruit volgen 
marktaandelen voor iedere universiteit. Het concept marktaandeel van UvA is 
berekend aan de hand van concept tellingen. Daarnaast wordt de totale omvang 
van de variabele rijksbijdrage ieder jaar bijgesteld voor de omvang van de totale 
studentenpopulatie, dit wordt de referentieraming genoemd. Deze is geactualiseerd 
naar de binnen VSNU verband gedeelde informatie. Het definitieve marktaandeel 
van de UvA en de definitieve referentieraming worden in de voorjaarsnota 
verwacht. Na de uitkomst van de cao onderhandelingen wordt meer bekend over 
eventuele loon/prijs compensatie, zie paragraaf 2.3 voor meer informatie. 
 

  
Tabel 6: Nadere uitsplitsing middelen onder voorjaarsnota & cao 

2019 2020 2021
Verandering middelen door Regeerakkoord 11,7 16,2 24,2
Rijksbijdrage 8,6 11,0 17,8
Collegegelden -5,7 -5,7 -5,7
Onderzoeksmiddelen NWA (via NWO) 5,7 7,8 9,0
Vrijval profileringsmiddel tbv allocatiemodel 3,2 3,2 3,2

2019 2020 2021
Effecten uit  voorjaarsnota & cao 6,6 6,6 6,6
Concept marktaandeel 0,4 0,4 0,4
Referentieraming 6,2 6,2 6,2
loon/prijs compensatie pm pm pm
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Knelpunten analyse 
In VSNU verband zijn de universiteiten bezig om de knelpunten tussen de 
inkomsten via de rijksbijdrage en de uitgaven en investeringen van universiteiten 
in kaart te brengen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de 
onderzoeksmiddelen, de werkdruk binnen de universiteiten, de toenemende 
technische onderdelen in opleidingen van zowel alpha, gamma als bèta en de 
onbekostigde studenten in de rijksbijdrage zoals tweede studie en 
schakelstudenten. Vanuit de UvA wordt ook aandacht gevraagd voor de hoge ICT-
investeringen die in de komende jaren gedaan moeten worden. Het is mogelijk dat 
de uitkomst van deze analyse kan leiden tot een wijziging of verschuiving van de 
beschikbare middelen. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over en wordt 
deze post als pm opgenomen in de kaderbrief. 
 
Herijken budgetten en resultaten 
Conform geldende afspraken en technische doorrekeningen wordt een aantal 
budgetten en resultaten herijkt. Het betreft ten eerste de vrijval van de in begroting 
2018 gereserveerde budgetten die een bestemming hebben gekregen in de 
kaderbrief 2019. In dit geval gaat het om de gereserveerde middelen voor de 
invoering van het allocatiemodel, het budget voor onderwijsgerelateerd onderzoek 
uit de WSV middelen en de beschikbare middelen voor strategische investeringen 
in de bestuursbegroting. De treasuryadministratie is geactualiseerd naar de meest 
recente inzichten, waaronder een wijziging van het resultaat van UvA Holding. Op 
basis van de prognoses van de eenheden en de rijksbijdrage worden de budgetten 
voor de faculteiten en bestuursstaf geactualiseerd. Onder ‘overig’ vallen de 
technische correcties in het begrotingsmodel.  
 

  
Tabel 7: Nadere uitsplitsing middelen onder herijking budgetten en resultaten 

2.2.2 Actualisatie inzet middelen 

Allocatiemodel 
Op 24 april 2018 is door het CvB het nieuwe allocatiemodel vastgesteld. Deze is 
van toepassing op de budgetten voor de faculteiten FGw, FdR, FNWI, FEB, FMG 
en FdG. Voor AUC en FdT blijft de huidige systematiek gelden gedurende de 
afstemming met de VU over de toepassing van het nieuwe allocatiemodel voor 
AUC en FdT. Deze zal naar verwachting pas effect krijgen vanaf 2020. In 
paragraaf 2.3 is meer informatie opgenomen over de toepassing van het nieuwe 
allocatiemodel. In hoofdstuk 4 wordt de totale allocatie aan faculteiten beschreven 
conform het nieuwe allocatiemodel.  
 
De tweede en derde geldstroom voor onderzoek neemt naar verwachting de 
komende jaren toe. De subsidies voor deze onderzoeksprojecten dekken niet de 
volledige integrale kosten en moeten dus mede worden gefinancierd door 
middelen van de UvA uit de eerste geldstroom (rijksbijdrage). Dit wordt matching 
genoemd. De verwachting is dat de tweede en derde geldstroomsubsidies gaan 
toenemen in de komende jaren, onder andere door een toename van de beschikbare 
middelen voor de Nationale Wetenschapsagenda via NWO. Hierdoor neemt het 

2019 2020 2021
Herijken budgetten en resultaten 3,8 7,9 8,7
Vrijval geoormerkte budgetten tbv allocatiemodel 6,6 13,2 13,3
Actualisatie treasury administratie -0,8 0,0 1,0
Actualisatie prestaties en budgetten -1,9 -5,7 -6,7
Overig -0,1 0,4 1,1
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 deel dat niet gedekt wordt door de subsidie ook toe en ontstaat er een druk op het 

matchingsbudget.  
 
In de verwachte rijksbijdrage zoals opgenomen onder ‘Regeerakkoord’ in 
bovenstaande alinea zijn middelen voor sectorplannen opgenomen. De verwachte 
omvang voor de UvA is een schatting van ca. M€ 2,3. De middelen worden via het 
allocatiemodel aan de betreffende eenheden doorgegeven. De inzet op 
sectorplannen en profilering zal verder besproken en uitgewerkt worden in overleg 
met de faculteiten. Het doel is om synergie te bewerkstelligen tussen onderzoeks- 
en onderwijsaspecten van sectorplannen, met het oog op verwevenheid van en 
integrale zwaartepuntvorming in onderwijs en onderzoek.  
 

  
Tabel 8: Nadere uitsplitsing middelen onder allocatiemodel 
 
Interne dienstverlening 
Ieder jaar wordt de dienstverlening van de UvA diensten geëvalueerd en worden 
eventuele nieuwe diensten of aanpassingen van de huidige diensten besproken 
tussen de leverancier (diensten) en afnemers (alle UvA eenheden). Dit wordt de 
SLA cyclus genoemd binnen de UvA. De uitkomst van deze cyclus, overige 
tariefaanpassingen en overige dienstverleningsafspraken zijn in onderstaande tabel 
opgenomen onder interne dienstverlening. In hoofdstuk 5 komt dit uitgebreider 
aan de orde. De ICT project portfolio en het Huisvestingsplan (HvP) zijn 
geactualiseerd. Deze worden verder toegelicht in paragraaf 2.4.2 en 2.4.3. 
 

  
Tabel 9: Nadere uitsplitsing middelen onder interne dienstverlening 
 
Interdisciplinariteit 
Het CvB hecht waarde aan de interdisciplinariteit binnen de UvA. Reeds bestaande 
voorbeelden hiervan zijn het IAS en de zwaartepunten en Research Priority Areas 
(RPA’s). Vanaf 2019 wil het CvB investeren in meer Universiteitshoogleraren, 
postdocs Digitale Samenleving en samenwerking binnen laboratoria.  
 

 
Tabel 10: Nadere uitsplitsing middelen onder interdisciplinariteit 
 
Midterm Review 
Bij de vaststelling van het huidige Instellingsplan (IP) 2015-2020 heeft de UvA 
afgesproken halverwege de termijn het plan te evalueren. Externe en interne 
ontwikkelingen maken het noodzakelijk om te beoordelen of de huidige 
strategische plannen aansluiten bij het onderwijs, onderzoek en valorisatie die de 
studenten, medewerkers en andere betrokkenen van de UvA kunnen verwachten. 
Eind 2017 en begin 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden op de huidige 

2019 2020 2021
Inzet voor en via allocatiemodel -16,9 -22,7 -24,8
Toepassing nieuw allocatiemodel -10,7 -13,3 -13,3
Matchingsdruk 2e/3e GS -3,9 -5,7 -6,9
Inzet sectorplannen -2,3 -3,7 -4,6

2019 2020 2021
Inzet middelen voor interne dienstverlening -8,5 -9,9 -17,6
Interne dienstverlening -7,2 -7,3 -7,4
IV portfolio -0,7 -5,8 -10,8
Actualisatie HvP -0,6 3,2 0,7

2019 2020 2021
Inzet middelen tbv interdisciplinariteit -1,0 -1,0 -1,0
Universiteitshoogleraren -0,8 -0,8 -0,8
Postdocs Digitale Samenleving -0,2 -0,2 -0,2
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 doelstellingen in het IP en de behaalde prestaties. Hieruit volgend is een aantal 

thema’s benoemd waarop in verschillende gesprekken met studenten, 
medewerkers en andere betrokkenen is gereflecteerd. De uitkomsten van deze 
gesprekken hebben ertoe geleid dat een rapport wordt geschreven als aanvullingen 
op het IP, genoemd de Midterm Review. Mocht uit de evaluatie blijken dat de 
doelstellingen in het IP een geactualiseerde interpretatie, aangepaste formulering, 
aanvulling of een opheldering nodig hebben dan wordt dit in de Midterm Review 
opgenomen. De Midterm Review heeft niet tot doel om tot een ander inzet van 
middelen te komen, in ieder geval niet op het niveau van de begroting. Het kan 
echter binnen eenheden wel tot andere prioriteitstelling leiden en heeft daarmee 
impact op de UvA.     
 
Kwaliteitsafspraken 
In het Regeerakkoord is aangegeven dat de middelen die vrijkomen door het 
studievoorschot worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken. Deze afspraken 
worden op instellingsniveau gemaakt. De UvA is bezig met een plan van aanpak 
voor de afstemming hieromtrent. Meer informatie is opgenomen in paragraaf 
2.4.1. 
 
Werkdruk 
Voor de UvA is werkdruk een belangrijk thema. Binnen de UvA is een taskforce 
werkdruk aangesteld om zicht te krijgen op waar de werkdruk binnen de UvA 
hoog is, wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn en welke maatregelen het beste 
passen om de werkdruk op die plekken binnen de UvA terug te dringen. Voor dit 
project worden middelen beschikbaar gesteld. Het positieve resultaat uit 2017 
wordt aangemerkt als een bestemde reserve voor de inzet van structurele verlaging 
van de werkdruk. Voor de ondersteuning van onderzoekers bij het doen van 
onderzoeksvoorstellen voor tweede en derde geldstroom wordt via BKT extra 
middelen beschikbaar gesteld. Zo wordt de administratieve druk bij onderzoekers 
verlicht. Na de uitkomst van de cao onderhandelingen wordt meer bekend over de 
ontwikkelingen van de salarissen en overige personele lasten, zie paragraaf 2.3 
voor meer informatie. 
 

 
Tabel 11: Nadere uitsplitsing middelen onder werkdruk 
 
Overige thema’s 
Met (vrijwel) alle eenheden is gesproken over wensen, prognoses en thema’s die 
spelen binnen de eenheid. Door dit in een vroeg stadium doen, is getracht alle 
beleidsinitiatieven en gewenste inzet van middelen in de kaderbrief mee te nemen 
in de afweging van de prioriteiten voor 2019 en verder.  
 
De overige thema’s zijn onder te brengen in vier categorieën: onderwijs, 
onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering. Onder onderwijs en onderzoek zijn een 
aantal nieuwe beleidsinitiatieven opgenomen. Onder onderzoek is tevens de 
besteding van de verwachte onderzoeksmiddelen NWA opgenomen. De gewenste 
inzet van extra middelen (prognoses resultaten) van de faculteiten zijn op basis van 
een aanname opgenomen onder onderzoek. Onder valorisatie en bedrijfsvoering 
zijn alle overige punten opgenomen voortkomend uit de inventarisatie van de 
wensen en prognoses. 

2019 2020 2021
Middelen ter verlaging werkdruk -0,5 -1,3 -1,3
Werkdruk projecten -0,5 -0,5 -0,5
Extra uitkering arbeidsvoorwaardengelden 0,0 -0,8 -0,8
cao pm pm pm
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Tabel 12: Nadere uitsplitsing middelen onder nieuwe beleidsinitiatieven 

2.2.3 Beheersmaatregelen 

In Tabel 4 is zichtbaar dat na actualisatie van de beschikbare middelen en de inzet 
van de middelen het resultaat van de UvA in 2019 M€ -18,6 zou zijn. De UvA 
streeft naar een minimaal nul-resultaat. In totaal zijn de ambities groter dan de 
hoeveelheid middelen die de UvA heeft. Dat betekent dat gezocht moet worden 
naar manieren om ambities te combineren en dat er prioriteiten moeten worden 
aangebracht. De ervaring leert dat de UvA meestal niet alle kosten realiseert die 
we ons voornemen om te doen en dat we conservatief zijn in het schatten van 
opbrengsten. Tussen kaderbrief en begroting zal het realisme van de raming nog 
omhoog moeten.  
 
Eén van de belangrijkste keuzes is het opvangen van de ambities binnen de 
bestaande begrotingen van de eenheden. Binnen het besturingsmodel van de UvA 
wordt bij eenheden de verantwoordelijkheid neergelegd om keuzes te maken. Daar 
is ook de lokale informatie aanwezig om dat op de beste manier te doen. Met de 
eenheden wordt de komende periode gesproken over de mogelijkheden om de 
stijgende kosten van interne dienstverlening op te vangen binnen eigen begroting. 
De afgelopen jaren was dit gebruikelijk, echter de tariefverhogingen voor 2019 en 

2019 2020 2021
Inzet middelen overige thema's -13,5 -14,1 -17,4

Onderwijs -1,4 -1,4 -1,6
CILT -0,5 -0,5 -0,5
Regionale samenwerking -0,2 -0,3 -0,5
Taalbeleid -0,2 -0,2 -0,2
International Classroom -0,2 -0,2 -0,2
Summerschools -0,1 -0,1 -0,1
OPeRA (structureel) -0,1 -0,1 -0,1
Lustrumbeurzen 0,0 0,0 0,0
Schakeltrajecten pm pm pm

Onderzoek -8,9 -10,4 -14,8
Pilots Open Science -0,1 -0,1 -0,1
Extra inzet tbv NWA -5,7 -7,8 -9,0
Extra inzet faculteiten -3,2 -2,6 -5,8

Valorisatie -0,5 -0,5 -0,5
ASIF -0,1 -0,1 -0,1
Budget BKT extra ondersteuning WP -0,2 -0,2 -0,2
Dekking detachering BKT -0,1 -0,1 -0,1
Kennisdeling -0,1 -0,1 -0,1

Bedrijfsvoering -2,7 -1,8 -0,5
Bestuursstaf extra inzet -0,6 -0,6 -0,6
Verhuizing bestuursstaf -0,7 0,0 0,0
Samenwerking Uni Edinburgh -0,1 -0,1 -0,1
Duurzaamheid -0,2 -0,2 -0,2
WNRA -0,1 -0,1 0,0
Prognose resultaat diensten -0,2 0,0 0,7
Transisitevergoeding ICTS -0,5 -0,5 0,0
Beveiliging erfgoed -0,2 -0,2 -0,2
Fondsenwerving en compliance -0,2 -0,2 -0,2
Knelpunten AC pm pm pm
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 verder zorgen voor een extra druk bij de faculteiten en de besparingen op de 

interne dienstverlening van voorgaande jaren zijn reeds ingezet voor nieuwe 
bestemmingen.  

Op dit moment is ook geen extra ruimte beschikbaar om de matchingsbudgetten te 
verhogen. Daarbij is het ook niet wenselijk om het nieuwe allocatiemodel meteen 
op dit punt aan te passen. Faculteiten wordt gevraagd om de extra matchingsdruk 
binnen de eigen begroting op te lossen. Samen met faculteiten zal in de 
voorbereiding extra aandacht worden gegeven aan de omvang van de stijgende 
matchingsdruk en de manier om deze op te vangen. Dit levert ook belangrijke 
input op voor de gesprekken met en via VSNU op nationaal niveau. 
 
In het nieuwe allocatiemodel zijn decentrale beleidsbudgetten toegewezen. Een 
aantal van de nieuwe beleidsinitiatieven kan hieruit gedekt worden. In de 
kaderbrief zijn alleen extra budgetten opgenomen voor de universiteitshoogleraren, 
postdocs Digitale Samenleving, werkdruk en een aantal additionele budgetten voor 
diensten die geen beleidsbudget hebben. Voor de andere initiatieven wordt aan de 
indieners gevraagd om samen met de andere betrokkenen te zoeken naar andere 
manieren om deze te financieren en hierbij de interne beleidsdoelen van de 
faculteiten bij te betrekken. Dit kan ook bijdragen aan verdere coördinatie en 
afstemming.  
 
Voortvloeiend uit het uitvoeringsplan worden besparingen bij de diensten 
verwacht. Met de diensten zal verder worden verkend op welke wijze deze 
gerealiseerd kunnen worden. Uit afstemming tussen faculteiten en diensten is naar 
voren gekomen dat de doorbelastingsystematiek en het bijbehorende proces 
geëvalueerd dienen te worden om een zo efficiënt en effectief mogelijke interne 
dienstverlening te kunnen blijven leveren. Dit zal pas zijn uitwerking kunnen 
krijgen in kaderbrief 2020 dus voor kaderbrief 2019 zal dit nog geen effecten 
hebben. 
 
Met de toepassing van deze beheersmaatregelen blijft voor 2019 nog steeds een 
tekort over van M€ -6,8. De faculteiten hebben in een gelijktijdige opgave het 
verzoek voor meer middelen en de prognoses van de eenheidsresultaten 
opgegeven. We gaan ervanuit dat in die prognoses eventuele nieuwe budgetten 
voor de eenheid niet zijn meegenomen. Daarnaast verwachten we van een aantal 
eenheden dat een meer nauwkeurige begroting zal leiden tot een hoger resultaat. 
Ook zal in de komende maanden meer informatie over de rijksbijdrage 
beschikbaar komen, hiervan wordt verwacht dat dit wellicht kan leiden tot meer 
middelen. Voor de grootschalige investeringen in ICT is (nog) geen compensatie 
opgenomen in de rijsbijdrage. Onder de beheersmaatregelen is opgenomen dat de 
UvA, in de huidige situatie, de benodigde ICT investeringen niet kan doen. Deze 
onderdelen zijn opgenomen in de regel ramingsonzekerheden en ontdubbelingen. 
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Tabel 13: Beheersmaatregelen 

2.3 Financiële uitgangspunten en kaders 

Toepassing Allocatiemodel 
In de kaderbrief en begroting 2019 wordt het nieuwe allocatiemodel toegepast. Dit 
allocatiemodel is gebaseerd op het eindrapport ‘Transparantie en eenvoud in 
financiering: ruimte voor beleid’ van de Werkgroep Allocatiemodel van oktober 
2016 waarbij op zorgvuldige wijze gebruik gemaakt is van de inbreng vanuit de 
organisatie. Op een beperkt aantal punten zijn nadere keuzes gemaakt waar 
verdere uitwerking nodig was of om aansluiting met het bestaande financiële 
beleid te borgen. Op 9 maart 2018 heeft de Gezamenlijke Vergadering van de 
Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad ingestemd met het 
voorstel voor dit nieuwe allocatiemodel. Het allocatiemodel is vervolgens op 24 
april 2018 definitief vastgesteld door het College van Bestuur.  
 
Er is sprake van een model dat de bestaande strategie en het bestaande profiel 
ondersteunt en ruimte biedt voor vernieuwing. Het model faciliteert de strategie 
van de universiteit zoals beschreven in het Instellingsplan (IP): 
 De UvA is een brede universiteit;  
 Bij de UvA zijn onderwijs en onderzoek hecht verbonden;  
 Bij de UvA is ruimte voor innovatie en verbetering van kwaliteit;  
 De UvA geeft veel beleidsruimte op facultair niveau.  

 
Met de toepassing van het nieuwe allocatiemodel is een verandering aangebracht 
ten opzichte van voorgaande jaren in de wijze waarop budgetten bij de UvA 
worden verdeeld en aan de faculteiten worden toegedeeld. De basis wordt 

Beheersmaatregelen 2019 2020 2021

Opvangen binnen begroting faculteiten 9,2 9,9 11,2
Matchingsdruk 2e/3e GS 3,9 5,7 6,9
Tariefsstijging dienstverlening 3,6 3,7 3,8
CILT 0,5 0,5 0,5
Inzet faculteiten 1,2 0,0 0,0

Opvangen binnen begroting overige eenheden 1,7 2,6 2,7
Tariefsstijging dienstverlening 0,6 0,6 0,6
Resultaat diensten 0,6 0,9 0,6
Extra inzet bestuursstaf uit  budget dekken 0,5 0,6 0,6
Uitvoeringsplan 0,0 0,5 1,0

Opvangen binnen bestaande beleidsbudgetten 0,9 0,9 0,9
Taalbeleid 0,2 0,2 0,2
International Classroom 0,2 0,2 0,2
Summerschools 0,1 0,1 0,1
OPeRA (structureel) 0,1 0,1 0,1
Lustrumbeurzen 0,0 0,0 0,0
Pilots Open Science 0,1 0,1 0,1
ASIF 0,1 0,1 0,1
Kennisdeling 0,1 0,1 0,1
Samenwerking Uni Edinburgh 0,1 0,1 0,1

Ramingsonzekerheid en ontdubbelingen 6,8 6,8 8,6
Rijksbijdrage 2,8 0,0 0,0
Resultaten eenheden 4,0 1,8 -1,4
Geen extra investeringen in ICT onderwijs en onder 0,0 5,0 10,0
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 gevormd door aansluiting bij de bekostigingsfactoren van het rijk, hanteren van 

studiepunten en diploma’s voor de variabele onderwijsbekostiging, koppeling van 
het variabele onderzoeksbudget aan het variabele onderwijsbudget en het 
onderkennen van capaciteits- en beleidsbudgetten.  
 
In het document Beschrijving UvA allocatiemodel,  te vinden op de website van de 
UvA2, wordt het nieuwe allocatiemodel toegelicht. Ten behoeve van het begrip 
over de werking van het model is een infographic beschikbaar. De infographic is 
ook te raadplegen op de website van de UvA.  
 
Het allocatiemodel is ten behoeve van de invoering bij begroting 2019 geijkt naar 
de begroting van 2018, zijnde de meest recent vastgestelde begroting. In de 
doorrekeningen die zijn gemaakt ten behoeve van de besluitvorming over het 
nieuwe allocatiemodel was de vergelijking tussen oud en nieuw gebaseerd op 
begroting 2017. Door bij invoering als ijkmoment begroting 2018 te hanteren, is 
de decentrale beleidsruimte van faculteiten, gebaseerd op het gemiddeld variabele 
budget van drie jaar, gebaseerd op de meest actuele prestaties (2016-2018).  
 
Bij de besluitvorming over het allocatiemodel is aangegeven dat in het geval het 
budget op basis van het nieuwe allocatiemodel tot een lager bedrag leidt dan het 
oude (negatief verschil nieuw/oud) tijdelijk een compensatiebudget kan worden 
toegekend. Ten behoeve van de bepaling van een eventueel compensatiebudget per 
faculteit is zowel voor het onderwijsbudget als voor het onderzoeksbudget het 
verschil tussen nieuw en oud berekend op basis van begroting 2018. Indien de som 
van het verschil tussen het nieuwe en het oude model voor onderwijs en 
onderzoeksbudget negatief is, wordt een compensatiebudget opgenomen. Dit is 
voor geen van de faculteiten van toepassing bij de invoering in 2019.  
 
Ter ondervanging van eventuele knelpunten die ontstaan door de invoering van het 
nieuwe allocatiemodel is een budget opgenomen in 2019 en 2020 van 
respectievelijk M€ 1,0 en M€ 0,5. De verwachting is dat na 2020 geen knelpunten 
meer zullen bestaan. 
 
De facultaire budgetten zijn opgebouwd uit de verschillende budgetcomponenten 
van onderwijs- en onderzoeksbudgetten in het allocatiemodel. In hoofdstuk 4.6 is 
een specificatie opgenomen van de facultaire budgetten, zodat zichtbaar is hoe de 
facultaire budgetten zijn opgebouwd. In bijlage 2 is de meerjarige ontwikkeling 
van de budgetten per faculteit opgenomen. 

Stabiliteit in prijzen in het allocatiemodel 
De UvA streeft naar stabiele prijzen in het allocatiemodel, zodat faculteiten weten 
waar ze in de toekomst op kunnen rekenen. Het doel is hierbij aan te sluiten op de 
meerjarige trend die van de rijksbijdrage wordt verwacht. Dit streven is bij het 
ontwikkelen van het nieuwe allocatiemodel gehandhaafd geldt als één van de 
uitgangspunten.   
 
De prijzen zoals gehanteerd bij de eerste toepassing van het allocatiemodel in 2019 
zijn gebaseerd op de verwachtingen van de rijksbijdrage en prognoses van 
faculteiten. In het nieuwe allocatiemodel ligt het prijsniveau, met name aan de 
onderwijs kant, hoger dan in het oude allocatiemodel, waardoor in 2019 een betere 
aansluiting is met de prijzen in de rijksbijdrage. Het lijkt op basis van de 

                                                      
2http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/beleidsstukken/financien/allocatiemodel/ 
allocatiemodel.html 
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 verwachtingen mogelijk om de prijzen van 2019 te handhaven in de komende 

jaren. In dit stadium bestaat nog een aantal onzekerheden met betrekking tot de 
prognoses van de rijksbijdrage en de prognoses van de intern bekostigde prestaties. 
Bij het opstellen van de concept begroting is meer informatie beschikbaar over de 
rijksbijdrage en hebben faculteiten de prognoses bijgesteld aan de hand van de dan 
beschikbare informatie. Op dat moment wordt wederom een toets gedaan op de 
mogelijkheid om de prijzen stabiel te houden. Bij de definitieve begroting zullen 
de definitieve prijzen voor 2019 worden vastgesteld en de meerjarige prijzen voor 
de meerjarenbegroting. In de paragraaf Cao ontwikkelingen en loon-/prijs 
ramingen wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de cao 
en eventuele bijstelling van de rijksbijdrage en de mogelijkheden om de prijzen te 
verhogen ten behoeve van het compenseren van loon-/prijsstijgingen.  

Decentrale sturing 
Via het allocatiemodel wordt een zo groot mogelijk gedeelte van de eerste 
geldstroom ter beschikking gesteld aan faculteiten. Tegelijkertijd worden ook alle 
kosten bij faculteiten in rekening gebracht. Op die manier kunnen wetenschappers 
de afweging maken welke middelen waarvoor worden ingezet. 

Beheersing van de indirecte kosten 
Het beleid van de UvA heeft tot doel om middelen zo veel mogelijk ten gunste te 
laten komen van onderwijs, onderzoek en valorisatie. De UvA kent een cyclus 
waarin de faculteiten en diensten de omvang en kwaliteit van de interne 
dienstverlening bespreken en afstemmen. Uit deze afstemming is naar voren 
gekomen dat de doorbelastingsystematiek en het bijbehorende proces geëvalueerd 
dienen te worden om een zo efficiënt en effectief mogelijke interne dienstverlening 
te kunnen blijven leveren. De uitkomst hiervan zal pas zijn uitwerking kunnen 
krijgen in kaderbrief 2020 dus voor kaderbrief 2019 zal dit nog geen effecten 
hebben. Hoe om te gaan met de tariefstijgingen in 2019 zal ook in deze discussie 
aan de orde komen.  
 
Ontwikkelingen cao en personeelsbeleid 
Op 15 mei 2017 hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een 
definitief cao-akkoord gesloten. De  afspraken uit het akkoord zijn verwerkt in een 
nieuwe cao 2016-2017. Na het verstrijken van de looptijd is de cao met een jaar 
verlengd tot en met 30 juni 2018. Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen 
VSNU en de werknemersorganisaties over een nieuwe cao nog in volle gang. De 
uitkomsten zijn op dit moment nog onbekend.  
 
Universiteiten en werknemersorganisaties vinden het belangrijk om de werkdruk 
van medewerkers terug te dringen. In het onderhandelingsakkoord 2016-2017 is 
om die reden de afspraak gemaakt dat elke universiteit hiervoor een plan van 
aanpak opstelt. Ook voor de UvA is dit een belangrijk thema. De in het kader van 
afspraken in het voornoemde cao onderhandelingsakkoord ingestelde taskforce 
werkdruk  heeft zich op verzoek van het College van Bestuur gebogen over de 
problematiek van werkdruk bij OBP en WP. De taskforce is in december 2017 
gekomen met een voorstel voor een plan van aanpak werkdruk UvA. Het plan van 
aanpak bevat vier actielijnen met bijbehorende maatregelen. Deze actielijnen 
worden geconcretiseerd en uitgewerkt in een werkplan. Het streven is om de 
plannen uiterlijk 1 juli 2018 voor te leggen aan het College van Bestuur ter 
implementatie. Daarnaast definieert de taskforce een aantal quicks-wins die de 
eerste helft van 2018 uitgevoerd zouden moeten worden. Het Lokaal Overleg heeft 
al laten weten mogelijk bereid te zijn een deel van de nog resterende 
arbeidsvoorwaardengelden in te zetten voor de implementatie van het plan van 
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 aanpak werkdruk. Daarnaast zal het CvB centraal middelen beschikbaar stellen 

indien dat voor de uitvoering van het plan noodzakelijk is. 
 
In 2016 heeft het parlement ingestemd met de Wet Normalisering Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA). Dit betekent dat medewerkers van openbare universiteiten, 
die nu nog onder het ambtenarenrecht vallen, straks onder het arbeidsrecht van het 
Burgerlijk Wetboek (BW) vallen. Voorafgaand aan de inwerkintreding van de 
WNRA op 1 januari 2020 moet de overheid diverse wetten en regelingen wijzigen. 
In VSNU-verband bereiden de universiteiten zich nu voor op de implementatie van 
de wet. De belangrijkste veranderingen na invoering van de WNRA zijn: 
 De eenzijdige aanstelling wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst; 
 Geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks niet meer door 

de bestuursrechter behandeld, maar door de civiele rechter; de 
bezwarenprocedures op grond van de AWB (Algemeen Wet 
Bestuursrecht) zijn niet meer van toepassing. 

 Andere route voor de ontslagprocedure.  

  
Loon-/prijs ramingen en compensatie  
Bij het opstellen van de kaderbrief is zowel wat betreft de baten als de kosten nog 
geen rekening gehouden met loon- en prijsontwikkeling of compensatie daarvan. 
De verwachting is dat de kosten in de komende jaren hoger uit zullen vallen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot personeel, maar ook wat betreft de investeringen. 
Dit zal geheel of gedeeltelijke gecompenseerd worden door extra loon/prijs 
compensatie in de rijksbijdrage en moeten worden verwerkt in andere 
inkomstenstromen. De aanpassing van de baten als de lasten voortkomend uit de 
cao onderhandeling worden gelijktijdig in de (concept) begroting bewerkt. 
 
Door het op dit moment ontbreken van de benodigde informatie over de 
loonkosten stijgingen voor 2019 zal de percentuele kostenstijging van de 
genormeerde jaarloonkosten voor begroting 2019 worden opgenomen in de 
technische instructies, die voor de controllers van de UvA beschikbaar wordt 
gesteld in juni/juli.   
 
Het algemene beleid is dat kostenverhogingen als gevolg van algemene inflatie en 
stijgende loonkosten en premies door eenheden zelf opgevangen moeten worden. 
Voor zover extra middelen beschikbaar zijn via de rijksbijdrage worden deze via 
het allocatiemodel ter beschikking gesteld aan faculteiten. Voor diensten geldt dat 
de verhogingen binnen de bestaande tarieven moeten worden opvangen. Door 
efficiëntie- en volume-effecten ontstaat mogelijk ruimte waardoor de diensten (een 
deel van) de kostenverhogingen binnen de begroting kunnen opvangen. Voor het 
geval dit niet mogelijk is, kan bij begroting beoordeeld worden of hier extra 
centrale middelen beschikbaar voor worden gesteld.  
 
Voor de faculteiten geldt dat bij kaderbrief de prijzen in het allocatiemodel worden 
vastgesteld.  Bij begroting wordt beoordeeld of het prijsniveau in de kaderbrief 
gehandhaafd wordt of dient bijgesteld te worden aan de nieuwste inzichten in 
loon-/prijs ontwikkelingen.  
 
Verbeteren transparantie en begrotingskwaliteit 
De UvA heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in financiële transparantie, 
bijvoorbeeld door middel van UvAdata, door de integrale management rapportages 
en verbetering van de controllingfunctie op alle niveaus.  
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 De UvA kent de afgelopen jaren positieve afwijkingen van het resultaat ten 

opzichte van de begroting. Dit terwijl voorafgaand tijdens het begrotingsproces 
lijkt dat de besteding van middelen de baten zal overstijgen. Dit betekent dat de in 
het begrotingsproces genomen maatregelen ten behoeve van een nul resultaat van 
de UvA achteraf deels niet nodig waren. De UvA streeft naar een 
meerjarenbegroting die beter aansluit op de realisatie, zodat middelen zo goed en 
veel als mogelijk kunnen worden ingezet ten behoeve van  onderwijs, onderzoek 
en valorisatie. 
 
Uit de verschillen tussen realisatie en begroting afgelopen jaren kan een aantal 
oorzaken worden gedistilleerd; ten eerste de afwijking in de ontvangen 
rijksbijdrage, ten tweede de incidentele verkoopopbrengsten van vastgoed (niet 
regulier) en ten derde verschillen in de realisatie en begroting van faculteiten en 
diensten.  
 
Op het moment van opstellen van de kaderbrief en begroting bestaan nog 
onzekerheden ten aanzien van de te ontvangen rijksbijdrage. De rijksbijdrage 
wordt ingeschat op de basis van de tot dan toe beschikbare informatie en een 
inschatting van de nog te verwachte mutaties daarop. Achteraf gezien zijn de nog 
te verwachte mutaties lager geschat dan de werkelijke mutaties op de rijksbijdrage.  
Op basis van  informatie vanuit OCW, VSNU en collegiaal overleg met andere 
universiteiten wordt getracht de verwachte mutaties zo realistisch mogelijk op te 
nemen in de kaderbrief. Dit heeft ook de keerzijde dat de werkelijke rijksbijdrage 
lager zou kunnen uitvallen, maar de financiële positie van de UvA is dusdanig dat 
dit niet direct tot problemen zal leiden. In hoofdstuk 4 is de verwachte 
rijksbijdrage opgenomen en toegelicht. 
 
De reden van de afwijkingen tussen realisatie en begroting bij faculteiten en 
diensten is divers. In 2017 bestaan zowel grote negatieve als positieve 
afwijkingen. Dit laatste doet zich niet alleen op facultair-/dienstniveau voor, maar 
ook op het niveau van instituten en afdelingen. Het beeld bestaat dat eenheden 
doorgaans voorzichtig begroten. Voorzichtigheid op meerdere niveaus en bij 
meerdere eenheden telt op UvA-niveau op tot een substantieel effect. 
 
Daarnaast blijkt het moeilijk om geoormerkte gelden direct en volledig tot inzet te 
laten leiden. De UvA geeft middelen zoveel mogelijk door en legt daarmee de 
verantwoordelijkheid tot besteding hiervan bij de eenheden. Processen met 
betrekking tot de inzet van de middelen kunnen leiden tot meer vertraging in de 
besteding dan vooraf ingeschat doordat bijvoorbeeld eerst projectorganisaties 
worden opgezet, plannen worden uitgewerkt en in veel gevallen  interne 
afstemming plaatsvindt. Om het proces met betrekking tot de besluitvorming en 
besteding binnen de eenheden te stimuleren, wordt bij het opstellen van de 
begroting 2019 zo vroeg mogelijk in het proces duidelijkheid gegeven over de 
omvang en eventuele voorwaarden bij geoormerkte gelden, zodat eenheden eerder 
weten welke extra middelen beschikbaar komen en hier sneller dan voorgaande 
jaren op kunnen anticiperen. 
 
Verbeteren kwaliteits-/prijsverhouding huisvesting 
De strategie van het huisvestingsplan is erop gericht om met de 
campusontwikkeling kwalitatief goede voorzieningen voor onderwijs en 
onderzoek te realiseren tegen een betaalbare prijs.  
 
Voor de faculteiten blijft het van belang dat zij kunnen sturen op de omvang van 
hun ruimtegebruik en de kosten hiervan in lijn kunnen brengen met de financiële 
draagkracht van de faculteit. De stijging in studentenaantallen onder meer als 



 

 23 

H
O

O
FD

L
IJ

N
E

N
 gevolg van de Engelstalige bachelors leidt tot meer gebruik van 

onderwijsvoorzieningen op de campus. In deze en andere situaties is behoefte aan 
meer toegesneden informatie over de onderliggende huisvestingskosten. In het 
Amsterdam Science Park is met de faculteit, mede in het licht van het AI initiatief 
een prognose van de ruimtebehoefte  voor de middellange en lange termijn 
opgesteld. Hierdoor is helder geworden welke keuzes ten aanzien van de 
portefeuille voorliggen en dat komende jaren een aanzienlijke extra investering 
nodig is om in de vraag te voorzien.. In het HvP zal hiervoor een extra investering 
van M€ 35 worden opgenomen. Voor het REC vormt dit mede input om tot 
verdere verbetering van het gebruik van de gebouwen te komen. In de fase van 
planvorming voor de Binnenstadscampus biedt dit de mogelijkheid om met de 
gebruiker een programma van eisen op te stellen dat goed aansluit op de 
ontwikkeling van de faculteit de komende jaren en de gewenste 
campusdienstverlening. In samenwerkingsverbanden speelt ook dat partners 
inzicht willen hebben in de kosten die onder het portefeuilletarief zitten.  
 
Op het REC zal een flexibel onderwijsgebouw worden gerealiseerd. In het HvP 
zijn hiervoor middelen opgenomen. Voor REC P is op basis van eerste 
verkenningen een investeringsraming van M€ 5 opgenomen voor een opknapbeurt 
om het pand voor 5-10 jaar weer goed in gebruik te kunnen nemen. De 
Bestuursstaf wordt, zoals het er nu naar uitziet voor een periode van circa 5 jaar, 
gebruiker van dit pand. 
 
In het Universiteitskwartier wordt het uitvoeringsbesluit UB voorbereid. In de 
investeringstabel is de actuele raming voor de UB opgenomen. In het 
uitvoeringsbudget is een extra raming opgenomen voor duurzaamheid (gasloos en 
PVcellen) en is een herschatting gedaan voor het benodigde onvoorzien. In HvP 
2018 was door een verlaging van de risicoraming een algemene investeringsregel 
gecreëerd voor duurzaamheid etc. op de campus. Het UB-deel in deze regel valt 
vrij. Voor de aanpassingen aan APM/BC ten opzichte van de eerdere raming is een 
meerinvestering van M€ 0,236 opgenomen.  
De investeringsramingen in het HvP zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2018, 
met een modelmatige aanname voor de bouwkostenstijging ten opzichte van 
inflatie. De huidige marktontwikkelingen en het kabinetsbeleid ten aanzien van 
duurzaamheid vormen een financieel risico op meerinvesteringen. De 
ontwikkelingen in de markt nopen daarnaast tot inbedding van extra risicoborging 
bij de inrichting van contractmanagement.  
 
In HvP 2018 was voor 2018 en 2019 extra investeringsruimte opgenomen voor 
studieplekken. In 2018 zijn er geen aparte projecten in uitvoering genomen. Deze 
investeringsruimte valt vrij. Voor 2019 wordt  de raming gehandhaafd. 
 
Voor de projecten die naar verwachting de eerstkomende 3 jaar worden 
uitgevoerd, is voorzichtigheidshalve extra rekening gehouden met het effect van de 
actuele bouwprijsontwikkeling. 
 
De investeringsplanning die nu voorligt leidt tot een hoge investeringscashout in 
de eerstkomende jaren. De ervaring leert echter dat de complexiteit in 
projectvoorbereiding en -uitvoering maakt dat de UvA maar beperkt in staat is om 
meerdere grote projecten in eenzelfde tijdvak te managen. In de investeringstabel 
is een extra regel opgenomen met de planningsverwachting dat één (of meerdere) 
project(en) een langere voorbereidingstijd vergt. 
 
Op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de gebouwen in stand 
gehouden. Voor aanpassingen in het kader van wet- en regelgeving en 
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 toegankelijkheid is een meerjarenplan opgesteld. De eenheden hebben daarnaast 

de mogelijkheid om aanpassingen die nodig zijn voor onderwijs en onderzoek en 
een verbouwing vergen, evt. via de diensten, aan te vragen als Functionele 
Aanpassing. Met ingang van 2018  is in het budget FA voor een aantal jaren extra 
ruimte gecreëerd ten behoeve van gebouwaanpassingen in het kader van 
onderwijsinnovatie.  
 
Het HvP houdt rekening met herinvesteringen na afloop van de afschrijfduur. 
Modelmatig wordt gerekend met 30% van de oorspronkelijke investering. De 
eerste herinvesteringen zullen naar verwachting in de planperiode van deze 
meerjarenbegroting plaatsvinden, het plan hiertoe moet nog vormkrijgen.  
 
 
Tenslotte is voor de huisvesting van de diensten een PM post opgenomen, in 
afwachting van de planvorming. Zie bijlage 3 voor de investeringstabel HvP. 
 
  
Solvabiliteit II tussen 38% en 44% 
Om de stand van zaken rond de solvabiliteit beter te kunnen monitoren en een 
vorm van afspraken over de cijfermatige ontwikkelingen mogelijk te kunnen 
maken, zal gebruik worden gemaakt van interne signaleringsgrenzen. Het gebruik 
van signaleringsgrenzen is voor het onderwijs geïntroduceerd door de 
Onderwijsinspectie. Het overschrijden van een signaleringsgrens wordt door de 
inspectie gezien als een indicatie dat bij een instelling sprake is van financieel 
(continuïteits)risico. De signaleringsgrens Solvabiliteit II van de 
onderwijsinspectie is 30%. 
 
Voor de interne grenzen geldt dat het niet gaat om het continuïteitsrisico (dat reeds 
op andere wijze is geborgd), maar om de vraag of mogelijk sprake is van 
suboptimale (maatschappelijke) inzet van kapitaal. Het referentiekader hiervoor is 
het interne treasurybeleid en het treasuryplan. Gegeven het maatschappelijke 
karakter is voor de interne signaleringsgrens zowel sprake van een onder- als een 
bovengrens. Daardoor is sprake van een bandbreedte waarin de solvabiliteit zich 
zal ontwikkelen in de planperiode. Voor de interne signaleringswaarden van 
solvabiliteit II wordt uit gegaan van 38% als ondergrens en 44% als bovengrens.  
 
Meerjarig financieel nulresultaat voor de hele UvA 
De UvA streeft er naar voor de universiteit als geheel uit te komen op een resultaat 
van ten minste nul. Er mag sprake zijn van een tijdelijke inzet voor specifieke 
doelen, bijvoorbeeld rond bestemmingsreserves, maar meerjarig moet er sprake 
zijn van een nul.  
 
De signaleringsgrens van de inspectie voor de rentabiliteit luidt dat deze niet: 
 Drie jaar op rij negatief mag zijn; 
 Twee jaar jaarlijks groter mag zijn dan min 5%; 
 1 jaar groter dan min 10% mag zijn. 

DSCR > 1,5 
De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een maatstaf voor de hoeveelheid 
kasgeld die de UvA ter beschikking heeft om rente en aflossing te betalen. 
Jaarlijks moet ten minste voldoende vrije kasstroom beschikbaar zijn om de rente 
en aflossing te kunnen betalen.  
 
Liquiditeitsratio > 0,5 
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 De signaleringsgrens van de inspectie voor de liquiditeitsratio luidt dat deze nooit 

lager dan 0,5 mag zijn. 

Interne doorbelasting huisvestingskosten < 12% 
De kale interne huurprijs (uit de opbrengst waarvan de Vastgoedadministratie de 
rente, afschrijving, eigenaarsonderhoud en eigenaarslasten bekostigt) voor 
faculteiten en diensten mag nooit meer dan 12% van de omzet van de UvA 
bedragen.  
 
Reserves 
Binnen een paar jaar kan het budget zich zo ontwikkelen dat de kosten niet 
onmiddellijk met de opbrengsten in lijn gebracht kunnen worden. Reserves vervullen 
dan een (over)brugfunctie. Het reserve beleid is daarmee nauw verbonden met het 
allocatievraagstuk. Faculteiten dienen over een minimum aan weerstandsvermogen te 
beschikken. De norm voor de decentrale (facultaire) reservepositie is, conform de 
regeling financieel beheer, 10% van de jaarlijkse baten van de eenheid. In tijden van 
nood moeten zij dat vermogen aan kunnen spreken. Dit is nader uitgewerkt in de 
notitie reservebeleid van de UvA. In de kaderbrief wordt opgenomen hoeveel ruimte 
beschikbaar is voor faculteiten om uit de reserves te putten. Indien de reservepositie 
zich beneden de 10% de norm bevindt, toont de eenheid in de meerjarenbegroting hoe 
de vereiste reservepositie wordt bereikt. In de notitie reservebeleid is het beleid van de 
UvA over reserves verder toelicht. Inzet van bestemde reserves en 
bestemmingsfondsen is alleen mogelijk als deze inzet bij begroting is goedgekeurd. 

2.4 Investeringen 

Investeringen in onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn essentieel bij het 
realiseren van de strategie van de UvA. De UvA is een brede universiteit waar 
research-intensief onderwijs en vernieuwend en interdisciplinair onderzoek 
plaatsvindt. De UvA is innovatief en verbonden met de samenleving waar ruimte 
is voor innovatie en verbetering van kwaliteit. De UvA geeft veel beleidsruimte op 
facultair niveau, dit is bedoeld om strategische onderwijsdoelen te bereiken. In 
aanvulling op de beleidsruimte op facultair niveau is er behoefte aan ruimte voor 
UvA-brede beleidsinitiatieven. Het gaat hierbij in principe om onderwerpen waar 
een gezamenlijke investering noodzakelijk is of om een beleidsmatige wens om tot 
een andere verdeling te komen.  
 
In onderwijs, onderzoek en valorisatie kan op verschillende manieren worden 
geïnvesteerd. Dit wordt in de volgende vier paragrafen uitgewerkt: 
 Beleidsinvesteringen  
 ICT investeringen  
 Vastgoed investeringen 
 Overige investeringen 

2.4.1 Beleidsinvesteringen 

De UvA investeert in 2019 M€ 121,5 in beleidsthema’s via:  
 Centrale beleidsbudgetten toegekend aan faculteiten via het allocatiemodel 
 Centrale beleidsbudgetten via de bestuursbegroting 
 Decentrale beleidsbudgetten toegekend aan faculteiten via het 

allocatiemodel. 

In onderstaande tabel worden de beleidsinvesteringen via het allocatiemodel 
weergegeven (bullet 1 en 3). Hierbij is aangegeven of de middelen reeds ingezet of 
gereserveerd zijn.  
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Tabel 14: Beleidsinvesteringen via allocatiemodel 
 
Naast de beleidsbudgetten die aan faculteiten worden toegekend, kent de UvA een 
aantal beleidsbudgetten voor UvA brede investeringen (bullet 2). In de volgende 
tabel worden deze weergegeven. Hierbij is ook aangegeven of de middelen reeds 
ingezet of gereserveerd zijn.  
 
 

 
Tabel 15: Beleidsinvesteringen via bestuursbegroting 
 
De beleidsbudgetten via het allocatiemodel worden nader toegelicht en 
gespecificeerd in hoofdstuk 4. De beleidsbudgetten via de bestuursbegroting 
worden nader gespecifieerd in de begroting 2019.  
 
De onderdelen kwaliteitsafspraken en RPA’s worden hieronder verder toegelicht. 
 

Beleidsinvesteringen via allocatiemodel 2018* 2019 2020 2021 2022

Ingezette middelen
Decentraal beleid onderwijs 18.620         18.620         18.620         18.620         
Decentraal beleid onderzoek 23.483         23.483         23.483         23.483         
Centraal beleid Onderwijs** 10.264         10.330         10.208         8.733           
Centraal beleid Onderzoek (excl. zp en RPA's) ** 7.301           7.254           7.136           6.885           
Zwaartepunten en RPA's 5.945           5.951           5.951           5.951           
Doorgegeven rijksbijdrage ow en oz 13.029         14.354         14.656         13.695         
Centraal beleid overig 13.132         13.211         13.294         13.379         
Subtotaal 91.773        93.203        93.348        90.746        

Gereserveerde middelen
Kwaliteitsafspraken 6.344           7.540           12.873         16.091         
RPA's 2.650           3.300           3.950           3.950           
Subtotaal 8.994          10.840        16.823        20.041        

TO TAAL 100.768       104.043       110.171       110.787       
* 2018 wordt hier leeg getoond. Door invoering van het nieuwe allocatiemodel is er geen vergelijking mogelijk met 2018.
** inclusief het beleidsbudget FdT dat conform de systematiek van 2018 is bepaald.

Beleidsinvesteringen via bestuur 2018 2019 2020 2021 2022

Ingezette middelen
Internationalisering 865              865              865              865              865              
Personeel & Medezeggenschap 4.240           4.715           4.515           4.415           4.415           
Beschikbaarheid informatie 245              245              245              245              245              
Strategische communicatie 2.043           2.288           2.183           2.183           2.183           
ICT (excl. ICT regiegroep) 1.660           940              940              940              940              
Universitaire faciliteiten 1.764           1.764           1.720           1.720           1.720           
Valorisatie 1.250           1.550           1.550           1.500           1.500           
Strategische investeringen 5.064           2.505           2.226           2.310           1.850           
Overige 1.569           2.344           2.094           2.094           2.094           
Subtotaal 18.700        17.216        16.338        16.272        15.812        

Gereserveerde middelen
Werkdruk verlaging struct. -              300              500              500              -              
Zwaartekrachtfinanciering 100              100              100              100              100              
Kwaliteitsafspraken 1.300           1.555           1.848           3.156           3.945           
Campusontwikkeling 600              600              600              600              -              
Onvoorzien 1.000           1.000           1.000           1.000           1.000           
Subtotaal 3.000          3.555          4.048          5.356          5.045          

TO TAAL 21.700         20.772         20.387         21.628         20.857         
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 Kwaliteitsafspraken 

In het Regeerakkoord is aangegeven dat de middelen die vrijkomen door het 
studievoorschot worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken. Deze afspraken 
worden op instellingsniveau gemaakt. De plannen en de realisatie van de plannen 
worden onafhankelijk getoetst. Hiervoor wordt aangesloten bij het proces van de 
(vrijwillige) instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), die wordt uitgevoerd door de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 
 
Het CvB stelt in samenwerking met de faculteiten en de medezeggenschap een 
plan van aanpak op om te komen tot kwaliteitsafspraken. Met de CSR en de COR 
heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over het proces. In het CBO zijn de eerste 
ideeën gedeeld.  
 
De UvA ontvangt de middelen voor kwaliteitsafspraken via de studentgebonden 
financiering in de rijksbijdrage. De UvA kent deze middelen voorlopig aan de 
faculteiten toe op basis van de verhouding van het aantal studiepunten rekening 
houdend met de bekostigingsfactor in het allocatiemodel. Dit is een 
voorwaardelijke grondslag. De definitieve toekenning per eenheid volgt uit het 
voorstel dat wordt uitgewerkt in afstemming met de faculteiten en 
medezeggenschap. 
 

 
Tabel 16: Voorlopige toekenning middelen tbv kwaliteitsafspraken 
 
Research Priority Areas (RPA’s) 
In 2007 is een start gemaakt met het UvA-onderzoekszwaartepuntbeleid. 
Overwegingen om via onderzoekszwaartepunten academisch onderzoek te 
organiseren zijn: 
 De rol van de onderzoeksprioriteiten is het voortdurend vernieuwen en 

versterken van onderzoek op het snijvlak van disciplines. Ze geven 
wetenschappers de ruimte om grensoverschrijdende initiatieven te nemen 
en deze internationaal te positioneren.  

 Met de internationale uitstraling trekken de onderzoekprioriteiten toptalent 
aan zowel voor onderzoek als voor onderwijs en ontstaat er een 
aantrekkelijke onderzoek- en studieomgeving waar state of the art 
laboratoria, databestanden en onderzoeksmateriaal voorhanden zijn en 
waar jonge onderzoekers uitgedaagd worden in internationale 
samenwerkingsverbanden.  

 De UvA wil samenwerking met andere topuniversiteiten realiseren om het 
onderzoek en het onderwijs te versterken alsook de positionering ervan in 
de maatschappij. 

De bestaande zwaartepunten zijn opgenomen onder de noemer Research Priority 
Areas (RPA’s). Daarnaast wordt beleid ontwikkeld met betrekking tot nieuwe 
RPA’s. Dit zijn focusgebieden waar de UvA inzet op het voortdurend vernieuwen 

Voorlopige toekenning middelen tbv 
kwalite itsafspraken (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

FEB 592             784             979             1.645          2.040          
FdR 390             506             605             1.046          1.319          
FNWI 1.123          1.232          1.437          2.435          3.020          
FGW 783             891             1.048          1.802          2.235          
FMG 1.112          1.191          1.443          2.498          3.189          
FdG 1.533          1.098          1.256          2.110          2.617          
FdT 297             319             385             657             821             
AUC 288             324             386             680             850             
UvA-breed 1.500          1.555          1.848          3.156          3.945          

TO TAAL 7.618          7.900          9.388          16.029        20.036        
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 en versterken van onderzoek op het snijvlak van disciplines op middellange en 

lange termijn. Naar de aard van de zaak gaat het om een beperkt aantal gebieden. 
Kenmerken van nieuwe RPA’s zijn de mogelijkheid te versterken (rekening 
houdend met de positie van de UvA ten opzichte van anderen), ruimte om nieuwe 
paradigma’s te verkennen en te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld versterken van wervend vermogen) en het waarborgen van kritische 
massa om internationaal toonaangevend te zijn. Het doel is om een meer dan 
incrementele vernieuwing tot stand te brengen die structureel effect heeft voor de 
hele instelling. 
 
Om op deze wijze succesvol te zijn, is een voldoende grote omvang en 
financiering over een langere termijn noodzakelijk. Ook in de komende periode is 
er ruimte voor nieuwe RPA’s, bovenop de bestaande zwaartepunten. Het voor 
RPA’s beschikbare budget stijgt de komende jaren tot in totaal M€ 103.  
 
In het verlengde van het nieuwe allocatiemodel is reeds overeengekomen dat M€ 2 
van de per 2019 nieuwe jaarlijkse RPA-ruimte van M€ 2,7 bestemd is voor 
onderzoek op het snijvlak van bèta/medisch/gamma. Dit zal worden toegekend op 
basis van een in 2018 uitgezette call onder de decanen. Vanwege ontwikkelingen 
in de onderzoeksomgeving inzake kunstmatige intelligentie die van groot UvA-
breed belang kunnen zijn, kiest het CvB er voor de resterende K€ 650 in te zetten 
voor nieuwe faculteitsoverstijgende initiatieven die aansluiten op dat UvA-brede 
strategische thema. Dit zal ook worden toegekend op basis van een in 2018 
uitgezette interne call. Aan de extra ruimte voor RPA’s in 2020 en 2021 van 
respectievelijk K€ 650 en K€ 1.300 is nog geen specifiek strategisch thema 
gekoppeld. 

2.4.2 ICT investeringen 

Sinds 2011/2012 kent de UvA een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een 
daarbij behorende investeringsbegroting. De productie van het ICT-
Investeringsportfolio is ingebed in de financiële jaarcyclus van de universiteit. Doel 
van het ICT-Investeringsportfolio is om, gebaseerd op de ICT-governance, een 
bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-
dienstverlening in de UvA, waarbij de primaire processen onderwijs en onderzoek 
een wezenlijke rol spelen in het besluitvormingscircuit. Het totale projectportfolio 
2019 zal aansluiten bij en voor een groot deel gebaseerd zijn op de IV-strategie 
voor de periode 2015 t/m 2020. De IV-strategie zal op zijn beurt aansluiten bij de 
strategische doelstellingen zoals deze voor de UvA zijn geformuleerd in het UvA-
Instellingsplan 2015 – 2020 Grenzeloos Nieuwsgierig. 
 
Het jaarlijkse budget wordt gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote 
projecten op de alle terreinen van de IV-voorzieningen. Voor een aantal 
ontwikkelingen zijn grote investeringen nodig; investeringen waarvoor het 
jaarlijkse budget geen ruimte biedt. Voor 2019 is reeds een themabudget toegekend 
voor de implementatie van de nieuwe digitale leeromgeving. Naast de digitale 
leeromgeving zien we voor 2019 en verder rond twee thema’s ontwikkelingen die 
vragen om grotere investering: 
 IT voor onderzoek, 
 De transitie naar (meer) werken in de cloud. 

                                                      
3 Daarbinnen wordt beschikbare vernieuwingsruimte gebruikt ten behoeve van extra 
ondersteuning van excellent onderzoek op het snijvlak van bèta/medisch/gamma, tot een 
hoogte van M€ 2.  
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 IT voor Onderzoek bestaat uit het realiseren van een set van basisvoorzieningen 

(b.v. snelle netwerken en opslag) en een virtuele werkomgeving voor onderzoekers 
die alle facetten in het onderzoeksproces (toepassingen voor data-analyses, 
rekenfaciliteiten, data management en opslag) op een vanzelfsprekende wijze bij 
elkaar brengt. 
 
In 2018 wordt de basisinfrastructuur gelegd om meer gebruikt te kunnen maken 
van clouddiensten voor de toepassingen die medewerkers en studenten dagelijks 
gebruiken zoals mail, office-applicaties, opslag en samenwerkingstoepassingen. 
Het gebruik gaan maken van cloudtoepassingen is deels een kwestie van techniek. 
Ervaringen van andere bedrijven en instellingen leren dat het vooral een andere 
manier van werken met zich meebrengt. De transitie naar de cloud gaat niet 
vanzelf, heeft tijd nodig en vraagt specifieke aandacht en middelen. 
 
De meerjarige omvang van deze twee thema’s zijn nog onzeker en zijn voorlopig 
gelijk verondersteld aan 2019.  
 
IT voor onderwijs en onderzoek vraagt de komende jaren om grote investeringen. 
De UvA schat in dat het voor 2020 M€ 5,0 en voor 2021 en verder M€ 10,0 zal 
zijn. Voor deze grootschalige investeringen in ICT is (nog) geen compensatie 
opgenomen in de rijsbijdrage. In de huidige situatie kan de UvA de benodigde ICT 
investeringen niet doen. Het CvB zal in samenwerking met de ICT regiegroep de 
komende jaren beoordelen welke investeringen in IT nodig zijn voor het onderwijs 
en onderzoek aan de UvA en met OCW in gesprek gaan over de benodigde 
middelen hiervoor. 
 
Meerjaren ICT investeringsbegroting 
Aan de begroting 2019 zal ook een meerjaren ICT investeringsbegroting zijn 
toegevoegd. Op dit moment is het uitgangspunt dat het jaarlijkse portfoliobudget 
voldoende mogelijkheden biedt en dat er geen aanvullende themabudgetten nodig 
zijn in 2019. In onderstaande tabel is opgenomen welke budgetten meerjarig 
beschikbaar zijn voor ICT-investeringen. 
 

  
Tabel 17: Meerjarige ICT investeringen 
 
De kosten voor de projecten die door eenheden uit hun eigen budget worden 
gedekt, met name personele inzet, worden door eenheden zelf geraamd als 
onderdeel van de begrotingscyclus.  

ICT investeringen (ICT regiegroep) 2018 2019 2020 2021 2022

Jaarlijks budget O&O 600             600             600             600             600             
Jaarlijks budget Bedrijfsvoering 400             400             400             400             400             
Thema Digitale Leeromgeving 3.265          1.966          76               76               76               
Thema IT  voor onderzoek -              325             325             325             325             
Thema Transitie naar de cloud -              500             500             500             500             
IT  onderwijs en onderzoek -              -              -              -              -              
Subtotaal 4.265         3.791         1.901         1.901         1.901         
 
Uren ICTS 1.360          1.360          1.360          1.360          1.360          
Compensatie voor wijziging afschrijvingssystemati 200              200              200              -              -              
Subtotaal 1.560         1.560         1.560         1.360         1.360         

TO TAAL            5.825            5.351            3.461            3.261            3.261 
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 2.4.3 Vastgoed investeringen en huisvestingsplan 

De budgettaire randvoorwaarden van het Huisvestingsplan zijn dat het, gemeten 
tot 2035, budgetneutraal realiseerbaar is (inclusief vermogenskosten) binnen het 
huidige interne huurbeleid en met de tot nu toe opgebouwde bestemde reserve. 
Aan de begroting 2019 wordt een update van het Huisvestingsplan toegevoegd, 
waarin de meest recente inzichten zijn zullen worden verwerkt. De wijze waarop 
wordt nog nader uitgewerkt in een voorstel. 
 
Het interne huurbeleid bestaat uit de jaarlijkse aanpassing van de huur met 
maximaal de inflatie (cpi) en een extra stijging van 3,5%, totdat een niveau van € 
225 (prijspeil 2008) bereikt zal zijn. Het beslag van de (kale) huisvestingslasten op 
de universitaire middelen moet door de combinatie van deze trendmatige 
prijsstijging en de daling van het aantal meters binnen de bandbreedte van 10-12% 
blijven van de totale lasten. Voor de faculteiten ligt deze huurquote gemiddeld op 
ongeveer 6-7%. De onderstaande grafiek brengt dit in beeld.  
 
Het verschil tussen de huurquote van faculteiten en van de totale UvA betreft de 
ruimten in bibliotheek, studiecentra en onderwijszalen die door de diensten 
beheerd worden. Via de tarieven van deze diensten komen deze lasten uiteindelijk 
ook voor een groot deel bij de faculteiten terecht. Zij hebben dus ook een belang 
om te streven naar efficiënt gebruik van onderwijs- en studieruimten. In 
onderstaande grafiek wordt de gemiddelde huurquote van de faculteiten 
weergegeven. De huurquote van de FNWI is hoger dan de overige faculteiten 
wegens laboratoria. 

 
 
De vastgoedadministratie vertoont ook na 2021 nog een negatief 
exploitatieresultaat. Er zijn meerdere mogelijkheden om het exploitatieresultaat te 
verbeteren. Dit kan door de toerekening van rentekosten verder te verbeteren, het 
leegstandsbeheer te optimaliseren en de overige kosten te verlagen. Daarnaast kan 
verbetering worden bereikt via tariefdifferentiatie waarbij de tarieven meer worden 
gebaseerd op de onderliggende kosten. Gedacht kan worden aan een hoger tarief 
voor de duurdere lab voorzieningen, een lager tarief voor het depot in het IWO 
gebouw, maar ook het eerder in rekening brengen van de eindprijs aan eenheden 
die al van gerenoveerde of nieuw gebouwde voorzieningen gebruik maken. Ook 
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 kan het investeringsniveau worden verlaagd door het bijstellen van het 

ambitieniveau. 
 
Bij de begrotingsvoorbereiding 2019 zal extra aandacht worden gegeven aan de 
verwachte ontwikkeling van studentenaantallen en aantallen medewerkers, met het 
oog op de kwaliteit van de schatting ten behoeve van het huisvestingsplan, dat 
inmiddels een planhorizon heeft naar 2030. 

2.4.4 Overige investeringen 

Naast bovenstaande investeringen kunnen eenheden ook andere investeringen doen 
om toekomstige waarde te creëren. Voor deze investeringen is op centraal niveau 
geen ruimte in de begroting gereserveerd. Dergelijke investeringen zullen daarom 
gefinancierd moeten worden door die eenheden waaraan de toekomstige waarde 
toekomt. 

2.5 Risicoparagraaf 

De UvA heeft te maken met de volgende belangrijke financiële risico’s: 
 Ontwikkeling van lonen, pensioenpremies en prijzen en de mate waarin dit in 

de rijksbijdrage gecompenseerd zal worden; 
 Onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdrage door de nog verwachte 

uitwerking van punten in het regeerakkoord, mogelijke aanpassingen van de 
bekostigingssystematiek en effecten voortkomend uit de werkgroep 
knelpuntenanalyse;  

 Onzekerheid over hoeveel middelen de UvA via NWO competitie toegekend 
krijgt uit de nationale wetenschapsagenda (NWA);  

 Onzekerheid over het aantal studenten dat de komende jaren instroomt;  
 De financiële vertaling van investeringswensen inzake huisvesting vanuit de 

organisatie, overschrijdt de raming in het  vastgestelde HVP; 
 De uitvoering van huisvestingsprojecten overschrijdt het goedgekeurde 

projectbudget, wijkt af van het oorspronkelijke projectplan of overschrijdt de 
tijdplanning;  

 
Beheersmaatregelen ten aanzien van de risico’s zijn: 
 Diversificatie van de inkomstenbronnen, met name de tweede en derde 

geldstroom, maar ook op filantropisch gebied en door valorisatie. 
 Inzet op interdisciplinariteit en het ketenbelang in het onderzoek. 
 In VSNU verband wordt overleg gevoerd met OCW om tijdig inzicht te 

krijgen in de uitvoeringskeuzes zodat gereageerd kan worden.  
 Interne analyses, zowel op centraal als decentraal niveau, als onderdeel van de 

begrotingsvoorbereiding om de onderbouwing van de prognoses van de 
studentenaantallen en prestaties te verbeteren en zodoende een gedegen 
raming te kunnen maken in aanvulling op HvP analyses. Daarbij wordt ook 
rekening gehouden met de instroom van buitenlandse studenten. Indien nodig 
zullen plannen hierop bijgesteld worden. 

 We borgen dat alle ramingen met betrekking tot rijksbijdrage zijn gebaseerd 
op de meest actuele informatie en dat deze aansluit op verwachtingen binnen 
faculteiten. 

 Regulier monitoren van de ontwikkeling van huisvestingswensen via rolling 
forecast benadering in het HvP om zo tijdig te signaleren en waar nodig bij te 
sturen. Expliciet maken van nieuwe wensen en deze voorleggen ter 
besluitvorming; 

 Inrichting van risicomanagement  bij projectuitvoering om tijdig risico’s (kans 
en impact) inzichtelijk te hebben en te kunnen bijsturen; 
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3 Kaderbrief- en begrotingsproces 

De planning voor het kaderbrief- en begrotingsproces ziet er dit jaar als volgt uit: 
 
29-03-2018 - Aanleveren schattingen bekostigde prestaties 2019-2022 

- Aanleveren belangrijke ontwikkelingen m.b.t. de 
meerjarenbegroting 2019-2022 

Begin april Gesprekken eenheden schattingen bekostigde prestaties en 
meerjarenbegroting 

11-04-2018 Bespreken SLA's (incl. tariefsvoorstellen) en PDC’s in BVO 
13-04-2018 Aanlevering tariefsvoorstellen 2019-2022 door diensten 
17-04-2018 Bespreken beleidsprioriteiten CvB tbv kaderbrief 
19-04-2018 Bespreking stand van zaken kaderbrief 2019 in CBO 
20-04-2018 Aanlevering PDC’s 2019 door diensten 
01-05-2018 Vaststellen aantallen promoties en matching tbv begroting 

2019 (t-2) 
14-05-2018 Bespreking stand van zaken kaderbrief 2019 in BVO 
15-05-2018 Vaststelling concept kaderbrief 2019 door CvB 
17-05-2018 Bespreken concept kaderbrief 2019 in CBO 
29-05-2018 Vaststelling definitieve kaderbrief 2019 (inclusief PDC’s en 

tarieven) door CvB onder voorbehoud van instemming op 
hoofdlijn van de begroting 

01-06-2018 Start instemmingsperiode centrale medezeggenschap m.b.t. 
hoofdlijnen begroting 2019 en start consultatieperiode 
definitieve kaderbrief 2019 

19-06-2018 Einde consultatieperiode kaderbrief 2019 
29-06-2018 Gezamenlijke Overlegvergadering medezeggenschap en CvB 

over kaderbrief 
12-07-2018 - Vaststellen aantallen vaste diensterverlening per 1 juli (m.u.v. 

studentaantallen) voor begroting 2019 
- Aanleveren schattingen ontwikkeling aantallen vaste 
dienstverlening 2010-2020 en studentaantallen 2019 
- Vaststellen definitieve variabele dienstverlening 
- Vaststellen bekostigde inschrijvingen, diploma’s en 
promoties OCW voor begroting 2019 

13-07-2018 Einde instemmingsperiode hoofdlijn van de begroting 2019 
zoals opgenomen in de kaderbrief 2019 

18-07-2018 Begrotingstool, gevuld met alle centrale gegevens, beschikbaar 
voor eenheden 

17-08-2018 Aanleveren schattingen bekostigde prestaties 2019-2022 
06-09-2018 Aanleveren concept eenheidsbegrotingen 2019-2022  
09-10-2018 Vaststelling concept begroting 2019-2022, inclusief concept 

HvP, door CvB 
12-10-2018 - Start instemmingsperiode centrale medezeggenschap m.b.t. 

gewijzigde hoofdlijnen begroting 2019  
- Start adviesperiode decentrale medezeggenschap m.b.t. 
concept eenheidsbegrotingen 
- Start adviesperiode COR en CSR m.b.t. concept begroting 
UvA 2019  
- Start consultatieperiode concept begroting UvA 2019 

17-10-2018 - Telling studentaantallen en bekostigde prestaties 
(studiepunten en diploma’s) die meetellen in de begroting 2019 
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- Aanleveren update schatting bekostigde prestaties 2020-2022 
en studentaantallen 2020-2022 

18-10-2018 Bespreken concept begroting UvA 2019-2022 in CBO 
26-10-2018 Einde consultatieperiode begroting 
07-11-2018 Bespreken concept begroting UvA 2019-2022 in BVO 
09-11-2018 Aanlevering definitieve eenheidsbegrotingen 2019-2022 
16-11-2018 Einde adviesperiode decentrale medezeggenschap m.b.t. 

concept eenheidsbegrotingen 
Nov 2018 Overlegvergadering medezeggenschap en CvB over begroting 
23-11-2018 - Einde instemmingsperiode centrale medezeggenschap m.b.t. 

gewijzigde hoofdlijnen begroting 2019  
- Einde adviesperiode COR en CSR m.b.t. concept begroting 
UvA 2019  

11-12-2018 Vaststelling definitieve UvA begroting door CvB 
14-12-2018 Begrotingstool sluiten voor eenheden 
18-12-2018 Goedkeuring UvA begroting door RvT 
 
Instemming, advies en consultatie 
Het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting 2019 wordt ingevuld 
door de Gezamenlijke Vergadering (GV) om instemming te vragen op de 
hoofdlijnen van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief 2019 en eventuele 
aanpassingen of aanvullingen daarop zoals opgenomen in de (concept) begroting 
2019. Tegelijk met de start van de instemmingsperiode wordt de kaderbrief 
minimaal 2 werkweken ter consultatie voorgelegd aan de academische 
gemeenschap.  
 
Het adviesrecht van de centrale medezeggenschap op de begroting wordt ingevuld 
door de COR en de CSR advies te vragen op de begroting zoals opgenomen in de 
concept begroting.  
 
De UvA-brede concept begroting die ter instemming op de (gewijzigde) 
hoofdlijnen van de begroting en ter advies wordt voorgelegd aan de centrale 
medezeggenschapsraden is gebaseerd op de versie van de faculteitsbegrotingen die 
voorgelegd worden aan de facultaire medezeggenschapsraden. In de planning is 
hiertoe opgenomen de decentrale adviesperiode op hetzelfde moment te laten 
starten als de centrale instemmings- en adviesperiode. Tevens wordt op hetzelfde 
moment de concept begroting UvA ook minimaal twee werkweken ter consultatie 
voorgelegd aan de academische gemeenschap. 
 
Eenheidsbegrotingen 
De concept eenheidsbegrotingen worden geacht op 6 september 2018 aangeleverd 
te worden bij het CvB. Alle eenheden worden gevraagd om de concept begroting 
te bespreken met en uiterlijk 12 oktober 2018 ter advies voor te leggen aan de 
decentrale medezeggenschap. Bij het opstellen van de definitieve 
eenheidsbegroting dienen uitkomsten van de gesprekken van de medezeggenschap 
meegenomen te worden. De definitieve eenheidsbegrotingen worden geacht op 9 
november 2018 aangeleverd te worden bij het CvB.  
 
Op verschillende momenten in het proces worden aantallen voor de begroting 
vastgesteld of wordt om een prognose van aantallen gevraagd. De planning 
hiervan wordt hieronder per groep toegelicht. 
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Aantallen vaste dienstverlening (m.u.v. studentaantallen) 
De aantallen vaste dienstverlening 2019, met uitzondering van de studentaantallen 
2019, worden in juli vastgesteld. Op dat moment worden alle eenheden gevraagd 
een prognose aan te leveren voor die aantallen in 2020-2022. Deze aantallen 
worden dan vastgesteld voor de jaren 2019-2022 en worden opgenomen in de 
concept en definitieve eenheidsbegroting 2019. 
 
Studentaantallen 
De faculteiten worden gevraagd in juli een prognose aan te leveren voor de 
studentaantallen 2019-2022, welke gebruikt worden in de concept 
eenheidsbegrotingen voor de vaste dienstverleningspakketten en de door te geven 
collegegelden voor FDT en AUC. In oktober worden de definitieve 
studentaantallen voor 2019 vastgesteld. Op dat moment worden de faculteiten 
gevraagd een update te geven van de prognose van de studentaantallen voor 2020-
2022. Deze aantallen worden opgenomen in de definitieve eenheidsbegroting 
2019. 
 
Intern bekostigde prestaties 
De faculteiten FGw, FdR, FNWI, FEB, FMG en FdG worden gevraagd in maart 
een prognose van de intern bekostigde prestaties af te geven: studiepunten en 
diploma’s voor 2019-2022 en promoties en omzet onderzoeksprojecten voor 2020-
2022. De promoties en omzet onderzoeksprojecten voor begroting 2019 worden 
begin mei vastgesteld na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening. Deze 
aantallen worden in de concept en definitieve kaderbrief opgenomen. Begin 
augustus wordt aan dezelfde faculteiten een update van de in maart afgegeven 
prognoses gevraagd.4 In de concept eenheidsbegrotingen worden deze prognoses 
opgenomen. In oktober worden de definitieve intern bekostigde prestaties voor 
2019 vastgesteld. Op dat moment worden de faculteiten gevraagd een update te 
geven van de prognose van de intern bekostigde prestaties voor 2020-2022. Deze 
aantallen worden opgenomen in de definitieve eenheidsbegroting 2019. 
 
Bekostigingseenheden rijksbijdrage 
De bekostigingseenheden uit de rijksbijdrage 2019: inschrijvingen, diploma’s en 
promoties, worden doorgaans in juni door OCW vastgesteld. Voor FdT worden de 
aantallen in 2020-2022 gelijk verondersteld aan 2019. De aantallen bekostigde 
inschrijvingen, diploma’s en promoties van FdT voor 2019-2022 zijn bij de 
concept begroting dus reeds definitief. Van AUC wordt in augustus (tegelijk met 
de uitvraag aan de overige faculteiten) een prognose van de bekostigde 
inschrijvingen en diploma’s 2020-2022 gevraagd. De definitieve aantallen 2019 en 
de geprognosticeerde aantallen voor 2020-2022 worden opgenomen in de concept 
begroting van AUC. In oktober wordt AUC gevraagd een update te geven van de 
prognose van bekostigde inschrijvingen en diploma’s 2020-2022 om in de 
definitieve begroting AUC te verwerken.  
 
Door de wijzigingen in de aantallen gedurende het opstellen van de begroting, 
veranderen ook de interne baten en interne lasten van de eenheden gedurende deze 
periode. De in bijlage 1 opgenomen kaderresultaten gelden in beginsel voor zowel 
de concept eenheidsbegrotingen als voor de definitieve eenheidsbegroting, 
ongeacht de wijzigingen in aantallen. Voor de faculteiten geldt dat het resultaat in 
bijlage 1 bij niet verdeeld nog opgevangen moet worden. Hier zal richting de 
concept begroting met de faculteiten afstemming over plaats vinden. Voor de 

                                                      
4 Er wordt tevens een mogelijkheid geboden om in juli een eerste prognose aan te leveren, 
ten behoeve van interne afstemming van de begroting 
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diensten geldt dat een grote stijging of daling van de vaste aantallen gedurende het 
begrotingsjaar zal leiden tot een gesprek over de effecten hiervan op het resultaat 
van de dienst. Mocht er eventuele knelpunten ontstaan na de definitieve tellingen 
dan dient hierover het gesprek eind oktober en begin november in ieder geval in 
het centraal bestuurlijk overleg (CBO) gevoerd worden. Ook kan het onderwerp 
zijn van overleg tussen individuele eenheden en CvB.  
 
Bij het opstellen van de definitieve eenheidsbegroting dienen eventuele effecten 
van het bovenstaande gesprek meegenomen te worden. Ook in de concept 
begroting gevraagde aanvullingen of aanpassingen dienen verwerkt te worden.  
 
UvA begroting 
Op basis van de ingediende concept eenheidsbegrotingen en de extra duidelijkheid 
die ontstaat over de rijksbijdrage na Prinsjesdag en de collegegelden o.b.v. de 
inschrijvingen per 1 september, wordt eind september de concept begroting UvA 
2019-2022 opgesteld. Op het moment dat het CvB de concept begroting UvA 
vaststelt, kan eenheden gevraagd worden aanvullingen te doen of aanpassingen te 
maken, met name in gevallen waarbij de aangeleverde begroting afwijkt van de 
afgesproken kaders.  
 
Op basis van de aangeleverde definitieve eenheidsbegrotingen, de tellingen en de 
uitkomsten van het gesprek daarover wordt een definitieve UvA begroting 2019-
2022 opgesteld die begin december wordt vastgesteld door het CvB. De 
goedkeuring door de Raad van Toezicht staat geagendeerd voor 18 december 
2018. 
 
Format & instructies 
Van iedere eenheid met een eigen bedrijfsnummer in SAP wordt een begroting 
voor 2019 verwacht, inclusief een meerjarenraming tot en met 2022. Elke eenheid 
dient een sluitende meerjarenbegroting aan te leveren, tenzij toestemming van het 
CvB is verkregen om hiervan af te wijken, dit is in paragraaf 2.1 vermeld en in 
bijlage 1 uitgewerkt. Bij de aanlevering van de concept en definitieve 
eenheidsbegroting dient de eenheid een korte toelichting mee te sturen die 
opgenomen wordt in de UvA begroting. 
 
Bij het opstellen van de begrotingen moet gebruik gemaakt worden van de 
allocatiesystematiek, prijzen en budgetten die in de kaderbrief zijn opgenomen. 
Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  
 
Conform gemaakte afspraken tussen CvB en GV in 2016 is er een uitgebreid 
format die de faculteiten dienen te gebruiken voor de aanleveringen van de 
concept eenheidsbegrotingen aan de decentrale medezeggenschapsraden. Dit 
format zal aangepast worden aan het nieuwe allocatiemodel. In 2017 zijn er 
afspraken gemaakt met de GOR over de aanleveringen van de concept 
eenheidsbegrotingen van de diensten aan de GOR.  
 
In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag heeft de UvA een geconsolideerde 
begroting 2018-2022 opgenomen. Vanaf begroting 2019 zal dit ook in de 
begroting UvA opgenomen worden. Naast de UvA enkelvoudige begrotingscijfers 
zullen dus ook de begrotingscijfers van gelieerde partijen worden meegenomen.  
 
De technische begrotingsinstructies zijn losgekoppeld van de kaderbrief. De 
technische begrotingsinstructies, waarin ook nadere aanwijzingen worden 
opgenomen over de wijze waarop bepaalde posten door de eenheden geraamd 
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dienen te worden, zullen separaat beschikbaar worden gesteld aan de 
eenheidscontrollers. In deze technische instructies zullen ook de instructies voor de 
begrotingstool worden opgenomen. 
 
Liquiditeitsplanning 
Een goed inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeit door het jaar heen helpt om 
de vermogenskosten van de UvA te minimaliseren. Van de belangrijke posten 
rijksbijdrage, collegegeld en salarissen is het “seizoenspatroon” centraal bekend. 
Van andere afwijkingen van een gelijkmatig seizoenspatroon wordt aan de 
eenheden gevraagd opgave te doen. 
 
Liquiditeitsplanning geschiedt in miljoenen euro. Daaruit volgt dat aan de 
eenheden wordt gevraagd situaties op te geven (buiten de salarissfeer) waar lasten 
of baten, op maandbasis, naar verwachting meer dan een ton (k€ 100) afwijken, 
positief of negatief, van ééntwaalfde van het jaarbedrag. Naar verwachting zal dit 
bij de faculteiten voornamelijk het geval kunnen zijn bij de geraamde baten uit 2e 
en 3e geldstroom en bij subsidies, bij diensten als ICTS, FS en UB kunnen 
mogelijk ongelijk verdeelde investerings- of inkoopuitgaven aan de orde zijn en 
bij de bestuursstaf ongelijk verdeelde subsidies. 
 
Balans 
Aan de begroting zal een meerjarenbalans worden toegevoegd. De balans is al een 
aantal jaar onderdeel van het Huisvestingsplan, waar deze meestal als een grafiek 
wordt getoond. Aan de begroting 2019 wordt een meerjarenbalans toegevoegd die 
aansluit op de meerjarenbegroting. Andere eenheden die verwachten in de 
komende jaren investeringen te doen, worden gevraagd hier opgave van te doen.  
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4 Allocatie onderwijs en onderzoek 

4.1 Baten UvA 

De UvA maakt onderscheid in de volgende baten:  
 Eerste geldstroom, bestaand uit de rijksbijdrage en wettelijke collegegelden. 

De rijksbijdrage betreft een lumpsum budget dat centraal wordt ontvangen en 
verdeeld wordt binnen de twee onderdelen van het allocatiemodel. Wettelijke 
collegegelden worden verdeeld via het allocatiemodel onderwijs; 

 Tweede geldstroom, afkomstig van projecten en programma’s NWO, KNAW 
en EU. De UvA hanteert een brede definitie voor de tweede geldstroom, 
inclusief EU. Deze gelden worden decentraal ontvangen en zijn de 
verantwoordelijkheid van de faculteit; 

 Derde geldstroom betreft projectgebonden financieringen en zijn bijvoorbeeld 
afkomstig van particulieren, bedrijven, instellingen, subsidieverstrekkers en 
ministeries. Deze gelden worden decentraal ontvangen en zijn de 
verantwoordelijkheid van de faculteit; 

 Instellingscollegegelden, afkomstig van studenten die het 
instellingscollegegeldtarief betalen. Deze gelden worden decentraal ontvangen 
en zijn de verantwoordelijkheid van de faculteit. De faculteit draagt 15% van 
de instellingscollegegelden af aan het UvA allocatiemodel ter dekking van 
UvA-brede kosten voor deze groep studenten, zoals de beurzen voor niet EEA 
studenten, ondersteuning bestuursstaf en algemene UvA beleidsdoelen, 
vernieuwingen en innovatie5. Binnen de faculteit wordt 80% van de resterende 
inkomsten toegerekend aan onderwijs en 20% aan onderzoek. Dit wordt 
zichtbaar in de (concept) eenheidsbegrotingen. De 15% afgedragen ICG-
middelen voor het UvA allocatiemodel worden in dezelfde verhouding (80%-
20%) aan onderwijs en onderzoek toegerekend;  

 Overige baten betreffen alle baten die niet geclassificeerd kunnen worden als 
één van de bovenstaande categorieën. 

 
De eerste geldstroom baten van de universiteit worden, zoals gebruikelijk, 
geraamd uit de in oktober beschikbare gegevens over collegegelden en 
rijksbijdrage. Voor de kaderbrief, concept begroting en definitieve begroting wordt 
gebruik gemaakt van de tot op dat moment bekende gegevens.  

4.2 Inkomsten en uitdeling UvA allocatiemodel 

Binnen het allocatiemodel worden de componenten onderwijs en onderzoek 
onderscheiden. De rijksbijdrage onderwijs, wettelijke collegegelden en de aan 
onderwijs toegerekende afgedragen instellingscollegegelden zijn de inkomsten van 
het allocatiemodel onderwijs. Rijksbijdrage onderzoek, de aan onderzoek 
toegerekende afgedragen instellingscollegegelden en het Rendement Eigen 
Vermogen vormen de inkomsten van het allocatiemodel onderzoek. Het 
Rendement Eigen Vermogen ontstaat doordat de UvA eigen vermogen inzet voor 
het betalen van een deel van de investeringen in renovatie en nieuwbouw van 
huisvesting voor onderwijs en onderzoek. Zo hoeft de UvA minder rente op 
leningen te betalen. De geldbesparing die dat oplevert, voegt de UvA toe aan het 
alloactiemodel onderzoek.  
 

                                                      
5 Waaronder: studiepunten en diploma’s behaald door ICG betalende studenten niet bij de 
faculteit waar de hoofdinschrijving is 
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De inkomsten van het allocatiemodel worden verdeeld over de eenheden middels 
de uitdeling van het allocatiemodel. De middelen in de Rijksbijdrage voor de 
Erfgoed- en Bewaarfunctie bij de UB worden direct aan de UB doorgegeven. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het feit dat de UvA een grote museale 
collectie in beheer heeft en als taak heeft deze in stand te houden. 
 
Vanaf 2019 is het herziene allocatiemodel van toepassing. Alleen voor FdT en 
AUC geldt nog de oude wijze van bekostiging. Met de VU vindt afstemming 
plaats over de toepassing van het allocatiemodel waarbij het uitgangspunt voor het 
CvB is dat toepassing van het model geen financiële knelpunten zal opleveren 
voor FdT en AUC. Afstemming met de VU is niet afgerond voor begroting 2019. 
Een gedetailleerde beschrijving van de werking van het allocatiemodel is te vinden 
op de website van de UvA.6 In de volgende paragrafen wordt de toepassing, de 
technische uitwerking en ten slotte het resultaat van het allocatiemodel onderwijs 
en onderzoek voor 2019-2022 nader toegelicht. 

4.3 Bekostigingsfactor 

In het allocatiemodel wordt rekening gehouden met de kostenverschillen tussen 
opleidingen door voor de variabele onderwijsbekostiging een bekostigingsfactor 
toe te passen. Studiepunten en diploma’s worden vermenigvuldigd met deze 
bekostigingsfactor. De bekostigingsfactor is een gemiddelde van de rijksbekosti-
gingsfactor per opleiding en het collegegeld.  
 
In de rijksbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen alfa/gamma (x1), bèta (x1,5) 
en medisch (x3). Het collegegeld is voor alle opleidingen gelijk. De 
bekostigingsfactor in het allocatiemodel is berekend op basis van het aantal jaar 
nominale inschrijvingen en graden, prijzen in de rijksbijdrage per inschrijving en 
graad en het collegegeldtarief (kaderbrief 2018). De factor is een gewogen 
gemiddelde van de voor collegegeld gecorrigeerde factor rijksbijdrage voor het 
aantal studiepunten en de factor rijksbijdrage voor diploma’s. Hiermee rekening 
houdend zijn de bekostigingsfactoren in het allocatiemodel gesteld op 1,00 voor 
laag bekostigde opleidingen, 1,29 voor hoog bekostigde opleidingen en 2,22 voor 
top bekostigde opleidingen. De bekostigingsfactor wordt vastgesteld voor een IP-
periode.  
 
Bij het vaststellen van het allocatiemodel is besloten dat een meer verfijnde 
berekening zal worden opgenomen in de kaderbrief 2019. In de berekende factor 
werd geen rekening gehouden met een afwijkende studieduur zoals eenjarige bèta-
masters en eenjarige lerarenmasters. Bij vaststelling van het allocatiemodel is ook 
aangegeven dat aanpassing van de bekostigingsfactor kan effect hebben op de 
hoogte van de capaciteitsbudgetten, aangezien de hoogte van de 
capaciteitsbudgetten bezien moet worden in het geheel van het model.  
De bekostigingsfactor in het vastgestelde allocatiemodel is gebaseerd op 
opleidingen met de volgende studieduur: 

 
 

                                                      
6http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-
profiel/beleidsstukken/financien/allocatiemodel/allocatiemodel.html  

Opleiding RB-factor EC Ba EC Ma EC Ba + Ma
Bachelor + Master LAAG 180 60 240
Bachelor + Master HOOG 180 120 300
Bachelor + Master TOP 180 180 360

http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/beleidsstukken/financien/allocatiemodel/allocatiemodel.html
http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/beleidsstukken/financien/allocatiemodel/allocatiemodel.html
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In de kaderbrief 2019 is de berekening van de bekostigingsfactor uitgebreid met 
onderstaande opleidingen met een afwijkende studieduur: 

- Laag-bekostigde masteropleiding van 90 EC; 
- Laag-bekostigde masteropleiding van 120 EC; 
- Hoog-bekostigde masteropleiding van 60 EC. 

 

 
 
De bekostigingsfactor is als volgt berekend: 
 Voor de zes opleidingsvarianten is berekend wat de externe vergoeding per EC 

is door de rijksvergoeding voor inschrijving en diploma en het collegegeld 
over de nominale studieduur te delen door het aantal EC. 

 Vervolgens is de vergoeding voor een bachelor + master met bekostiging Laag 
en een studieduur van 240 EC (Ba + Ma LAAG 240) als basis van 1,00 
gesteld. 

 De factor van de vijf andere opleidingscategorieën is berekend ten opzichte 
van de prijs per EC van de opleiding Ba + Ma LAAG 240 (factor 1,00). Dit 
levert een bekostigingsfactor voor de zes varianten. 

 Op basis van de verhouding van het aantal bekostigde inschrijvingen bachelor 
en master is de bekostigingsfactor Laag, Hoog en Top berekend, 
respectievelijk 1,00, 1,30 en 2,22. In volgend overzicht is de berekening 
weergegeven. 

 De bekostigingsfactor wordt afgerond op twee decimalen toegepast in het 
allocatiemodel. 

 
In bijlage 4 is een specificatie opgenomen van de berekeningswijze van de 
bekostigingsfactoren. 

4.4 Allocatiemodel: onderdeel onderwijs 

4.4.1 Toelichting 

Het onderdeel Onderwijs van het allocatiemodel zorgt voor de verdeling over de 
faculteiten van de centraal ontvangen onderwijsmiddelen.  
 
De allocatie bestaat voor onderwijs uit de volgende vijf categorieën: 
 Variabele allocatie;  
 Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden; 
 Capaciteitsbudgetten; 
 Beleidsbudgetten; 
 Aandeel centrale kosten. 

Opleiding RB-factor EC Ba EC Ma EC Ba + Ma
Bachelor + Master LAAG 180 90 270
Bachelor + Master LAAG 180 120 300
Bachelor + Master HOOG 180 60 240
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Voor FdT en AUC geldt dat de rijksbijdrage onderwijs en collegegelden die 
rechtstreeks aan die eenheden zijn te relateren rechtstreeks aan hen worden 
doorgegeven. Dit vindt plaats met dezelfde variabelen als de rijksbijdrage zelf en 
een op basis van historische verdeling gegroeid onderdeel uit de vaste bekostiging 
van de UvA (vaste voet).  

4.4.2 Inkomsten allocatiemodel onderwijs 

Rijksbijdrage 
De meerjarige schatting (2019-2022) van de rijksbijdrage onderwijs is 
geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. De totale verwachte dotatie 
rijksbijdrage onderwijs voor 2019 is M€ 251,2. Voor deze prognose is gebruik 
gemaakt van de voorlopige statustoekenning 2019 (bekostigingsfoto OCW met de 
aantallen bekostigde prestaties), de meerjarige ontwikkelingen in het macrokader 
in de meest recente rijksbijdragebrief en door OCW en VSNU gedeelde informatie 
over elementen uit het regeerakkoord en sectorakkoord. 
 
In onderstaande tabel wordt eerst de verwachting van de huidige posten in de 
rijksbijdrage toegelicht. In de tabel daarna worden de nog te verwachte mutaties in 
de rijksbijdrage toegelicht.  
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Tabel 18: Rijksbijdrage onderwijs cf. rijksbijdrage brief 
 
Op basis van de voorlopige statustoekenning is het marktaandeel van de UvA voor 
het variabele onderwijsdeel 2019 in de rijksbijdrage 11,45%. De geparkeerde 
middelen prestatiebox (5% en 2%) worden naar verwachting toegevoegd aan het 
budget studentgebonden financiering (SGF). Het macro budget en daarmee het 
UvA budget SGF neemt hierdoor toe.  Het verwachte variabele budget komt 
daardoor op M€ 153,6.  
 
De UvA heeft een percentage van 12,88% in de voorziening onderwijs opslag in 
percentages en ontvangt specifieke bedragen via onderwijsopslag in bedragen. 
Tezamen vormen deze opslagen de vaste voet in de rijksbijdrage onderwijs. De 
verwachte hoogte van dit budget in 2019 is M€ 73,0. 
 
Aanvullend wordt in 2019 voor de rijksbijdrage onderwijs de middelen uit de wet 
studievoorschot verwacht. De hoogte hiervan is M€ 7,9. 
 
 

Rijksbijdrage opbouw onderwijs 2018 2019 2020 2021 2022

Gewogen bekostigingseenheden onderwijs UvA 36.752        37.701        
Prijs per gewogen bekostigingseenheid onderwijs wo 3.857,00€    4.074,09€    
Student gebonden financiering UvA (x 1.000) 141.751€    153.597€    -€            -€            -€            

Marktaandeel UvA in student gebonden financiering 11,47% 11,45% 11,45% 11,45% 11,45%
Totaal studentgebonden financiering wo (x 1.000) 1.235.401€  1.341.569€  1.374.236€  1.400.624€  1.400.624€  
Student gebonden financiering UvA (x 1.000) 141.751€    153.597€    157.337€    160.358€    160.358€    

% onderwijsopslag UvA 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88%
Totaal onderwijs opslag wo (x 1.000) 517.805€     517.805€     517.805€     517.805€     517.805€     
Onderwijsopslag %  UvA (x 1.000) 66.695€      66.695€      66.695€      66.695€      66.695€      

Onderwijsopslag bedragen UvA (x 1.000) 6.295€        6.314€        6.315€        6.456€        5.997€        

Geparkeerde prestatiebox middelen (2% en 5%) (x 1.000) 18.642€       -€            -€            -€            -€            
Middelen uit  wet studievoorschot -€            7.900€         9.388€         16.029€       20.036€       
Gereserveerde middelen onderwijs (x 1.000) 18.642€      7.900€        9.388€        16.029€      20.036€      

Rijksbijdrage onderwijs zonder mutaties (x 1.000) 233.383€     234.507€     239.736€     249.538€     253.086€     
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Tabel 19: Mutaties en technische correcties rijksbijdrage onderwijs 
 
In het regeerakkoord zijn de halvering van het collegegeld van eerstejaars en 
doelmatiger onderwijs opgenomen. De compensatie vanuit OCW voor de 
halvering van de collegegelden wordt geschat voor 2019 op M€ 6,4 en de 
doelmatigheidskorting op M€ -2,0.  
 
In begroting 2018-2021 zijn extra middelen geraamd voor compensatie loon-
/prijsstijging en referentieraming 2018. De referentieraming wordt hoger verwacht 
dan in de begroting 2018-2021 gegeven de eerste beschikbare ramingen van het 
aantal toegenomen studenten. Over de loon-/ prijsindexatie wordt pas meer 
duidelijkheid verwacht na de cao onderhandelingen en is gelijk gehouden aan 
begroting 2018-2021.  Tezamen is de verwachting van deze posten M€  11,1 voor 
2019. 
 
Zoals in paragraaf 2.2.3 toegelicht heeft de UvA een aantal beheersmaatregelen 
geformuleerd, waarvan een hogere schatting van de rijksbijdrage één is. Voor 
onderwijs is voorlopig M€ 1,8 extra geraamd voor 2019, onderdeel hiervan zal de 
loon-/prijs compensatie 2019, referentieraming 2019 en overige toekenningen zijn.  
 
De technische correcties binnen UvA zijn de aftrek van de geoormerkte bedragen 
voor de aflossing van de bamacompensatie en kaskorting, de overheveling van een 
deel van het geoormerkte budget duurzame geesteswetenschappen van onderwijs 
naar onderzoek en de verrekening met de VU met betrekking tot het AUC. Het 
saldo van deze correcties leidt tot een correctie op de dotatie rijksbijdrage 
onderwijs van M€ -0,6 in 2019. 
 
Collegegeld 
De wettelijke collegegeld inkomsten worden volledig toegevoegd als inkomsten 
van het allocatiemodel onderwijs. In het regeerakkoord is opgenomen dat het 
collegegeld voor eerstejaars studenten7 wordt gehalveerd. Naar schatting zal de 

                                                      
7Voor de voorwaarden zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-
onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars. 

Rijksbijdrage opbouw onderwijs 2018 2019 2020 2021 2022

Verwachte mutaties rijksbijdrage onderwijs

Compensatie korting eerstejaars -€            6.400€         6.400€         6.400€         6.400€         
Doelmatigheidskorting -€            -2.000€       -3.000€       -4.000€       -4.000€       
Verwachte referentieraming 2018 2.000€         8.200€         8.200€         8.200€         8.200€         
Verwachte loon- en prijsindexatie 2018 2.942€         2.942€         2.983€         3.022€         3.022€         
Beheersmaatregel: ramingsonzekerheid -€            1.750€         -€            -€            -€            
Mutatie Rijksbijdrage onderwijs UvA (x 1.000) 4.942€        17.292€      14.583€      13.622€      13.622€      

Technische correcties onderwijs binnen UvA

Aflossing bamacompensatie -1.964€       -1.964€       -1.964€       -1.964€       -1.964€       
Aflossing kaskorting -511€          -511€          -511€          -511€          -511€          
Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ -1.102€       -1.102€       -1.102€       -1.102€       -1.102€       
Correctie ivm resultaat AUC 99€              -€            -€            -€            -€            
Rijksbijdrage VU voor AUC 2.453€         2.975€         2.978€         3.068€         3.068€         
Mutatie Rijksbijdrage onderwijs UvA (x 1.000) -1.024€       -601€          -598€          -508€          -508€          

Mutaties en technische correcties onderwijs 3.918€         16.691€       13.985€       13.114€       13.114€       

TO TALE RIJKSBIJDRAGE O NDERWIJS 237.301€     251.198€     253.721€     262.652€     266.200€     

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars
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UvA hierdoor M€ 5,9 minder collegegeld inkomsten ontvangen. De 
studentenaantallen zoals geschat bij begroting 2018-2021 zijn gelijk verondersteld. 
De faculteiten ramen in hun eigen begrotingen 85% van de verwachte 
instellingscollegegelen. Van deze raming wordt 15% opgenomen als dotatie aan 
het allocatiemodel, waarvan 80% voor onderwijs. De faculteiten hebben 
vooralsnog aangegeven geen grote afwijkingen t.o.v. begroting 2018-2021 te 
verwachten. De ICG inkomsten zijn daarom gelijk verondersteld als in begroting 
2018-2021. De dotatie collegegeld aan de onderwijsallocatie voor 2018 is M€ 
60,3.  

4.4.3 Variabel budget onderwijs 

Prestaties 2019-2022 allocatiemodel onderwijs 

In Tabel 20: Prestaties onderwijs allocatiemodel UvA staat per faculteit de 
prognose voor de bekostigde prestaties die als basis dienen voor de variabele 
allocatie. Voor de faculteiten FEB, FdR, FNWI, FGw, FMG en FdG zijn dit het 
aantal studiepunten en diploma’s. Onderstaande aantallen zijn vastgesteld aan de 
hand van de prognoses van de faculteiten. Het aantal prestaties in onderstaande 
tabel is exclusief de prestaties behaald door ICG- betalende studenten. 
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Tabel 20: Prestaties onderwijs allocatiemodel UvA 
 
Voor de faculteiten FdT en AUC is de variabele toekenning gebaseerd op het 
aantal door het rijk bekostigde inschrijvingen en diploma’s en de doorgegeven 
collegegelden. De aantallen voor het budget 2019 zijn gebaseerd op de voorlopige 
statustoekenning en voor 2020 en verder op basis van de prognose van FdT en 
AUC. Bij de concept begroting is naar verwachting de definitieve statustoekenning 
2019 bekend. 
 

O nderwijs 2018* 2019 2020 2021 2022

FEB
Studiepunten laag 206.000        225.000        225.000        225.000        
Diploma's laag 1.800            1.900            2.050            2.200            

FdR
Studiepunten laag 133.000        138.890        143.000        145.500        
Diploma's laag 909               924               958               967               

FGW
Studiepunten laag 231.156        237.693        243.314        243.314        
Studiepunten hoog 2.400            2.400            2.400            2.400            
Diploma's laag 1.564            1.577            1.634            1.634            
Diploma's hoog 17                 17                 17                 17                 

FNWI
Studiepunten hoog 250.930        255.987        258.139        258.139        
Diploma's hoog 1.478            1.557            1.594            1.594            

FMG
Studiepunten laag 300.000        320.000        330.000        340.000        
Studiepunten hoog 10.000          9.000            9.000            9.000            
Diploma's laag 2.400            2.300            2.400            2.500            
Diploma's hoog 130               120               120               120               

FdG
Studiepunten hoog 8.565            8.565            8.565            8.565            
Studiepunten top 124.485        124.485        124.485        124.485        
Diploma's hoog 42                 39                 39                 44                 
Diploma's top 627               627               627               627               

TO TAAL
Studiepunten laag 870.156        921.583        941.314        953.814        
Studiepunten hoog 271.895        275.952        278.104        278.104        
Studiepunten top 124.485        124.485        124.485        124.485        
Diploma's laag 6.673            6.701            7.042            7.301            
Diploma's hoog 1.667            1.733            1.770            1.775            
Diploma's top 627               627               627               627               
* 2018 wordt hier leeg getoond. Door invoering van het nieuwe allocatiemodel is er geen vergelijking mogelijk met 2018.



 

  45 

A
L

L
O

C
A

T
IE

 O
N

D
E

R
W

IJ
S 

E
N

 O
N

D
E

R
ZO

E
K

 

 

 
Tabel 21: Prestaties onderwijs statustoekenning en studentaantallen FdT en AUC 
 
Bekostigingsfactoren 
De bekostigingsfactoren in het allocatiemodel zijn gesteld op: 
 

 
Tabel 22: Bekostigingsfactoren 
 
In hoofdstuk 4.3 staat een nadere toelichting op de bekostigingsfactoren. 
 
Tarieven 2019-2022 
De studiepuntprijs en prijs voor diploma’s volgen het vastgestelde allocatiemodel.  

 
Tabel 23: Tarieven onderwijs  
 
De prijzen voor de variabele onderwijsallocatie voor FdT en AUC komen voort uit 
de meest recente inzichten uit de rijksbijdrage. In de prijs voor 2019 zijn, 
afwijkend van 2018, de middelen voor kwaliteitsafspraken niet meegenomen. 
Deze zijn als aparte budgetten opgenomen onder de doorgegeven rijksbijdrage. 
 
 

 
Tabel 24: Tarieven onderwijs rijksbijdrage en collegegeld  
 
In hoofdstuk 4.4.7 is het totale variabele onderwijsbudget van de faculteiten 
opgenomen. 

4.4.4 Doorgegeven rijksbijdrage / collegegelden onderwijs 

Budgetten die door het rijk geoormerkt zijn voor specifieke (beleids)doelen 
worden rechtstreeks doorgegeven aan de betreffende faculteit. In Tabel 25: 

O nderwijs 2018 2019 2020 2021 2022

AUC
Inschrijvingen hoog 708               756               804               803               803               
Bachelordiploma hoog 218               224               230               263               263               
Aantal Studenten 820               838               842               844               844               

FdT
Inschrijvingen top 361               388               387               387               387               
Bachelordiploma top 57                 63                 64                 64                 64                 
Masterdiploma top 60                 57                 64                 64                 64                 
Aantal Studenten 474               531               540               540               540               

Factor 2019 2020 2021 2022
Laag 1,00            1,00            1,00            1,00            
Hoog 1,30            1,30            1,30            1,30            
Top 2,22            2,22            2,22            2,22            

Tarief (€) 2018* 2019 2020 2021 2022
Studiepunten 100,00        100,00        100,00        100,00        
Diploma’s 3.500          3.500          3.500          3.500          
* 2018 wordt hier leeg getoond. Door invoering van het nieuwe allocatiemodel is er geen vergelijking mogelijk met 2018.

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Inschrijvingen top 11.571        12.222        12.222        12.222        12.222        
Bachelordiploma top 11.571        12.222        12.222        12.222        12.222        
Masterdiploma top 11.571        12.222        12.222        12.222        12.222        
Inschrijvingen hoog 5.786          6.111          6.111          6.111          6.111          
Bachelordiploma hoog 5.786          6.111          6.111          6.111          6.111          
Masterdiploma hoog 5.786          6.111          6.111          6.111          6.111          
Collegegeld FdT 2.006          2.060          2.060          2.060          2.060          
Collegegeld AUC 4.251          4.251          4.251          4.251          4.251          
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Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs zijn de geoormerkte 
rijksbijdragen weergegeven. 
 
Doorgegeven collegegelden zijn: 
 Instellingscollegegelden; 
 Collegegelden bij hoger wettelijk tarief (institutional fees); 
 Schakelstudenten. 

De instellingscollegegelden (ICG) worden door faculteiten zelf geraamd en zijn 
derhalve niet opgenomen in onderstaande tabel met doorgegeven rijksbijdrage 
collegegelden.  
 
Voor opleidingen met kleinschalig en intensief onderwijs kunnen onder bepaalde 
voorwaarden studenten worden geselecteerd en in combinatie daarmee kan een 
hoger collegegeld worden gevraagd dan het wettelijk collegegeld. Het meerdere 
ten opzichte van het wettelijk collegegeld wordt doorgegeven aan de faculteit waar 
de opleiding onder valt. In onderstaande tabel staan de technische gegevens voor 
de allocatie van wettelijk collegegelden bij een hoger wettelijk tarief. 
 
 
Het belang van schakeltrajecten wordt door de UvA onderkend en of de intern 
toegekende financiële middelen voor deze trajecten voor faculteiten voldoende zijn 
om goede en kostendekkende trajecten aan te bieden, is onderwerp van gesprek. 
Begin 2018 is een werkgroep gestart om in beeld te brengen wat de omvang van de 
knelpunten bij de UvA is en of het beleid met betrekking tot de financiering van 
schakelprogramma’s bijstelling vereist. Komende periode zal het gesprek hier 
verder over worden gevoerd. In de kaderbrief 2019 is vooralsnog de methode van 
voorgaande jaren toegepast: faculteiten ontvangen € 1.030 per schakelstudent die 
een traject van maximaal 30 studiepunten volgt. Voor grotere trajecten ontvangen 
faculteiten de bijdrage van de student rechtstreeks. De prestaties van 
schakelstudenten tellen niet mee in de interne bekostiging.  
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Tabel 25: Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden onderwijs 

4.4.5 Capaciteitsbudget onderwijs 

Capaciteitsbudgetten zijn budgetten voor bijzondere functies of opleidingen die 
structureel extra middelen behoeven. In Tabel 26 staat gespecificeerd welke 
budgetten zijn vastgesteld ten behoeve van specifieke onderwijsfuncties met 
kosten die het normale draagvermogen van een faculteit te boven gaan, die 
bijdragen aan het UvA-brede profiel en/of een belangrijk UvA-breed gedragen 
doel.  
 

 
Tabel 26: Capaciteitsbudgetten onderwijs 
 
Het capaciteitsbudget voor infrastructuur FNWI is in verband met de verfijning 
van de bekostigingsfactor Hoog naar 1,30 bijgesteld naar M€ 1,7. Bij de 
vaststelling van het allocatiemodel was dit M€ 2,0 bij een factor van 1,29. 

4.4.6 Beleidsbudget onderwijs 

Beleidsbudget onderwijs bestaat uit twee onderdelen: 
 Decentrale beleidsruimte; 
 Beleidsruimte centraal. 

De decentrale beleidsruimte is bedoeld om strategische onderwijsdoelen te 
bereiken. De vaste omvang van het decentrale beleidsbudget van faculteiten is 
10% van het variabele onderwijsbudget in 2016 tot en met 2018 volgens de 

Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden Voor 2018 2019 2020 2021 2022

Doorgegeven rijksbijdrage onderwijs
Sectorplan natuur en scheikunde FNWI 280           280           280           280           280           
Huisvesting Restauratorenopleiding FGW 624           624           624           624           624           
Archiefschool FGW 230           230           230           230           230           
Duurzame geesteswetenschappen FGW 1.658        1.658        1.658        1.658        1.658        
Gezondheidszorgopleidingen FdG 1.487        1.487        1.487        1.487        1.487        
Compensatie afschaffen eigen bijdrage (selectie) FdG 53             53             -                -                -                
Compensatie afschaffen eigen bijdrage (selectie) FdT 20             20             -                -                -                
Voorlopige lump sum i.v.m. einde presatatieafspraken FdG 1.581        -                -                -                -                
Voorlopige lump sum i.v.m. einde presatatieafspraken FdT 570           -                -                -                -                
Voorlopige lump sum i.v.m. einde presatatieafspraken AUC 461           -                -                -                -                
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FEB 592           784           979           1.645        2.040        
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FdR 390           506           605           1.046        1.319        
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FNWI 1.123        1.232        1.437        2.435        3.020        
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FGW 783           891           1.048        1.802        2.235        
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FMG 1.112        1.191        1.443        2.498        3.189        
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FdG -                1.098        1.256        2.110        2.617        
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken FdT -                319           385           657           821           
Voorlopige middelen kwaliteitsafspraken AUC -                324           386           680           850           
Comeniusbeurzen Niet verd. pm pm pm pm pm
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage FdG 338           -                -                -                -                
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage FdT 65             370           331           292           292           
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage AUC -                356           319           282           282           
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage Niet verd. 88             -                -                -                -                

Doorgegeven collegegelden

Institutional Fees PPLE FdR 923           1.039        1.096        1.112        1.112        
Schakelstudenten FGW 21             21             21             21             21             
Schakelstudenten FdR 27             27             27             27             27             
Schakelstudenten FNWI 65             65             65             65             65             
Schakelstudenten FEB 275           275           275           275           275           
Schakelstudenten FMG 212           212           212           212           212           

Capaciteitsbudgetten onderwijs Voor 2019 2020 2021 2022

- Kleine letteren FGW 2.976        2.976        2.976        2.976        
- Restauratorenopleiding FGW 1.994        1.994        1.994        1.994        
- Beta/medisch-profiel gammafac. FMG 1.000        1.000        1.000        1.000        
- Kleinschalig onderwijs PPLE FdR 300           300           300           300           
- Infrastructuur FNWI 1.700        1.700        1.700        1.700        
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systematiek van het nieuwe allocatiemodel. Het bedrag staat wordt bepaald bij 
invoering van het allocatiemodel. Het toegekende beleidsbudget is beschikbaar 
voor faculteiten ter eigen invulling. 
 

 
Tabel 27: Decentrale beleidsruimte onderwijs 
 
De beleidsruimte centraal geeft invulling aan de behoefte aan ruimte voor UvA-
brede beleidsinitiatieven. Het gaat hierbij in principe niet om een verdeling van 
middelen (of kosten) over de faculteiten, maar om onderwerpen waar een 
gezamenlijke investering noodzakelijk is of om een beleidsmatige wens om tot een 
andere verdeling te komen. Nieuw toegevoegde budgetten in 2019 zijn het 
ingroeitraject beleidsbudget PPLE en concept budget voor de compensatie 
transitiefase FMG. Dit budget wordt  komende maanden verder afgestemd met 
FMG. Onder centraal beleid onderwijs valt ook het beleidsbudget FdT van M€ 5,8 
dat conform de systematiek van 2018 is bepaald. In Tabel 28 staan de centrale 
beleidsbudgetten weergegeven. 
 

 
Tabel 28: Centrale beleidsruimte onderwijs 
 

4.4.7 Totaal onderwijsbudget  

Het totale onderwijsbudget voor 2019 voor de faculteiten wordt in onderstaande 
tabel weergegeven.  
 
 

 
Tabel 29: Onderwijsbudget 2019 per faculteit 

Decentrale  beleidsruimte onderwijs Voor 2019 2020 2021 2022

Beleidsruimte onderwijs FGW 3.114        3.114        3.114        3.114        
Beleidsruimte onderwijs FdR 1.737        1.737        1.737        1.737        
Beleidsruimte onderwijs FNWI 3.676        3.676        3.676        3.676        
Beleidsruimte onderwijs FEB 2.538        2.538        2.538        2.538        
Beleidsruimte onderwijs FMG 4.319        4.319        4.319        4.319        
Beleidsruimte onderwijs FdG 3.236        3.236        3.236        3.236        

Centraal beleid onderwijs Voor 2018 2019 2020 2021 2022

ILO FMG 860           860           860           860           860           
IIS FNWI 1.043        1.043        1.043        1.043        1.043        
PPLE FdR -                73             139           184           209           
Beleidsbudget "oude" allocatiemodel FdT FdT 5.808        5.808        5.808        5.808        5.808        
Fellowshipprogramma FNWI 437           -                -                -                -                
Fellowshipprogramma FEB 73             -                -                -                -                
Fellowshipprogramma FdG 146           -                -                -                -                
AUC tariefscompensatie AUC 112           112           112           112           112           
Additioneel investeringsbudget reorganisatie FdR 167           167           167           -                -                
Huisvestingslasten REC A FdR 450           450           450           450           450           
Compensatie transitiefase  FMG Niet verd. -                1.500        1.500        1.500        -                
Reservering overgangsregeling bestuur FEB 150           150           150           150           150           
Afwikkeling organisatieveranderingen FGw FGw 100           100           100           100           100           

2019 FEB FdR FGW FNWI FMG FdG FdT AUC Niet verd. TO TAAL

O nderwijs
Variabel budget 26.900    16.482    28.979    39.346    40.292    33.812    7.303      9.551      -              202.664  
      - Studiepunten 20.600    13.300    23.428    32.621    31.300    28.749    -             149.998  
      - Diploma's 6.300      3.182      5.551      6.725      8.992      5.063      -             35.812    
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 1.059      1.572      3.425      1.577      1.403      2.637      709         680         -              13.061    
Capaciteitsbudget -              300         4.970      1.700      1.000      -              -              7.970      
Beleidsbudget 2.688      2.427      3.214      4.719      5.180      3.236      5.808      112         1.500      28.884    
     - Decentraal beleid 2.538      1.737      3.114      3.676      4.319      3.236      -             18.620    
     - Centraal beleid 150         690         100         1.043      860         -             1.500      4.344      
     - Compensatiebudget -             -             -             -             -             -             -             -             

Allocatie  O nderwijs 30.647    20.780    40.587    47.342    47.874    39.686    13.820    10.343    1.500      252.579  
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4.4.8 Resultaat allocatiemodel onderwijs 

In onderstaande tabel wordt het resultaat van het allocatiemodel onderwijs 
getoond. Deze volgt uit de omvang van de onderdelen van het allocatiemodel 
onderwijs zoals toegelicht in paragraaf 4.4.1. 
 
 

 
Tabel 30: Allocatiemodel Onderwijs 
 
Inkomsten 
De inkomsten van het allocatiemodel onderwijs volgen uit de prognose van: 
 De inkomsten van de Rijksbijdrage en collegegelden zoals uitgewerkt in 

paragraaf 4.4.2 
 Minus het aan onderwijs toegerekende deel van het budget voor erfgoed 

en bewaar. Deze budgetten zijn opgenomen in paragraaf 5.5.1 

Allocatie 
De uitgaven via het allocatiemodel onderwijs volgen uit de prognose van: 
 De variabele allocatie onderwijs aan de faculteiten zoals uitgewerkt in 

paragraaf 4.4.3 
 De doorgegeven rijksbijdrage onderwijs en collegegelden aan de 

faculteiten zoals uitgewerkt in paragraaf 4.4.4 
 De capaciteitsbudgetten onderwijs voor de faculteiten zoals uitgewerkt in 

paragraaf 4.4.5 
 De beleidsbudgetten onderwijs voor de faculteiten zoals uitgewerkt in 

paragraaf 4.4.6 
 De aan onderwijs toegerekende additionele budgetten voor de diensten en 

excedenten huisvesting. Deze budgetten zijn opgenomen in paragraaf 5.5. 
 Het aan onderwijs toegerekende deel van het budget voor bestuur en 

bestuurstaf. De percentages voor het budget voor bestuur en bestuursstaf 
zijn opgenomen in paragraaf 5.6.  

Het allocatiemodel onderwijs laat een positief resultaat zien. Dit betekent dat de 
UvA meer onderwijsmiddelen binnenkrijgt dan dat zij aan onderwijsmiddelen 
toekent aan de faculteiten en de overige eenheden. Het overschot in het UvA 
allocatiemodel onderwijs wordt ingezet om tekorten op andere 
begrotingsonderdelen binnen de UvA te dekken. 

Allocatiemodel O nderwijs 2018 2019 2020 2021 2022

Inkomsten
Rijksbijdrage 237.301    251.198    253.721    262.652    266.200    
Collegegeld 65.363      60.285      60.307      60.359      60.359      
- Erfgoed & Bewaar 8.027-        8.123-        8.190-        8.320-        8.421-        
Totaal Inkomsten 294.638    303.360    305.838    314.691    318.137    

Allocatie
Variabel 207.955-    202.664-    209.181-    213.000-    215.179-    
Doorgegeven Rijksbijdrage en collegegeld -           13.061-      14.165-      19.437-      22.655-      
Capaciteitsbudget -           7.970-        7.970-        7.970-        7.970-        
Beleidsbudgetten 29.438-      28.884-      28.950-      28.828-      27.353-      
Additioneel 13.379-      9.899-        8.571-        7.976-        7.925-        
Aandeel centrale kosten 31.101-      30.403-      28.418-      29.971-      30.383-      
Totaal Allocatie 281.873-    292.882-    297.254-    307.182-    311.465-    

Resultaat O nderwijs 12.765      10.478      8.583        7.509        6.672        
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4.5 Allocatiemodel: onderdeel Onderzoek 

4.5.1 Toelichting 

Het onderdeel Onderzoek van het allocatiemodel verdeelt de inkomende middelen 
rijksbijdrage Onderzoek, de aan onderzoek toegerekende afgedragen 
instellingscollegegelden en het Rendement Eigen Vermogen (de bespaarde rente). 
Dit wordt verminderd met het aandeel van de Erfgoed- en bewaarbudgetten van de 
UB dat toegerekend wordt aan de rijksbijdrage onderzoek.  
 
De allocatie bestaat voor onderzoek uit de volgende vijf categorieën: 
 Variabele allocatie;  
 Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden; 
 Capaciteitsbudgetten; 
 Beleidsbudgetten; 
 Aandeel centrale kosten. 

 
 
 

 

 
 
Voor FdT en AUC geldt dat de rijksbijdrage Onderzoek die rechtstreeks aan die 
eenheden is te relateren, rechtstreeks aan hen wordt doorgegeven. Dit vindt plaats 
met dezelfde variabelen als de rijksbijdrage zelf en een op basis van historische 
verdeling gegroeid onderdeel uit de vaste bekostiging van de UvA (vaste voet).  

4.5.2 Inkomsten allocatiemodel onderzoek 

Rijksbijdrage 
De meerjarige schatting (2019-2022) van de rijksbijdrage onderzoek is 
geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. De totale verwachte dotatie 
rijksbijdrage onderzoek voor 2019 is M€ 199,5. Voor deze prognose is gebruik 
gemaakt van de voorlopige statustoekenning 2019 (bekostigingsfoto OCW met de 
aantallen bekostigde prestaties), de meerjarige ontwikkelingen in het macrokader 
in de meest recente rijksbijdragebrief en door OCW en VSNU gedeelde informatie 
over elementen uit het regeerakkoord en sectorakkoord. 

+ Rijksbijdrage

- Variabele allocatie

- Budget Erfgoed

Resultaat Onderzoek (IN-UIT)

- Aandeel centrale kosten

Allocatie Onderzoek

+ Rendement Eigen Vermogen

- Doorgegeven rijksbijdrage en collegegelden

- Capaciteitsbudgetten

Variabele allocatie 
onderwijs x Opslag%

Aantal promoties x Tarief per 
prestatie

- Beleidsbudgetten

I
N

U
I
T

Matching 2e en 3e

geldstroom

Beleids-
budgetten + Research 

Priority Areas

Additionele 
budgetten +

Excedent
Huisvesting

+

+ Collegegelden

Afbeelding 1: Schematische weergave allocatiemodel: onderdeel Onderzoek 
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In onderstaande tabel wordt eerst de verwachting van de huidige posten in de 
rijksbijdrage toegelicht. In de tabel daarna worden de nog te verwachte mutaties in 
de rijksbijdrage toegelicht.  
 

 
Tabel 31: Rijksbijdrage onderzoek cf. rijksbijdrage brief 
 
Op basis van de voorlopige statustoekenning is het marktaandeel van de UvA voor 
het variabele deel voor graden 2019 12,67%. Het verwachte budget graden komt 
daardoor op M€ 35,3. Het marktaandeel van de UvA in promoties en 
ontwerpcertificaten voor 2019 is naar verwachting 11,37%, de omvang van dit 
budget komt daarmee op M€ 40,9.  
 
De UvA heeft een percentage van 10,62% in de voorziening onderzoek opslag in 
percentages en ontvangt specifieke bedragen via onderzoekopslag in bedragen. 
Tezamen vormen deze opslagen de vaste voet in de rijksbijdrage onderzoek. De 
verwachte hoogte van dit budget in 2019 is M€ 116,0. 
 

Rijksbijdrage opbouw onderzoek 2018 2019 2020 2021 2022

Rijksbijdrage onderzoek in eerste rijksbijdrage brief 2017

Gewogen bekostigingseenheden onderzoek UvA 17.222        17.569        
Prijs per gewogen bekostigingseenheid onderzoek wo 2.049€         2.009€         
Graden UvA (x 1.000) 35.289€      35.304€      -€            -€            -€            

Marktaandeel UvA in graden 12,67% 12,67% 12,67% 12,67% 12,67%
Totaal graden wo (x 1.000) 278.442€     278.560€     278.584€     278.755€     278.755€     
Graden UvA (x 1.000) 35.289€      35.304€      35.308€      35.329€      35.329€      

Promoties UvA 505             522             
Ontwerpcertificaten UvA 15               15               
Prijs per promotie wo 77.436€       76.652€       
Prijs per ontwerpcertificaat wo 64.530€       63.877€       
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000) 40.039€      40.936€      -€            -€            -€            

Marktaandeel UvA in promoties en ontw.cert. 11,12% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37%
Totaal graden wo (x 1.000) 359.928€     360.079€     360.111€     360.331€     360.331€     
Promoties en ontw.cert. UvA (x 1.000) 40.039€      40.936€      40.940€      40.965€      40.965€      

% onderzoeksopslag UvA 10,62% 10,62% 10,62% 10,62% 10,62%
Totaal onderzoeksopslag wo (x 1.000) 976.610€     977.473€     977.488€     978.404€     978.404€     
Onderzoeksopslag %  UvA (x 1.000) 103.671€    103.762€    103.764€    103.861€    103.861€    

Onderzoeksopslag bedragen UvA (x 1.000) 13.007€      12.285€      12.356€      11.661€      10.700€      

Rijksbijdrage onderzoek eerste rijksbijdrage brief (x 1.000) 192.005€     192.288€     192.367€     191.816€     190.856€     
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Tabel 32: Mutaties en technische correcties rijksbijdrage onderzoek 
 
In het regeerakkoord zijn middelen voor sectorplannen opgenomen. De 
gesprekken over de toekenning per sector en universiteit moet nog starten, maar de 
UvA verwacht hier zeker een deel van. De getoonde bedragen zijn gebaseerd op 
een aantal aannames die met de faculteiten zijn gedeeld. Naar de conceptbegroting 
toe vindt hierover nadere afstemming plaats met de faculteiten. Op basis van de 
aannames is de totale hoogte voor 2019 geschat op M€ 2,3.  
 
In begroting 2018-2021 zijn extra middelen opgenomen voor compensatie loon-
/prijsstijging. Over de loon-/ prijsindexatie wordt pas meer duidelijkheid verwacht 
na de cao onderhandelingen en wordt vooralsnog gelijk gehouden aan begroting 
2018-2021 ter hoogte van M€ 2,4. 
 
Zoals in paragraaf 2.2.3 toegelicht heeft de UvA een aantal beheersmaatregelen 
geformuleerd, waarvan een hogere schatting van de rijksbijdrage één is. Voor 
onderzoek is voorlopig M€ 1,0 extra geraamd, onderdeel hiervan zal de loon-/prijs 
compensatie 2019 en overige toekenningen zijn. 
 
De technische correcties binnen UvA zijn de overheveling van een deel van het 
geoormerkte budget duurzame geesteswetenschappen van onderwijs naar 
onderzoek en de verrekening met de VU met betrekking tot het AUC. Het saldo 
van deze correcties leidt tot een correctie op de dotatie rijksbijdrage onderzoek van 
M€ 1,4 in 2019. 
 
Collegegeld 
De faculteiten ramen in hun eigen begrotingen 85% van de verwachte 
instellingscollegegelen. Van deze raming wordt 15% opgenomen als dotatie aan 
het allocatiemodel, waarvan 20% voor onderzoek. De dotatie collegegeld aan de 
onderzoeksallocatie voor 2018 is M€ 0,5.  
 
Rendement Eigen Vermogen 
Het Rendement Eigen Vermogen is de bespaarde rente ter hoogte van M€ 10,4. 

Rijksbijdrage opbouw onderzoek 2018 2019 2020 2021 2022

Verwachte mutaties rijksbijdrage onderzoek

Sectorplannen Bèta -€            1.344€         2.112€         2.688€         2.688€         
Sectorplannen SW -€            420€            660€            840€            840€            
Sectorplannen GW -€            560€            880€            1.120€         1.120€         
Verwchte loon- en prijsindexatie 2018 2.400€         2.400€         2.393€         2.394€         2.394€         
Beheersmaatregel: ramingsonzekerheid -€            1.000€         -€            -€            -€            
Mutatie Rijksbijdrage onderzoek UvA (x 1.000) 2.400€        5.724€        6.045€        7.042€        7.042€        

Technische correcties onderzoek binnen UvA

Duurzame Geesteswetenschappen van RB OW naar RB OZ 1.102€         1.102€         1.102€         1.102€         1.102€         
Rijksbijdrage VU voor AUC 295€            340€            338€            358€            364€            
Mutatie Rijksbijdrage onderzoek UvA (x 1.000) 1.397€        1.441€        1.440€        1.459€        1.466€        

Mutaties en technische correcties onderzoek 3.797€         7.165€         7.484€         8.501€         8.507€         

TO TALE RIJKSBIJDRAGE O NDERZO EK 195.802€     199.453€     199.851€     200.317€     199.363€     
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4.5.3 Variabel budget onderzoek 

Prestaties 2019-2022 allocatiemodel onderzoek 
De variabele allocatie bestaat uit de variabele toekenningen onderzoek aan de 
faculteiten. Voor de faculteiten FEB, FdR, FNWI, FGw, FMG en FdG bestaat de 
variabele allocatie onderzoek uit drie onderdelen: 
 Onderzoeksopslag;  
 Promoties; 
 Matching 2e en 3e geldstroom. 

Om recht te kunnen doen aan onderzoeks-intensief onderwijs is een deel van het 
onderzoeksbudget gekoppeld aan het variabele onderwijsbudget (op basis van 
studiepunten en diploma’s). Hiertoe wordt een opslagfactor gehanteerd. Dit 
percentage staat in Tabel 33. Het budget onderzoeksopslag stelt faculteiten in staat 
om de onderzoeksinspanning mee te laten bewegen met de ontwikkeling van 
studentenaantallen. De hoogte van de onderzoeksopslag borgt dat, tezamen met de 
overige onderzoeksbudgetten, faculteiten ten minste 30% van het eerste 
geldstroombudget aan onderzoek kunnen besteden. 
 

 
Tabel 33: Onderzoeksopslag op variabel onderwijsbudget 
 
De tweede component van het variabele onderzoeksbudget zijn de promoties 
waarvan de bekostiging in de Rijksbijdrage wordt doorgegeven aan de faculteiten. 
Het aantal (3-jaars gemiddelde) door OCW bekostigde promoties en 
ontwerpcertificaten wordt vermenigvuldigd met de promotieprijs. De prijs voor 
ontwerpcertificaten wordt gelijk gesteld aan promoties. De promotiebekostiging is 
een vergoeding voor de kosten die de faculteit maakt voor begeleiding van de 
promovendus, gerelateerde overhead en tevens een tegemoetkoming in de kosten 
voor het in stand houden van het betreffende onderzoeksgebied. 
 

 
Tabel 34: Vergoeding per promotie 
 
De concept aantallen voor het UvA allocatiemodel 2019-2022 worden weergeven 
in Tabel 36: Prestaties onderzoek. In het driejarig gemiddelde aantal promoties 
voor bekostiging 2019 (gemiddelde 2015-2017) zijn de voorlopige bekostigde 
proefschriften 2017 meegenomen. Voor de jaren 2020-2022 zijn de prognoses van 
de faculteiten meegenomen in het driejarige gemiddelde.. 
 
Budget voor Matching 2e en 3e geldstroom is de derde component van de variabele 
onderzoeksbekostiging. Om kwalitatief hoogwaardig tweede- en derde 
geldstroomonderzoek te stimuleren wordt een matchingsbudget aan faculteiten 
toegekend. Dit budget is bedoeld om (een deel van) de niet door de 
subsidieverstrekker vergoede integrale kosten te kunnen dekken. Voor alle 
onderzoeksprojecten wordt een matchingsbudget toegekend. Het 
matchingspercentage is gebaseerd op de soort subsidie en de overheaddekking die 
de subsidiegever gemiddeld biedt.  
 

 

Percentage 2019 2020 2021 2022
Opslagfactor onderzoek 25% 25% 25% 25%

Tarief (€) 2019 2020 2021 2022
Promoties 75.000        75.000        75.000        75.000        

Matching 2019 2020 2021 2022
2e GS NWO 60% 60% 60% 60%
2e GS EU 35% 35% 35% 35%
3e GS 15% 15% 15% 15%
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Tabel 35: Matchingspercentage 
 
De grondslag voor het matchingsbudget in 2019 is de werkelijke omzet van 
onderzoeksprojecten in 2017 (projectsoort 19, 20, 22 en 23 na correctie voor 
bijvoorbeeld onjuiste labelling projectsoort en FOM omzet extracomptabel). Voor 
het matchingsbudget in 2020 en verder zijn de prognoses van de faculteiten de 
basis. Het totale budget voor alle eenheden exclusief FdG is gemaximeerd tot M€ 
30,0. Wanneer dit niveau wordt bereikt, worden de budgetten naar rato toegekend. 
Aan FdG is een matchingsbudget van M€4 toegekend. Door de toename van 2e en 
3e geldstroom projecten wordt de druk op het matchingsbudget hoger. Het 
matchingsbudget zou zonder de maximering van M€ 34,0 (inclusief 
matchingsbudget voor FdG) op M€ 38,5 uitkomen. Dit indiceert dat de 
matchingsbehoefte M€ 4,5 hoger is dan op dit moment wordt toegekend aan de 
faculteiten. De komende periode zal in overleg met de faculteiten onderzocht 
worden waar de grootste knelpunten ontstaan, zodat dat meegenomen kan worden 
in bredere discussie over dit punt met VSNU en OCW. De omzet van 
onderzoeksprojecten voor de begroting 2019-2022 wordt weergegeven in Tabel 
36: Prestaties onderzoek. 
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Tabel 36: Prestaties onderzoek 

Voor de faculteiten FdT en AUC wordt de variabele allocatie gebaseerd op het 
aantal door het rijk bekostigde diploma’s en promoties. Het aantal diploma’s voor 
het budget 2019 in de concept kaderbrief is gebaseerd op de voorlopige 
statustoekenning en voor 2020 en verder op basis van de prognose van FdT en 
AUC. Bij de concept begroting is naar verwachting de definitieve statustoekenning 
2019 bekend. Het aantal promoties als basis voor 2019 is het gemiddeld aantal 
promoties voor de kalenderjaren 2015-2017. Voor 2020 en verder is het aantal 
gebaseerd op de prognose van FdT.  
 

O nderzoek 2018* 2019 2020 2021 2022

FEB
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 20                 22                 23                 22                 
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) 658               1.231            1.231            1.231            
Omzet 3e GS EU (€ 1.000) 339               710               710               710               
Omzet 3e GS (€ 1.000) 299               591               591               591               

FdR
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 23                 22                 20                 17                 
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) 1.091            900               800               800               
Omzet 3e GS EU (€ 1.000) 1.549            1.400            1.400            1.400            
Omzet 3e GS (€ 1.000) 902               1.500            1.500            1.500            

FGW
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 64                 63                 58                 62                 
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) 5.694            5.093            5.170            5.170            
Omzet 3e GS EU (€ 1.000) 2.206            1.780            1.807            1.807            
Omzet 3e GS (€ 1.000) 340               361               366               366               

FNWI
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 113               123               124               130               
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) 22.823          22.894          22.894          22.894          
Omzet 3e GS EU (€ 1.000) 12.159          10.952          10.952          10.952          
Omzet 3e GS (€ 1.000) 7.035            6.386            6.386            6.386            

FMG
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 81                 88                 84                 79                 
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) 9.220            9.766            9.766            9.766            
Omzet 3e GS EU (€ 1.000) 9.458            10.207          10.207          10.207          
Omzet 3e GS (€ 1.000) 2.634            3.027            3.027            3.027            

FdG
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 218               223               230               230               
Omzet 2e GS NWO (€ 1.000) 16.200          16.200          16.200          16.200          
Omzet 3e GS EU (€ 1.000) 28.800          28.800          28.800          28.800          
Omzet 3e GS (€ 1.000) 48.000          48.000          48.000          48.000          

TO TAAL
Promoties 3-jarig gemiddelde (aantal) 520               541               539               540               
O mzet 2e GS NWO  (€ 1.000) 55.686          56.084          56.061          56.061          
O mzet 3e GS EU (€ 1.000) 54.511          53.849          53.876          53.876          
O mzet 3e GS (€ 1.000) 59.209          59.865          59.870          59.870          
* 2018 wordt hier leeg getoond. Door invoering van het nieuwe allocatiemodel is er geen vergelijking mogelijk met 2018.
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Tabel 37: Prestaties onderzoek statustoekenning 
 
Tarieven onderzoek 2018 
De prijzen voor de variabele onderzoekallocatie voor FdT en AUC komen voort 
uit de meest recente inzichten uit de rijksbijdrage. 
 

 
Tabel 38:Tarieven onderzoek rijksbijdrage 
 
In hoofdstuk 4.5.7 is het totale variabele onderzoeksbudget van de faculteiten 
opgenomen. 

4.5.4 Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek 

De doorgegeven rijksbijdrage onderzoek en collegegelden bestaat uit twee 
onderdelen: 
 Geoormerkte rijksbijdrage; 
 Onderzoeksdeel van instellingscollegegelden. 

Budgetten die door het rijk al geoormerkt zijn voor specifieke (beleids)doelen, 
geoormerkte rijksbijdrage, worden rechtstreeks doorgegeven aan de betreffende 
faculteit. In  Tabel 39: Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek  zijn de geoormerkte 
rijksbijdragen weergegeven. 
 
 

  
Tabel 39: Doorgegeven rijksbijdrage onderzoek 
 
De instellingscollegegelden (ICG) worden door faculteiten zelf geraamd. Het 
onderzoeksdeel van de  instellingscollegegelden (onderdeel van 85% ICG-
inkomsten) wordt, aansluitend bij de onderzoeksopslag op het variabele 
onderwijsbudget in het allocatiemodel, verondersteld 25% van het onderwijsdeel 
te zijn.  
 

O nderzoek 2018 2019 2020 2021 2022

AUC
Bachelordiploma hoog 3 jarig gemiddelde 183             210             224             239             252             

FdT
Bachelordiploma top 3 jarig gemiddelde 60               61               61               64               64               
Masterdiploma top 3 jarig gemiddelde 58               63               60               62               64               
Proefschriften 3 jarig gemiddelde 11               14               16               16               17               

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Bachelordiploma top 6.147          6.028          6.028          6.028          6.028          
Masterdiploma top 12.295        12.057        12.057        12.057        12.057        
Bachelordiploma hoog 3.074          3.014          3.014          3.014          3.014          
Masterdiploma hoog 6.147          6.028          6.028          6.028          6.028          
Proefschriften 77.436        76.652        76.652        76.652        76.652        

Doorgegeven Rijksbijdrage onderzoek Voor 2018 2019 2020 2021 2022

Sectorplan natuur en scheikunde FNWI 1.223        1.223        1.223        1.223        1.223        
Sectorplan bèta Niet verd. -                1.344        2.112        2.688        2.688        
Sectorplan geesteswetenschappen Niet verd. -                560           880           1.120        1.120        
Sectorplan sociale wetenschappen Niet verd. -                420           660           840           840           
Duurzame Geesteswetenschappen FGW 1.102        1.102        1.102        1.102        1.102        
Zwaartekracht Delta Institute for Theoretical Physics FNWI 1.815        1.601        1.601        961           -                
Zwaartekracht Networks FNWI 2.573        2.066        2.137        2.083        2.083        
Voorwaardelijke profileringsmiddelen ivm aftopping promoties FdT 360           360           360           360           360           
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage ACTA 19             69             68             68             68             
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage AUC -                20             20             20             20             
Nog door te geven verwachte rijksbijdrage Niet verd. 6               -                -                -                -                
Middelen onderwijsgerelateerd onderzoek WSV Niet verd. 1.614        -                -                -                -                
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4.5.5 Capaciteitsbudget onderzoek 

Capaciteitsbudgetten zijn budgetten voor bijzondere functies of opleidingen die 
structureel extra middelen behoeven. In Tabel 40 staat gespecificeerd welke 
budgetten zijn vastgesteld ten behoeve van specifieke onderzoeksfuncties met 
kosten die het normale draagvermogen van een faculteit te boven gaan, die 
bijdragen aan het UvA-brede profiel en/of een belangrijk UvA-breed gedragen 
doel.  
 

 
Tabel 40: Capaciteitsbudgetten onderzoek 
 
Het capaciteitsbudget voor infrastructuur FNWI is in verband met de verfijning 
van de bekostigingsfactor Hoog naar 1,30 bijgesteld naar M€ 13,9. Bij de 
vaststelling van het allocatiemodel was dit M€ 14,0 bij een factor van 1,29. 

4.5.6 Beleidsbudget onderzoek 

Het beleidsbudget onderzoek bestaat uit vier onderdelen: 
 Decentrale beleidsruimte; 
 Research Priority Areas; 
 Beleidsruimte centraal; 
 Compensatiebudget. 

 
De decentrale beleidsruimte is bedoeld om strategische onderzoeksdoelen te 
bereiken. De vaste omvang van het decentrale beleidsbudget van faculteiten is 
20% van het variabele onderzoeksbudget in 2016 tot en met 2018 volgens de 
systematiek van het nieuwe allocatiemodel. Het bedrag staat wordt bepaald bij 
invoering van het allocatiemodel. Het toegekende beleidsbudget is beschikbaar 
voor faculteiten ter eigen invulling. 

 

 
Tabel 41: Decentrale beleidsruimte onderzoek 

 

Het tweede onderdeel van het beleidsbudget betreft de Research Priority Areas. 
De bestaande zwaartepunten zijn in het allocatiemodel opgenomen onder de 
noemer Research Priority Areas (RPA’s). Daarnaast wordt beleid ontwikkeld met 
betrekking tot nieuwe RPA’s. Bij de beleidsinvesteringen in hoofdstuk 2.4.1 zijn 
de RPA’s toegelicht. In onderstaande tabel staan de reeds toegekende en nog te 
bestemmen budgetten met betrekking tot RPA’s weergegeven.  

Capaciteitsbudgetten onderzoek Voor 2019 2020 2021 2022

Infrastructuur FNWI 13.900      13.900      13.900      13.900      
Brede Geesteswetenschappen FGW 3.500        3.500        3.500        3.500        
Onderzoeksprofiel fac. FEB 1.500        1.500        1.500        1.500        

Werkplaatsfunctie FdT 1.750        1.750        1.750        1.750        

Decentrale  beleidsruimte onderzoek Voor 2018 2019 2020 2021 2022

Beleidsruimte onderzoek FGW 3.135        3.135        3.135        3.135        3.135        
Beleidsruimte onderzoek FdR 1.423        1.423        1.423        1.423        1.423        
Beleidsruimte onderzoek FNWI 6.533        6.533        6.533        6.533        6.533        
Beleidsruimte onderzoek FEB 1.761        1.761        1.761        1.761        1.761        
Beleidsruimte onderzoek FMG 4.948        4.948        4.948        4.948        4.948        
Beleidsruimte onderzoek FdG 5.683        5.683        5.683        5.683        5.683        
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Tabel 42: Budget Research Priority Areas 
 
De beleidsruimte centraal geeft invulling aan de behoefte aan ruimte voor UvA-
brede beleidsinitiatieven. Het gaat hierbij in principe niet om een verdeling van 
middelen (of kosten) over de faculteiten, maar om onderwerpen waar een 
gezamenlijke investering noodzakelijk is of om een beleidsmatige wens om tot een 
andere verdeling te komen. Onder centraal beleid onderzoek valt ook het 
beleidsbudget FdT van M€ 2,4 dat conform de systematiek van 2018 is bepaald.  
In Tabel 43 staan de centrale beleidsbudgetten weergegeven. 
 
Nieuw toegevoegde budgetten in 2019 zijn het ingroeitraject beleidsbudget PPLE 
en budget voor postdocs Digitale Samenleving. Het budget voor 
universiteitshoogleraren wordt vanaf 2019 aan de beleidsbegroting toegevoegd via 
een verhoging van het percentage voor beleid. Zie paragraaf 5.6.2. 
 
Onder het centrale beleidsbudget is ook het budget voor SARA (High Performance 
Computing) opgenomen. Het budget voor SARA is strikt genomen niet 
additioneel, want is niet tijdelijk, maar is ook geen beleidsbudget. Het wordt 
daarom onder de post additioneel geraamd.  
 
In het verleden is gebleken dat NWO geen formele norm heeft voor de wijze 
waarop universiteiten omgaan met de rente bij Spinozaprijzen, maar tegelijkertijd 
op andere momenten wel een norm van 3% communiceert. Omdat dit niet in 
overeenstemming is met de interne systematiek van de UvA, niet overeenkomt met 
de huidige geldmarktrente en er geen sprake is van een voorschrift, leidt dit in de 
praktijk tot veel discussie en onnodige administratieve last voor prijswinnaars. 
Sinds 2013 geldt daarom een normrente van 3% voor berekeningen rondom de 
Spinozapremies. Faculteiten ontvangen compensatie voor het verschil tussen de 
normrente en de werkelijke rente als additioneel budget.  
 
Om financiële zekerheid te kunnen garanderen voor het Asser instituut tot 2020 is 
afgesproken dat de vermenigvuldigingsfactor niet van toepassing is op het 
beleidsbudget onderzoek voor het Asser tot 2020. Daarna wordt de afspraak 
geëvalueerd. FdR ontvangt daarom een tijdelijke compensatie tot en met 2020 
t.b.v. het Asser instituut.  
 

Zwaartepuntbudgetten & RPA's Voor 2018 2019 2020 2021 2022

CREATE FGW 429           429           429           429           429           
The International Rule of Law én Private and Public European LawFdR 334           334           334           334           334           
Systems Biology FNWI 334           334           334           334           334           
GRAPPA FNWI 328           328           328           328           328           
Sustainable Chemistry FNWI 429           429           429           429           429           
QuSoft FNWI 297           297           297           297           297           
Communication

‐

by

‐

Action and Market Design FEB 301           301           301           301           301           
Complex human systems lab FEB 297           297           297           297           297           
Brain & Cognition FMG 772           772           772           772           772           
Personalized Communication FMG 301           301           301           301           301           
Global Health FdG 329           329           329           329           329           
Medical Integromics FdG 429           429           429           429           429           
Oral Infections and Inflammation FdT 328           328           328           328           328           
Oral Regenerative Medicine (Bioengineering) FdT 329           329           329           329           329           
UvA IAS IAS 704           710           716           716           716           
Beschikbaar 2018 Niet verd. 583           -                -                -                -                
Beschikbaar RPA voor Bèta/Medisch/Gamma Niet verd. -                2.000        2.000        2.000        2.000        
Beschikbaar RPA voor AI Niet verd. -                650           650           650           650           
Beschikbaar nieuwe RPA Niet verd. -                -                650           1.300        1.300        
Totaal 6.522        8.595        9.251        9.901        9.901        
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Tabel 43: Centrale beleidsruimte onderzoek 
 
Compensatiebudgetten zijn tijdelijke budgetten die worden toegekend in het geval 
het budget op basis van het nieuwe allocatiemodel tot een lager bedrag leidt dan 
het oude (negatief verschil nieuw/oud). Het allocatiemodel is ten behoeve van de 
invoering bij begroting 2019 geijkt naar de begroting van 2018, zijnde de meest 
recent vastgestelde begroting. Hierdoor is de decentrale beleidsruimte van 
faculteiten, gebaseerd op het gemiddeld variabele budget van drie jaar, ook 
gebaseerd op de meest actuele prestaties (2016-2018). In de doorrekeningen die 
zijn gemaakt ten behoeve van de besluitvorming over het nieuwe allocatiemodel 
was de vergelijking tussen oud en nieuw gebaseerd op begroting 2017. Ten 
behoeve van de bepaling van een eventueel compensatiebudget per faculteit is 
zowel voor het onderwijsbudget als voor het onderzoeksbudget het verschil tussen 
nieuw en oud berekend op basis van begroting 2018. Indien de som van het 
verschil tussen het nieuwe en het oude model voor onderwijs en onderzoeksbudget 
negatief is, wordt een compensatiebudget opgenomen. Dit is voor geen van de 
faculteiten van toepassing bij de invoering in 2019.  
 
Ter ondervanging van eventuele knelpunten die ontstaan door de invoering van het 
nieuwe allocatiemodel is een niet verdeeld budget opgenomen in 2019 en 2020. De 
verwachting is dat na 2020 geen compensatiebudgetten meer nodig zullen zijn. 
 

 
Tabel 44: Compensatiebudget onderzoek 
 

4.5.7 Totaal onderzoeksbudget 

Het totale onderzoeksbudget voor 2019 per faculteit wordt in onderstaande tabel 
weergegeven.  
 

Centraal beleid onderzoek Voor 2018 2019 2020 2021 2022

Beleidsbudget "oude" allocatiemodel FdT FdT 2.391        2.414        2.390        2.366        2.343        
FNWI - Rente Spinoza FNWI 24             10             1               1               1               
FMG - Rente Spinoza FMG 75             75             75             75             75             
FdR - Rente Spinoza FdR 14             12             -                -                -                
FGw - Rente Spinoza FGw 13             -                -                -                -                
Postdocs Digitale Samenleving FdR -                120           120           120           -                
Postdocs Digitale Samenleving FNWI -                120           120           120           -                
Compensatie budget ASSER FdR 106           105           104           -                -                
PPLE FdR -                37             69             92             104           
Compensatie m2 CEDLA FGW 31             31             31             31             31             
Bijdrage Amsterdam Neuroscience FNWI 70             -                -                -                -                
Additionele bijdrage Networks FNWI 100           100           100           100           100           
Beleidsbudget CEDLA FGW 1.229        1.217        1.205        1.193        1.193        
Beleidsbudget ASSER FdR 2.120        2.099        2.078        2.078        2.078        
SARA FNWI 960           960           960           960           960           
Universiteitshoogleraren Bestuur 874           -                -                -                -                

Compensatiebudget onderzoek Voor 2019 2020 2021 2022
Compensatiebudget Niet verd. 1.000        500           -                -                
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Tabel 45: Onderzoeksbudget 2019 per faculteit 
 

4.5.8 Resultaat allocatiemodel onderzoek 

In onderstaande tabel wordt het resultaat van het allocatiemodel onderzoek 
getoond. Deze volgt uit de omvang van de onderdelen van het allocatiemodel 
onderwijs zoals toegelicht in paragraaf 4.5.2. 
 
 

 
Tabel 46: Allocatiemodel Onderzoek 
 
Inkomsten 
De inkomsten van het allocatiemodel onderzoek volgen uit de prognose van: 
 De inkomsten van de Rijksbijdrage, collegegeld en het rendement eigen 

vermogen zoals uitgewerkt in paragraaf 4.5.2. 
 Minus het aan onderzoek toegerekende deel van het budget voor erfgoed 

en bewaar. Deze budgetten zijn opgenomen in paragraaf 5.5.1 

Allocatie 
De uitgaven via het allocatiemodel onderzoek volgen uit de prognose van: 
 De variabele allocatie onderzoek aan de faculteiten zoals uitgewerkt in 

paragraaf 4.5.3. 

2019 FEB FdR FGW FNWI FMG FdG FdT AUC Niet verd. TO TAAL

O nderzoek
Variabel budget 8.711      7.030      15.735    34.881    24.189    28.816    2.181      632         -              122.175  
      - Onderzoeksopslag 6.725      4.120      7.245      9.836      10.073    8.453      -             46.452    
      - Promoties 1.500      1.750      4.800      8.500      6.075      16.363    -             38.988    
      - Matching 2e en 3e geldstroom 486         1.159      3.691      16.545    8.042      4.000      -             33.922    
Doorgegeven rijksbijdrage -              -              1.102      4.891      -              -              360         20           2.324      8.697      
Capaciteitsbudget 1.500      -              3.500      13.900    -              -              -              18.900    
Beleidsbudget 2.359      4.130      4.812      9.110      6.096      6.441      3.071      -              3.650      39.669    
     - Decentraal beleid 1.761      1.423      3.135      6.533      4.948      5.683      -             23.483    
     - Zwaartepunten / RPA's 598         334         429         1.387      1.073      758         2.650      7.228      
     - Centraal beleid -             2.373      1.248      1.190      75           -             -             4.886      
     - Compensatiebudget -             -             -             -             -             -             1.000      1.000      

Allocatie  O nderzoek 12.570    11.160    25.149    62.782    30.286    35.256    5.612      652         5.974      189.441  

Allocatiemodel O nderzoek 2018 2019 2020 2021 2022

Inkomsten
Rijksbijdrage 195.802    199.453    199.851    200.317    199.363    
Collegegeld -           507           513           525           525           
Rendement Eigen Vermogen 10.400      10.400      10.400      10.400      10.400      
- Erfgoed & Bewaar 4.999-        5.009-        5.021-        4.974-        4.958-        
Totaal Inkomsten 201.203    205.351    205.742    206.269    205.330    

Allocatie
Regulier allocatiemodel 89.295-      122.175-    125.333-    126.237-    126.900-    
Doorgegeven Rijksbijdrage -           8.697-        10.095-      10.396-      9.436-        
Capaciteitsbudget -           18.900-      18.900-      18.900-      18.900-      
Beleidsbudgetten 91.101-      40.456-      40.646-      40.679-      40.428-      
Zwaartepunten 6.522-        -           -           -           -           
Additioneel 5.065-        3.586-        3.511-        3.536-        3.578-        
Aandeel centrale kosten 13.911-      15.678-      15.511-      15.342-      15.154-      
Totaal Allocatie 205.893-    209.492-    213.996-    215.090-    214.397-    

Resultaat O nderzoek 4.690-        4.141-        8.254-        8.821-        9.066-        
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 De doorgegeven rijksbijdrage onderzoek aan de faculteiten zoals 
uitgewerkt in paragraaf 4.5.4. 

 De capaciteitsbudgetten onderzoek voor de faculteiten zoals uitgewerkt in 
paragraaf 4.5.5. 

 De beleidsbudgetten onderzoek voor de faculteiten zoals uitgewerkt in 
paragraaf 4.5.6. 

 De aan onderzoek toegerekende additionele budgetten voor de diensten en 
excedenten huisvesting. Deze budgetten zijn opgenomen in paragraaf 5.5. 

 Het aan onderzoek toegerekende deel van het budget voor bestuur en 
bestuurstaf. De percentages voor het budget voor bestuur en bestuursstaf 
zijn opgenomen in paragraaf 5.6.  

Het allocatiemodel onderzoek laat een negatief resultaat zien. Dit betekent dat de 
UvA minder onderzoeksmiddelen binnenkrijgt dan dat zij aan onderzoeksmiddelen 
toekent aan de faculteiten en de overige eenheden. Het tekort in het UvA 
allocatiemodel onderzoek wordt gedekt uit overschotten op andere 
begrotingsonderdelen binnen de UvA. 

4.6 Totale allocatie per faculteit 

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling in het totaal gealloceerde 
eerste geldstroombudget per faculteit weergegeven, gebaseerd op de in voorgaande 
paragrafen opgenomen prijzen, budgetten en prognoses. Aangezien de in deze 
tabel opgenomen budgetten zijn gebaseerd op verwachte aantallen bekostigde 
prestaties, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De bedragen zijn 
exclusief excedenten huisvesting en interne verrekeningen tussen faculteiten. 
 
 

 
Tabel 47: Totale allocatie per faculteit 
 
Uit de tabel blijkt een verwachte stijging van budgetuitdeling aan faculteiten met 
ongeveer M€ 14,0 in 2019 t.o.v. 2018. In de begroting van 2018 was een stijging 
van 2019 t.o.v. 2018 geraamd ter grootte van M€ 7,6. De verwachte ontwikkeling 
van met name de rijksbijdrage is vertaald naar de prijzen en percentages in het 
nieuwe allocatiemodel, waardoor de uitdeling hoger is dan in 2018.  
 
Na 2019 zal de budgetuitdeling naar verwachting verder stijgen van M€ 442,0 in 
2019 naar M€ 467,9 in 2022. Hierin is de ontwikkeling van de middelen ten 
behoeve van kwaliteitsafspraken van M€ 7,9 in 2019 naar M€ 20,0 in 2022 
zichtbaar. 

Totale  allocatie  per faculteit 2018 2019 2020 2021 2022
Faculteit  der Rechtsgeleerdheid 31.312 31.940 32.814 33.528 33.796
Faculteit  Economie en Bedrijfskunde 39.637 43.217 46.796 48.205 49.194
Faculteit  der Geesteswetenschappen 65.785 65.736 66.195 67.613 68.320
Faculteit  der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 109.877 110.124 111.891 112.806 112.760
Faculteit  der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 79.663 78.159 81.320 83.714 85.742
Faculteit  der Geneeskunde 72.473 74.942 75.368 76.797 77.308
Faculteit  der Tandheelkunde 18.333 19.433 19.619 19.896 20.104
Amsterdam University College 10.008 10.995 11.411 11.916 12.125
Niet verdeeld 937 7.474 8.952 10.098 8.598
Totaal 428.024 442.020 454.366 464.573 467.947
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5 Interne dienstverlening, indirecte kosten en centrale kosten 

5.1 Toelichting interne dienstverlening 

De UvA kent sinds 2006 voor haar interne dienstverlening een systeem van 
integrale kostentoerekening, zowel intern als extern. Dit kostenmodel kenmerkt 
zich door het toerekenen van alle kosten van de UvA aan de afnemende eenheden 
(bijvoorbeeld faculteiten en andere diensten) en uiteindelijk haar onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten. Afhankelijk van de relatie tot de activiteit zal dit in meer of 
mindere mate direct zijn.  
 
Voor de meeste ondersteunende diensten binnen de UvA zijn de integrale kosten 
per (intern) aangeboden dienst(verleningspakket) berekend. Deze producten en 
diensten worden opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) en 
gedurende de SLA-cyclus (Service Level Agreement) worden deze geëvalueerd. 
Voorstellen tot nieuwe producten, bijstelling en/of verandering worden tijdens de 
SLA-cyclus besproken. In navolging hierop en voorafgaand aan de kaderbrief 
worden eventuele aanpassingen door Financiën, Planning & Control getoetst aan 
de hand van het spelregelkader tarieven (zie bijlage 5). Vanaf begroting 2019 is er 
geen mogelijkheid om tarieven budgetneutraal te wijzigen. In de UvA begroting 
wordt de totale ontwikkeling van de kosten voor dienstverlening toegelicht.  
 

 
 
Om de afname van de producten en diensten te kunnen bepalen, zijn er cost drivers 
benoemd die voor de afnemer aansluiten bij de toegevoegde waarde voor diens 
proces en voor de leverende dienst recht doen aan het kostenpatroon van de dienst. 
Voorbeelden van cost drivers zijn het aantal vierkante meters, medewerkers of 
studenten. Hoeveel van een dienst wordt afgenomen, wordt bepaald door het aantal 
van elke cost driver te tellen op 1 juli van het jaar voorafgaand aan de begroting.  
Uitzondering hierop zijn de diensten die gekoppeld zijn aan de cost driver 
ingeschreven studenten. Deze kent het telmoment op 1 oktober van het collegejaar 
voorafgaand aan de begroting en de ICT-werkplekken met een telmoment op 1 
juni voorafgaand aan het jaar van de begroting. In de tabel in bijlage 6 zijn de 
verschillende diensten opgenomen inclusief de bijbehorende cost driver, 
telmoment en de bron van de gegevens.  
 

Afbeelding 2: Kostenmodel interne dienstverlening 
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Voor de doorberekening van vaste en variabele pakketten zijn met het FdG, FdT 
en AUC specifieke afspraken gemaakt.  

5.2 Huisvestingsplan 

Het UvA beleid omtrent huisvesting van onderwijs en onderzoek is beschreven in 
het huisvestingsplan dat jaarlijks bij de begroting wordt geactualiseerd. De interne 
doorbelasting van huisvestingskosten vindt plaats op basis van het aantal vierkante 
meter v.v.o. (verhuurbaar vloeroppervlak) dat een eenheid gebruikt. De huurprijs 
per vierkante meter v.v.o. wordt, conform het in het huisvestingsplan beschreven 
beleid, jaarlijks verhoogd met 3,5% (tot en met 2022) en desgewenst daarboven 
met inflatie. 

5.3 Indirecte kosten 

Directeuren en decanen is gevraagd om maatregelen te realiseren om te besparen 
op de bestaande indirecte kosten en daarmee ruimte te maken voor andere kosten 
die helpen de doelstellingen van de UvA te realiseren. In 2016 zijn afspraken 
gemaakt over de uitvoering van concrete maatregelen om de kosten van 
ondersteunende dienstverlening en overige indirecte kosten te verlagen. In 
kaderbrief 2017 zijn de tarieven, en in enkele gevallen budgetten, van de diensten 
verlaagd met de omvang van de verwachte besparingen.  
 
Uit de onderstaande tarief wijzigingen blijkt dat de interne doorbelastingen bij de 
UvA zullen toenemen. Dit is in belangrijke mate het gevolg van afgesproken 
kwaliteitsverbeteringen, zoals bijvoorbeeld rond Canvas. In onderstaande tabel 
zijn de doorbelastingen van de vaste pakketten aan de faculteiten weergegeven. 
Deze zijn op basis van de aantallen in begroting 2018-2021 en de tarieven zoals 
weergegeven in paragraaf 5.4. In juli en oktober worden de aantallen vaste 
pakketten voor 2019-2022 en daarmee de doorbelasting definitief vastgesteld. 
 

 
Tabel 48: Interne doorbelasting vaste pakketten diensten. 
 
Dit betekent dat een deel van de beschikbare ruimte direct ingezet is en niet meer 
beschikbaar voor nieuw beleid. Het leidt kort gezegd tot extra druk op faculteiten, 
ondanks de ingezette lijn van besparingen in de kaderbrief 2017. In het aankomend 
jaar zal samen met faculteiten en diensten worden gezocht naar manieren om de 
druk op het primair proces te verlichten, maar wel ruimte te houden voor 
vernieuwing en verbetering. Dit vindt plaats door middel van een evaluatie van de 
SLA cyclus, overigens in goede afstemming met het Uitvoeringsplan diensten. 
 
In paragraaf 2.3 is het beleid met betrekking tot loon-/prijsstijgingen en de 
toepassing hiervan in begroting 2018 toegelicht. Een uitzondering op dit beleid is 
de meerjarige ontwikkeling van museale budgetten. Voor de museale functies geldt 
dat zij ten minste 21% van de exploitatie moeten dekken uit externe inkomsten. Dit 

Interne doorbelasting vaste  pakketten diensten 2018 2019 2020 2021 2022
Faculteit  der Rechtsgeleerdheid 10.704 11.233 11.460 11.569 11.676
Faculteit  Economie en Bedrijfskunde 15.113 15.745 15.822 15.923 16.012
Faculteit  der Geesteswetenschappen 24.782 25.756 26.111 26.436 26.630
Faculteit  der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 33.495 34.360 34.744 35.192 35.641
Faculteit  der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 26.394 27.690 27.895 28.150 28.390
Faculteit  der Geneeskunde 2.722 2.849 2.838 2.838 2.838
Faculteit  der Tandheelkunde 553 534 532 532 532
Amsterdam University College 2.431 2.530 2.566 2.606 2.646
Totaal 116.194 120.697 121.968 123.246 124.366
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is in lijn met het algemene Rijksbeleid terzake en wordt gemonitord door UB via 
het jaarverslag van Allard Pierson.  

5.4 Dienstverlenende eenheden 

5.4.1 Vastgoed 

De interne huurprijs wordt voor 2019 overeenkomstig de Kaderbrief 2008 bepaald 
op de prijs 2018, verhoogd met 3,5% en met 1,4% inflatiecorrectie (CPI 2017), en 
daarmee gebracht op € 227,22 per m² vvo.  
 

 
Tabel 49: Tarief Vastgoed 

5.4.2 Energie 

De energieprijzen ontwikkelen zich autonoom en de mogelijkheden om deze te 
beïnvloeden zijn beperkt. Indien zich sterk stijgende prijzen (of dalende prijzen) 
voordoen, zullen de tarieven in de komende jaren ondanks het algemene beleid 
aangepast moeten worden. Op dit moment worden de tarieven gehandhaafd op het 
niveau van 2018. Het beleid van de UvA is er op gericht de hoeveelheid verbruikte 
energie terug te dringen. Voordelen die hier uit ontstaan zullen aan afnemers 
worden doorgegeven. 
  

 
Tabel 50: Tarief Energie 

5.4.3 Universiteitsbibliotheek 

De uitbreiding van studieplekken met name in gebouw REC-A is in 2018 éénmalig 
verrekend met de faculteiten via de variabele dienstverlening aangevuld met een 
additioneel budget voor UB. Vanaf 2019 wordt dit volledig verrekend via de vaste 
dienstverlening. Dit is verwerkt door een verhoging van het tarief per student van 
€ 27,04. 
 

 
Tabel 51: Tarieven Universiteitsbibliotheek 

5.4.4 ICT Services 

De belangrijkste aanpassing van de tarieven ICTS komt voort uit het werkpakket 
information security. Het tarief voor basisdienst per medewerker en het tarief 
onderwijsdienst per student stijgen met € 21,34. Door hogere exploitatielasten van 
Canvas in vergelijking met Blackboard zal het tarief van onderwijsdiensten per 
student met € 8,72 stijgen. Daarnaast zijn er wijzigingen met betrekking tot 
Windows, Office 365, T-Mobile en exchange. Tezamen leiden deze aanpassingen 
tot een wijziging van het tarief voor UvA werkplek, met uitzondering van de 
zelfsupport, van € 6,20 en een wijziging van het tarief voor basisdienst per 
medewerker van € 2,60. De dienstverlening voor digitaal toetsen is overgeheveld 
van ICTS naar FS. Hierdoor wordt het tarief onderwijsdiensten per student 
verlaagd met € 5,00.  

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Vastgoed / m2 216,61        227,22        235,17        243,40        251,92        

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Energie 31,29          31,29          31,29          31,29          31,29          

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
UB / student 256,51        280,25        280,25        280,25        280,25        
UB / fte WP 207,85        205,19        202,53        202,53        202,53        
UB / CV + m2 1.026,37     1.013,16     999,95        999,95        999,95        
UB / Variabel 1,29            1,27            1,25            1,25            1,25            
UB / Publicaties 78,85          77,84          76,83          76,83          76,83          
UB / WP fte + student 92,66          91,48          90,30          90,30          90,30          
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Tabel 52: Tarieven ICTS 

5.4.5 Facility Services 

Het tarief voor schoonmaak zal jaarlijks stijgen conform de cao stijging voor de 
schoonmakers. Voor 2019 betekent dit een stijging van € 0,65. Het tarief voor de 
taartpuntzalen van BOL word gecorrigeerd voor de stijgende vastgoedprijs. Voor 
2019 betekent dit een stijging van € 107. Digitaal toetsen wordt conform de 
business case doorbelast vanuit FS voor een tarief van € 10,01 in 2019 en daarna 
voor € 8,95 per student. 
 

 
Tabel 53: Tarieven Facility Services 

5.4.6 Administratief Centrum 

De dienstverlening SAP FIORI en SAP BW /SAP BPC zorgen respectievelijk 
voor een stijging van het tarief PSA (per IAR PID) van € 10,34 en basisdienst AC 
van € 0,05. Door een verschuiving van medewerkers van de projectadministratie 
van het AC naar de faculteiten wordt de doorbelasting van de projectadministratie 
verlaagd met € 5,32. De Student Admission activiteiten worden verplaatst van StS 
naar AC, hierdoor stijgt het tarief CSA per student met € 9,96. 
 

 
Tabel 54: Tarieven Administratief Centrum 

5.4.7 Bureau Communicatie 

Voor 2019 zijn er geen gewijzigde tariefvoorstellen.  

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
UvA werkplek
Standaard Desktop 825,72        831,92        831,92        831,92        831,92        
Standaard laptop 952,53        958,73        958,73        958,73        958,73        
Speciaal desktop 1.135,36     1.141,56     1.141,56     1.141,56     1.141,56     
Speciaal laptop 1.262,17     1.268,37     1.268,37     1.268,37     1.268,37     
Zelfsupport 96,33          96,33          96,33          96,33          96,33          
Connectiviteit  / m2 18,38          18,38          18,38          18,38          18,38          
Medewerker ICT basisdienst 412,37        436,31        436,31        436,31        436,31        
Onderwijs en Onderzoeksdiensten / student 101,10        126,16        126,16        126,16        126,16        
CIS (k€) 5.483          5.483          5.483          5.483          5.483          
IC programma-leiding (k€) 1.360          1.360          1.360          1.360          1.360          
IC multimediadiensten (k€) 428             428             428             428             428             

Tarief (€) 2019 2020 2021 2022
Faciliteiten / m2 29,31          29,31          29,31          29,31          
Schoonmaak / m2 gewogen 21,87          21,87          21,87          21,87          
Openingstijden beveiliging 34,10          34,10          34,10          34,10          
Facilit ies/IAR PID 196,76        196,76        196,76        196,76        
Facilit ies/IAR PNID 114,28        114,28        114,28        114,28        
Facilit ies/IAR GAST 48,33          48,33          48,33          48,33          
Facilit ies /Stud. 77,18          77,18          77,18          77,18          
Digitaal toetsen / student 10,01          8,95            8,95            8,95            
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID 10,37          10,37          10,37          10,37          
BOL uren grote zalen 26,15          26,15          26,15          26,15          
BOL taartpuntzalen 10.858        10.968        11.083        11.083        

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Financiële administratie / factuur 27,09          27,09          27,09          27,09          27,09          
Basisdienst AC / k€ Baten 2,70            2,75            2,75            2,75            2,75            
Proj. Adm. / WBS 74,72          69,40          69,40          69,40          69,40          
CSA / student 141,16        152,12        152,12        152,12        152,12        
Pers. & sal. adm. / IAR PID 350,39        360,73        360,73        360,73        360,73        
Pers. & sal. adm. / IAR PNID 175,68        175,68        175,68        175,68        175,68        
Pers. & sal. adm. / IAR GAST 58,54          58,54          58,54          58,54          58,54          
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Tabel 55: Tarieven Bureau Communicatie 

5.4.8  Studentenservices 

De afgelopen jaren heeft StS haar dienstverlening uitgebreid en aangepast aan de 
behoeften van studenten en faculteiten. Dit is eerder niet voldoende besproken met 
faculteiten en daarmee is er de afgelopen jaren ook geen aanpassing van het tarief 
doorgevoerd. In 2018 heeft StS hier éénmalig een additioneel budget voor 
toegekend gekregen. In 2017 is StS begonnen met een serie tactische overleggen 
met faculteiten, om de dienstverlening (en verandering daarin) toe te lichten en te 
toetsen of er draagvlak is voor dit pakket. De hieruit voortkomende 
dienstverlening en bijbehorend tarief is € 274,54 wat een tariefstijging van € 15,24 
betekent.  
  

 
Tabel 56: Tarieven Studentenservices 

5.4.9 Arbodienst 

Voor 2019 zijn er geen gewijzigde tariefvoorstellen.  
 

 
Tabel 57: Tarieven Arbodienst 

5.4.10 Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds 

De omvang van het beleidsbudget voor BAU wordt verhoogd met k€ 250. Dit is 
deels de overheveling van het additionele budget voor BAU van k€ 100 in 
begroting 2018 en een aanvullende verhoging ten behoeve van fondsenwerver en 
comliance van k€ 150. Het totale budget komt daarmee op M€ 2,1. Dit is 
opgenomen als themabudget onder de beleidsinvesteringen via de 
bestuursbegroting.  

5.4.11 Bureau Kennistransfer 

De omvang van het beleidsbudget voor BKT wordt verhoogd met k€ 200 om de 
ondersteuning van onderzoek aanvragen te vergroten waardoor de administratieve 
druk van onderzoekers wordt verlaagd. Daarnaast wordt het budget met k€ 100 
verhoogd om de detachering van medewerkers van BKT te financieren zodat deze 
lasten niet doorbelast hoeven te worden aan faculteiten. Het totaal budget komt 
daarmee op M€ 1,5. Dit is opgenomen als themabudget onder de 
beleidsinvesteringen via de bestuursbegroting.  

5.4.12 Huisvestingsontwikkeling 

De omvang van het budget voor HO bestaat uit interne variabele dienstverlening 
en een onder voorbehoud themabudget voor campus ontwikkeling van k€ 600. 
Deze laatste is opgenomen als themabudgetten onder de beleidsinvesteringen via 
de bestuursbegroting. De variabele dienstverlening wordt vastgesteld bij begroting. 

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Communicatie / stud. 146,50        146,50        146,50        146,50        146,50        
Personeelsadvertenties / IAR PID 74,50          74,50          74,50          74,50          74,50          
Corporate communicatie (k€) 1.020          1.020          1.020          1.020          1.020          

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Studvoorz / Stud 259,30        274,54        274,54        274,54        274,54        

Tarief (€) 2018 2019 2020 2021 2022
Bedrijfsgezondheid / IAR PID 182,00        182,00        182,00        182,00        182,00        
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5.5 Additionele budgetten 

5.5.1 Budgetten diensten 

De op dit moment bekende budgetten voor de diensten worden weergegeven in 
onderstaande tabellen.  
 
 

 
Tabel 58: Additionele budgetten diensten 
 
In 2019 en 2020 ontvangt ICTS een additioneel budget van k€ 500 ter dekking van 
de kosten van de transitiefase. Voor de verhuizing van de bestuursstaf wordt k€ 
700 gereserveerd. Vanuit OCW is toegezegd dat er middelen beschikbaar komen 
ter compensatie van invoerings- en uitvoeringskosten van de halvering van de 
collegegelden. De hoogte hiervan is nog niet bekend en is vooralsnog gelijk 
gesteld aan het verschil tussen gederfde inkomsten en verwachte compensatie. 
 
Voor de beveiliging van erfgoed zal ca. M€ 2,0 geïnvesteerd moeten worden en 
voor beveiliging op het REC ca. M€ 0,5. Beide investeringen worden in 10 jaar 
afgeschreven. Ter dekking van deze afschrijvingslasten zijn additionele budgetten 
opgenomen. Met de betrokken eenheden zal nog nader overleg plaatsvinden over 
de wijze waarop dit in de definitieve begroting en de tarieven wordt verwerkt. In 
begroting 2018 was k€ 200 opgenomen voor studentengezondheidszorg, met de 
aanname dat dit vanaf 2019 in het tarief van StS opgenomen zou worden. Dit is 
echter niet besproken tijdens de SLA cyclus en daarom niet in het tarief van StS 
opgenomen. Totdat er afspraken over de doorbelasting aan de faculteiten komen is 
t/m 2021 hiervoor k€ 200 gereserveerd via een additioneel budget. 
 

 
Tabel 59: Beleidsbudgetten diensten 
 
Het budget voor de museale taken (Erfgoed) wordt aangepast voor de stijging van 
de huisvestingslasten. Gezien de grote aantallen vierkante meters die voor deze 

Additionele  budgetten diensten Voor 2018 2019 2020 2021 2022

SURF RB OW ICTS 218            218            218            218            218            
SURF RB OZ ICTS 230            230            230            230            230            
Compensatie brug REC UB 309            316            -                 -                 -                 
Studieplekken UB 300            -                 -                 -                 -                 
Compensatie afname dienstverlening AMC UB 337            237            137            -                 -                 
Bijdrage dienstverlening StS 500            -                 -                 -                 -                 
Studentengezondheidszorg StS 200            200            200            -                 
Werkpakket ICT ICTS 2.000         -                 -                 -                 -                 
Compensatie huisvesting USC Treasury 1.247         1.122         997            872            872            
T ransitiefase ICTS -                 500            500            -                 -                 
Knelpunt loon-/prijsstijgingen FS 100            -                 -                 -                 -                 
Knelpunt loon-/prijsstijgingen FS 100            -                 -                 -                 -                 
Knelpunt loon-/prijsstijgingen AC 100            -                 -                 -                 -                 
Knelpunten dienstverlening AC -                 pm pm pm pm
Additioneel budget BAU BAU 100            -                 -                 -                 -                 
Uitvoeringsplan diensten Niet verd. 260            -                 -                 -                 -                 
Invoering en uitvoering halvering collegegeld Niet verd. -                 500            500            500            500            
Compensatie m2 fietskelders REC A en REC E VG 1.200         
Compensatie m2 fietskelders REC A en REC E Niet verd. 1.200         1.200         1.200         1.200         
Compensatie verhuizing bestuursstaf Bestuursstaf -                 700            -                 -                 -                 
Compensatie investeringen beveiliging erfgoed Niet verd. -                 200            200            200            200            
Compensatie investeringen beveiliging REC FS 45              45              45              45              
Negatief budget ivm besparing afname diensten FS -112           -                 -                 -                 -                 
Negatief budget t .c.v. extra inkomsten m2 IWO FS -45             -45             -45             -45             -45             
Negatief budget t .c.v. extra inkomsten m2 IWO ICTS -22             -22             -22             -22             -22             
Totaal additionele  budgetten 6.822 5.400 4.160 3.398 3.198

Beleidsbudgetten diensten Voor 2018 2019 2020 2021 2022

Erfgoed (tot.) UB 7.742        7.835        7.905        7.978        8.053        
Bewaar UB 5.284        5.297        5.306        5.316        5.326        
TO TAAL 13.026 13.132 13.211 13.294 13.379
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functie in gebruik zijn en de beperkte mogelijkheid voor de UB om dit terug te 
verdienen, betekent handhaven van de budgetten feitelijk een extra bezuiniging. In 
lijn met het beleid van de UvA om dergelijke keuzes niet impliciet maar expliciet 
te maken, is daardoor compensatie via het budget nodig. Het budget Bewaar wordt 
aangepast ter compensatie van de interne huisvestingslasten voor de collectie van 
het Theater Instituut Nederland in het IWO. 

5.5.2 Excedent huisvesting 

De component excedent huisvesting in de begroting van de faculteiten 
representeert het boven normatief ruimtegebruik, op het moment van de 
vaststelling van het level playing field8 van de kosten en budgetten in 2006. Het 
excedent huisvesting vervalt nadat en voor zover de eenheid gehuisvest is in de 
eindsituatie. Indien ten tijde van de begroting voldoende zeker is dat (een gedeelte 
van) een eenheid gedurende het begrotingsjaar zal verhuizen, wordt het excedent 
huisvesting op grond van de verwachte verhuisdatum naar rato aangepast. 
Hetzelfde geldt voor het aantal vierkante meters en dus de doorbelaste 
huisvestigingslasten. In de begroting 2019 zullen de bestaande excedenten worden 
aangepast ter reflectie van de aanpassing van de interne huurprijs en servicekosten.  
 
De gemiddelde opslagfactor van de UvA, gecorrigeerd voor ‘irrelevante panden’ 
(IWO, chem opslag etc) is 1,40. De faculteiten die een hogere opslagfactor hebben 
dan 1,40 worden hiervoor gecompenseerd via een excedent huisvesting.  
 
In onderstaande tabel worden de excedenten huisvesting weergegeven die 
verwerkt zijn in de kaderbrief.  
  

 
Tabel 60: Excedent huisvesting 

5.6 Centrale kosten 

Alle kosten die niet te maken hebben met de faculteiten, met de diensten of de 
Vastgoedadministratie, worden onder de noemer centrale kosten in de begroting 
2018 opgenomen. Het gaat hier om de centraal gehouden kosten voor het bestuur, 
de staf, de themabudgetten en de strategische middelen voor innovatie. De 
organisatieonderdelen staf en beleid ontvangen een percentage van de verwachte 
inkomsten uit rijksbijdrage en collegegeld. 

5.6.1 Staf 

Het percentage voor Staf blijft voor 2019 en verder gelijk aan begroting 2018-
2021 op 3,94%. Voor de begroting geldt dat het percentage gelijk blijft. 

                                                      
8 level playing field is een rechtvaardigheidsprincipe waarbij het niet noodzakelijk is dat 
elke faculteit evenveel kansen heeft, maar wel dat alle faculteiten handelen volgens 
dezelfde regels 

Excedenten huisvesting 2018 2019 2020 2021 2022

FdR FdR 155           159           163           166           170           
FGW FGW 2.731        2.823        2.891        2.962        3.036        
FGW - BH / OIH FGW 317           325           333           341           341           
UB - bewaar UB 211           350           -            -            -            
hoge opslagfactor FdR 195           200           205           210           
hoge opslagfactor FEB 224           230           235           241           
hoge opslagfactor FMG 788           807           828           849           
Vastgoed VG 3.121        3.222        3.298        3.377        3.458        
TO TAAL excedenten 6.535        8.085        7.922        8.115        8.306        
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5.6.2 Beleid 

Het percentage voor Beleid wordt aangepast aan de in Tabel 15 opgenomen 
beleidsbudgetten via bestuursbegroting, aangevuld met de geaccordeerde 
investeringen van de ICT regiegroep en de geactualiseerde rijksbijdrage en 
collegegelden. Daarnaast wordt het budget voor Universiteitshoogleraren vanaf 
2019 gefinancierd uit het algemene beleidsbudget en niet langer uit een additioneel 
budget voor bestuur. Dit betekent dat het percentage voor beleid voor 2019 5,07% 
is, voor 2020 4,60% en 2021 en verder 4,71%. Voor de begroting geldt dat het 
percentage bij ongewijzigde themabudgetten en strategische investeringen gelijk 
blijft.  

5.7 Treasury 

5.7.1 Administratieve inrichting 

De Treasuryadministratie heeft als baten de (interne) rentebetaling van de 
Vastgoedadministratie, externe partijen en de waardeveranderingen van de 
gelieerden. In de begroting wordt hierin een raming opgenomen van de 
waardeverandering van alle gelieerden, waaronder UvA holding. Als kosten 
worden de betaalde rente voor de leningen (incl. afdekking renterisico m.b.v. 
swaps) genomen en de kosten van het beheer van het treasuryadministratie.  

5.7.2 Beschikbaarheid kasmiddelen 

Voor het uitvoeren van de plannen heeft de UvA kasmiddelen nodig. Met de 
geplande toename van de plannen voor huisvesting, zijn er ook meer kasmiddelen 
nodig. De behoefte aan middelen zal in de komende jaren naar verwachting groter 
zijn dan de vrije kasstroom, zodat de UvA gebruik zal gaan maken van het kasgeld 
dat zij heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Als onderdeel van de begroting 
(treasuryplan) zal een analyse worden gemaakt of de beschikbaarheid van 
middelen volledig past bij de vraag ernaar. De UvA heeft verschillende manier om 
meer middelen beschikbaar te krijgen, door bijvoorbeeld verbeterde kasplanning, 
door een hoger resultaat te realiseren en eventueel door (beperkt) extra te lenen. 
Uit de analyse zal blijken welke methode de voorkeur heeft. Voor 2019 wordt 
gegeven de reeds beschikbare middelen geen knelpunt verwacht. 

5.7.3 Toekenningen uit resultaat UvA holding 

Voor het valorisatiefonds van de UvA wordt jaarlijks k€ 750 beschikbaar. Het 
verwachte resultaat van UvA holding wordt vanaf 2018 hiervoor volledig ingezet. 
Bij een niet toereikend resultaat van UvA holding is er de mogelijkheid om uit de 
derde geldstroom reserve van UvA holding te putten.  
 

 
Tabel 61: Uitkeringen resultaat UvA holding 

Uitkeringen UvA Holding 2018 2019 2020 2021 2022
Valorisatie (financiële instrumenten) BKT 300           750           750           750           750           
Valorisatie Niet verd. 450           -            -            -            -            
Totaal 750           750           750           750           750           
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Bijlage – 1: Totstandkoming resultaat per eenheid 
 

   

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Faculteiten
FGw -945          -            992           -1.200       -350          -1.000       -            1.200        -            -            -            -945          -350          -8              -            
FdR -377          -915          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -377          -915          -            -            
FNWI 87             207           162           670           -20            -203          -            -            -            -            -            757           187           -41            -            
FEB 1.460        1.344        1.197        -48            828           1.659        -            -            -            -            -            1.412        2.172        2.856        -            
FMG -5.141       -1.459       2.214        -859          -2.333       -3.519       -            -            -            -            -            -6.000       -3.792       -1.305       -            
FdG -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
FdT -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
AUC 927           1.036        1.292        -500          -500          -500          -            -            -            -            -            427           536           792           -            
IAS -25            -26            -32            -            -            -            -            -            -            -            -            -25            -26            -32            -            
AUC - 50% -            -            -            -214          -268          -396          -            -            -            -            -            -214          -268          -396          -            
niet verdeeld 1.003        -79            -35            -1.003       79             -1.832       -            3.000        750           -1.400       -3.500       3.000        750           -3.267       -3.500       
TO TAAL -3.011       108           5.790        -3.154       -2.564       -5.790       -            4.200        750           -1.400       -3.500       -1.965       -1.706       -1.400       -3.500       

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Diensten
AC 65             172           123           -65            -172          -123          -            -            -            -            -            -            -            -            -            
ICTS -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
FS -859          -1.170       -1.398       552           863           1.091        -            -            307           307           -            -307          -            -            -            
UB -            -            -            -382          -353          -            -            382           353           -            -            -            -            -            -            
StS -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
BC 200           200           200           -200          -200          -200          -            -            -            -            -            -            -            -            -            
SGZ -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
HO -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
BKT -72            -75            -78            -            -            -            -            72             75             78             -            -            -            -            -            
EB -176          -176          -176          -            -            -            -            176           176           176           -            -            -            -            -            
BAU -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Uitvoeringsplan -            -            -            -            -            -            -            -            500           1.000        1.000        -            500           1.000        1.000        
TO TAAL -842          -1.049       -1.329       -95            138           768           -            630           1.411        1.561        1.000        -307          500           1.000        1.000        

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Bestuur en Staf 38             38             38             -600          -600          -600          -600          465           562           562           600           -97            -            -            -            
Beleid -237          607           820           -            -            -            -            -            -            -            -            -            -2.500       -5.000       -6.500       
T reasury -45            1.236        834           -            -            -            -            1.000        1.000        1.000        1.000        142           2.223        2.840        2.679        
Vastgoed -3.487       -4.462       -781          -583          3.162        681           3.200        -            -            -            -            -4.070       -1.300       -100          3.200        
TO TAAL -3.731       -2.581       911           -1.183       2.562        81             2.600        1.465        1.562        1.562        1.600        -4.025       -1.577       -2.260       -621          

TO TAAL -7.584       -3.522       5.372        -4.432       136           -4.941       2.600        6.295        3.723        1.723        -900          -6.297       -2.783       -2.660       -3.121       

Resultaat begroting 2018

Resultaat begroting 2018

Resultaat begroting 2018

Aanvraag extra inzet / besparingen o.b.v. 
prognoses eenheden

Aanvraag extra inzet / besparingen o.b.v. 
prognoses eenheden

Aanvraag extra inzet / besparingen o.b.v. 
prognoses eenheden

Beheersmaatregel

Beheersmaatregel

Resultaat kaderbrief

Resultaat kaderbrief

Resultaat kaderbrief

Beheersmaatregel/Ramingsonzekerheden
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Bijlage 2: Ontwikkeling meerjarige budgetten per faculteit  
 

       
 

FEB 2019 2020 2021 2022

O nderwijs
Variabel budget 26.900    29.150    29.675    30.200    
      - Studiepunten 20.600    22.500    22.500    22.500    
      - Diploma's 6.300      6.650      7.175      7.700      
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 1.059      1.254      1.920      2.315      
Capaciteitsbudget -              -              -              -              
Beleidsbudget 2.688      2.688      2.688      2.688      
     - Decentraal beleid 2.538      2.538      2.538      2.538      
     - Centraal beleid 150         150         150         150         
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O W 30.647    33.092    34.283    35.203    

O nderzoek
Variabel budget 8.711      9.844      10.063    10.131    
      - Onderzoeksopslag 6.725      7.288      7.419      7.550      
      - Promoties 1.500      1.625      1.713      1.650      
      - Matching 2e en 3e geldstroom 486         931         931         931         
Doorgegeven rijksbijdrage -              -              -              -              
Capaciteitsbudget 1.500      1.500      1.500      1.500      
Beleidsbudget 2.359      2.359      2.359      2.359      
     - Decentraal beleid 1.761      1.761      1.761      1.761      
     - Zwaartepunten / RPA's 598         598         598         598         
     - Centraal beleid -             -             -             -             
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O Z 12.570    13.703    13.922    13.991    

TO TAAL allocatie 43.217    46.796    48.205    49.194    

FdR 2019 2020 2021 2022

O nderwijs
Variabel budget 16.482    17.123    17.653    17.935    
      - Studiepunten 13.300    13.889    14.300    14.550    
      - Diploma's 3.182      3.234      3.353      3.385      
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 1.572      1.728      2.185      2.458      
Capaciteitsbudget 300         300         300         300         
Beleidsbudget 2.427      2.492      2.370      2.395      
     - Decentraal beleid 1.737      1.737      1.737      1.737      
     - Centraal beleid 690         756         634         659         
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O W 20.780    21.643    22.508    23.088    

O nderzoek
Variabel budget 7.030      7.042      6.973      6.768      
      - Onderzoeksopslag 4.120      4.281      4.413      4.484      
      - Promoties 1.750      1.675      1.525      1.250      
      - Matching 2e en 3e geldstroom 1.159      1.086      1.034      1.034      
Doorgegeven rijksbijdrage -              -              -              -              
Capaciteitsbudget -              -              -              -              
Beleidsbudget 4.130      4.128      4.047      3.939      
     - Decentraal beleid 1.423      1.423      1.423      1.423      
     - Zwaartepunten / RPA's 334         334         334         334         
     - Centraal beleid 2.373      2.372      2.290      2.183      
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O Z 11.160    11.170    11.020    10.708    

TO TAAL allocatie 31.940    32.814    33.528    33.796    
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FGw 2019 2020 2021 2022

O nderwijs
Variabel budget 28.979    29.678    30.440    30.440    
      - Studiepunten 23.428    24.081    24.643    24.643    
      - Diploma's 5.551      5.597      5.796      5.796      
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 3.425      3.582      4.335      4.768      
Capaciteitsbudget 4.970      4.970      4.970      4.970      
Beleidsbudget 3.214      3.214      3.214      3.214      
     - Decentraal beleid 3.114      3.114      3.114      3.114      
     - Centraal beleid 100         100         100         100         
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O W 40.587    41.443    42.959    43.391    

O nderzoek
Variabel budget 15.735    15.351    15.265    15.540    
      - Onderzoeksopslag 7.245      7.420      7.610      7.610      
      - Promoties 4.800      4.700      4.375      4.650      
      - Matching 2e en 3e geldstroom 3.691      3.231      3.280      3.280      
Doorgegeven rijksbijdrage 1.102      1.102      1.102      1.102      
Capaciteitsbudget 3.500      3.500      3.500      3.500      
Beleidsbudget 4.812      4.800      4.788      4.788      
     - Decentraal beleid 3.135      3.135      3.135      3.135      
     - Zwaartepunten / RPA's 429         429         429         429         
     - Centraal beleid 1.248      1.236      1.224      1.224      
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O Z 25.149    24.752    24.654    24.929    

TO TAAL allocatie 65.736    66.195    67.613    68.320    

FNWI 2019 2020 2021 2022

O nderwijs
Variabel budget 39.346    40.363    40.811    40.811    
      - Studiepunten 32.621    33.278    33.558    33.558    
      - Diploma's 6.725      7.084      7.253      7.253      
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 1.577      1.782      2.780      3.365      
Capaciteitsbudget 1.700      1.700      1.700      1.700      
Beleidsbudget 4.719      4.719      4.719      4.719      
     - Decentraal beleid 3.676      3.676      3.676      3.676      
     - Centraal beleid 1.043      1.043      1.043      1.043      
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O W 47.342    48.564    50.010    50.595    

O nderzoek
Variabel budget 34.881    35.364    35.528    35.978    
      - Onderzoeksopslag 9.836      10.091    10.203    10.203    
      - Promoties 8.500      9.238      9.288      9.738      
      - Matching 2e en 3e geldstroom 16.545    16.036    16.038    16.038    
Doorgegeven rijksbijdrage 4.891      4.961      4.267      3.306      
Capaciteitsbudget 13.900    13.900    13.900    13.900    
Beleidsbudget 9.110      9.101      9.101      8.981      
     - Decentraal beleid 6.533      6.533      6.533      6.533      
     - Zwaartepunten / RPA's 1.387      1.387      1.387      1.387      
     - Centraal beleid 1.190      1.181      1.181      1.061      
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O Z 62.782    63.327    62.796    62.165    

TO TAAL allocatie 110.124  111.891  112.806  112.760  
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FMG 2019 2020 2021 2022

O nderwijs
Variabel budget 40.292    41.766    43.116    44.466    
      - Studiepunten 31.300    33.170    34.170    35.170    
      - Diploma's 8.992      8.596      8.946      9.296      
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 1.403      1.655      2.710      3.401      
Capaciteitsbudget 1.000      1.000      1.000      1.000      
Beleidsbudget 5.180      5.180      5.180      5.180      
     - Decentraal beleid 4.319      4.319      4.319      4.319      
     - Centraal beleid 860         860         860         860         
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O W 47.874    49.601    52.006    54.046    

O nderzoek
Variabel budget 24.189    25.623    25.612    25.599    
      - Onderzoeksopslag 10.073    10.442    10.779    11.117    
      - Promoties 6.075      6.625      6.275      5.925      
      - Matching 2e en 3e geldstroom 8.042      8.557      8.558      8.558      
Doorgegeven rijksbijdrage -              -              -              -              
Capaciteitsbudget -              -              -              -              
Beleidsbudget 6.096      6.096      6.096      6.096      
     - Decentraal beleid 4.948      4.948      4.948      4.948      
     - Zwaartepunten / RPA's 1.073      1.073      1.073      1.073      
     - Centraal beleid 75           75           75           75           
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O Z 30.286    31.719    31.708    31.695    

TO TAAL allocatie 78.159    81.320    83.714    85.742    

FdG 2019 2020 2021 2022

O nderwijs
Variabel budget 33.812    33.798    33.798    33.821    
      - Studiepunten 28.749    28.749    28.749    28.749    
      - Diploma's 5.063      5.049      5.049      5.072      
Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld 2.637      2.743      3.597      4.104      
Capaciteitsbudget -              -              -              -              
Beleidsbudget 3.236      3.236      3.236      3.236      
     - Decentraal beleid 3.236      3.236      3.236      3.236      
     - Centraal beleid -             -             -             -             
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O W 39.686    39.778    40.632    41.161    

O nderzoek
Variabel budget 28.816    29.150    29.725    29.705    
      - Onderzoeksopslag 8.453      8.450      8.450      8.455      
      - Promoties 16.363    16.700    17.275    17.250    
      - Matching 2e en 3e geldstroom 4.000      4.000      4.000      4.000      
Doorgegeven rijksbijdrage -              -              -              -              
Capaciteitsbudget -              -              -              -              
Beleidsbudget 6.441      6.441      6.441      6.441      
     - Decentraal beleid 5.683      5.683      5.683      5.683      
     - Zwaartepunten / RPA's 758         758         758         758         
     - Centraal beleid -             -             -             -             
     - Compensatiebudget -             -             -             -             

Allocatie  O Z 35.256    35.590    36.165    36.146    

TO TAAL allocatie 74.942    75.368    76.797    77.308    
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Bijlage – 3: Investeringstabel HvP 
 

   

2018 Planperio
de 2019-
2022

periode 
daarna

Totaal Prognose 
2018

2019 2020 2021 2022 totaal 
2019-2022

periode 
daarna tm 
2035

Totaal toelichting wijziging B 2018 naar 2019

Binnenstadscampus prijspeil 2018
Renovaties, planning aangepast         5.500 71.261      26.147      102.908    3.650        3.232        3.264        22.770      41.497      70.763      42.840      117.253     prijspeilaanpassing en planningsaanpassing 

UB, planning aangepast       10.000 48.375      -            58.375      6.000        24.240      24.482      8.806        -            57.529      -            63.529      
 bijgestelde raming bouwkosten plus prijspeil- en 
planningsaanpassing 

ruimte voor duurzaamheid en toegankelijkheid (via 
verlaging risicoraming)

              -   10.000      -            10.000      -            -            -            1.485        -            1.485        5.675        7.160        
 verlaging agv opname in UB raming 

Totaal BSC       15.500 129.636    26.147      171.284    9.650        27.472      27.747      33.061      41.497      129.776    48.515      187.941    

Roeterseilandcampus prijspeil 2018
Onderwijsruimten         9.800 -            -            9.800        2.000        7.878        -            -            -            7.878        -            9.878         planningsbijstelling 
opknapbeurt REC P  pm -            -            -            -            5.050        -            -            -            5.050        -            5.050         geschikt maken voor vervolggebruik 10 tot 15  jaar 
afronding lopende projecten         6.100 -            -            6.100        5.925        -            -            -            -            -            -            5.925        
Totaal REC       15.900 -           -           15.900      7.925        12.928      -           -           -           12.928      -           20.853      

Amsterdam Science Park prijspeil 2018

uitbreiding huisvesting ASP voor groei faculteit               -   10.000      -            10.000      -            13.875      13.875      -            -            27.750      -            27.750      
 gerealiseerde groei en groeiverwachting middellange 
termijn 

ICAI plus cocreatie               -   -            -            -            -            4.125        4.125        9.000        -            17.250      -            17.250       nieuw intiatief UvA VU 
Totaal ASP              -   10.000      -           10.000      -           18.000      18.000      9.000        -           45.000      -           45.000      

extra investeringsruimte aanpassing tbv studieplekken         1.000 1.500        -           2.500        -           1.500        -           -           -           1.500        -           1.500        

extra risicoraming prijsstijgingen              -   -           -           -           -           5.224        3.360        1.404        -           9.988        -           9.988         eerstkomende jaren extra risicoraming  
planningsonzekerheid              -   -           -           -           -           -6.580      1.430        290           580           -4.280      4.280        -           

Instandhouding en FA
Groot Onderhoud (structureel)         4.300 18.300      etc 22.600      4.260        4.334        4.510        4.497        4.542        17.884      etc 22.144      
Functionele Aanpassingen (structureel) plus wet- en 
regelgeving/toegankelijkh

        4.900 20.069      etc 24.969      4.909        5.499        5.188        5.261        4.122        20.070      etc 24.978      

Herinvesteringen (modelraming, na afloop van 
afschrijftermijn 30% initiele inv)

              -   11.072      etc 11.072      -            -            2.411        5.169        3.492        11.072      etc 11.072      

Totaal Instandhouding en FA         9.200 49.441      -           58.641      9.169        9.833        12.110      14.927      12.156      49.026      -           58.195      

nader in te  vullen
huisvesting diensten, volgt uit  plan pm -            pm -            
beperkte gebouwaanpassingen om tijdelijke verhuur 
van leegstand mogelijk te maken

pm -            pm -            

TO TAAL       41.600 190.577    26.147      258.325    26.744      68.377      62.647      58.682      54.233      243.938    52.795      323.477    

Begroting 2019

HvP investeringsraming

Begroting 2018
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Bijlage 4: Berekeningswijze bekostigingsfactoren 
 

 

rijkstarief collegegeld
€ 3.649,92 € 2.006

Opleiding
Aantal EC 

Ba + Ma Rijksbijdrage Collegegeld

Externe 
vergoeding per 

EC
Factor vergoeding 
t.o.v. Laag 240 EC

Aantal bekostigde 
inschrijvingen     Ba en 

Ma 2018
Factor x bekostigde 

inschrijvingen

Alfa/Gamma 240 (4 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief 4 jaren collegegeld
Laag (4 + 2) x 3.649,92 4 x € 2.006 € 124,68 1,00 11.367                             11.367                         

Alfa/Gamma 270 (4 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief 4,5 jaren collegegeld
Laag (4 + 2) x 3.649,92 4,5 x € 2.006 € 114,55 0,92 124                                  114                              

Alfa/Gamma 300 (5 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief 5 jaren collegegeld
Laag (5 + 2) x 3.649,92 5 x € 2.006 € 118,60 0,95 486                                  462                              

Bèta 300 (5 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief 5 jaren collegegeld
Hoog (5 + 2) x 3.649,92 x 1,5 5 x € 2.006 € 161,18 1,29 4.411                               5.702                           

Bèta 240 (4 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief 4 jaren collegegeld
Hoog (4 + 2) x 3.649,92 x 1,5 4 x € 2.006 € 170,31 1,37 347                                  474                              

Medisch 360 (6 jaren inschrijving + 2 graden) x rijkstarief 6 jaren collegegeld
Top (6 + 2) x 3.649,92 x 3 6 x € 2.006 € 276,76 2,22 2.078                               4.613                           

2018 x factor

LAAG 1,00 11.977                             11.943                         
HOOG 1,30 4.758                               6.176                           
TOP 2,22 2.078                               4.613                           

Bekostigingsfactor allocatiemodel, 
verfijnde  berekening

Aantal inschrijvingen Ma
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Aan :  Directeuren (bedrijfsvoering) en Controllers 
Van :  Financiën & Control 
Datum :  07 oktober 2013 DEFINTIEF 2.0 
Betreft :  Spelregelkader tariefsaanpassing 

Zoals in de SLA-cyclus opgenomen vindt jaarlijks een evaluatie van de interne dienstverlening 
plaats en wordt overlegd over toekomstige dienstverlening. Dit kan leiden tot nieuwe 
dienstverlening of een nieuwe tarievenstructuur. Het is van belang dat deze structuren passen 
binnen de kaders van de UvA als geheel. Hiertoe is een toetsingskader ontwikkeld. Diensten en 
afnemers kunnen dit kader gebruiken om te bekijken of hun wensen en ideeën passen binnen de 
kaders van de UvA. Voor het CvB is het toetsingskader de basis om te bepalen of nieuwe 
structuren kunnen worden vastgesteld. In dit memo is het toetsingskader opgenomen en 
toegelicht. Daarbij wordt ook aangegeven welke procesgang gevolgd dient te worden bij tarief 
voorstellen. 

Achtergrond 

Vraag naar nieuwe diensten 
Afnemers betalen de interne diensten van de UvA voor de door hen geleverde diensten. Voor het 
grootste gedeelte gaat het om vaste pakketten die afnemers verplicht intern afnemen tegen een 
door het CvB vastgestelde prijs. Het volume van de afgenomen dienstverlening wijzigt jaarlijks 
op basis van de waargenomen afgenomen hoeveelheid op de peildatum. Deze methodiek is 
vrijwel ongewijzigd in gebruik sinds 2006 toen de UvA is overgestapt op een model van integrale 
kostentoerekening. 

Mogelijkheden kostentoerekening te verbeteren 
Op basis van de ervaringen met het systeem van kostentoerekening bestaat in ieder geval de wens 
om in nieuwe voorstellen ervoor te zorgen dat cost drivers beter de kostenrelatie reflecteren en 
dat gewenst gedrag beter wordt beloond.  

De gekozen cost drivers uit 2006 doen niet alle gevallen optimaal recht aan het verband tussen 
kosten en toegevoegde waarde. Het uitgangspunt dat het om een “tegen aanvaardbare kosten 
goed meetbare” eenheid moest gaan heeft geprevaleerd boven het feit dat die eenheid een goede 
expressie moest zijn van de directe kostenrelatie. Een aantal cost drivers was evident “te grof”. 
Als het totaalbedrag dat met een dergelijk pakket gemoeid gaat relatief niet hoog is, of als de 
toerekening aan de afnemers bij nauwkeuriger meting van afname niet wezenlijk anders zou 
uitvallen, is dit niet zo’n probleem. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat minstens van een 
aantal dienstverleningspakketten geldt dat er sprake is van een wezenlijke vertekening van de 
werkelijke kosten, met als gevolg een in de organisatie gevoelde “onrechtvaardigheid”. Omdat de 
faculteiten bij de invoering 100% gecompenseerd zijn voor de toegerekende kosten, is niet 
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werkelijk sprake van onrechtvaardigheid; maar nu dat feit door personele wisselingen in de 
vergetelheid raakt, is het goed dat diensten en afnemers opnieuw nadenken over deze relatie. 

Voor wat betreft het belonen van gewenst gedrag zijn twee elementen van belang. Ten eerste 
stellen nieuwe, betere, tariefstructuren afnemers nieuwe mogelijkheden om de omvang van hun 
kosten te beïnvloeden en leidt dit tot nieuwe prikkels voor efficiënt gedrag van diensten. Ten 
tweede kan een andere verdeling tussen vast en variabel pakket zorgen voor betere prikkels. Het 
grootste deel van de dienstverlening is ondergebracht in vaste dienstverleningspakketten, waarvan 
zowel de kosten als de aantallen eenheden slechts eenmaal per jaar worden geijkt. Ter wille van 
het streven naar meer efficiency en het inbouwen van prikkels om alleen de noodzakelijke 
diensten af te nemen en daarvoor de kosten te dragen, zou een groter deel van de dienstverlening 
variabel gemaakt kunnen worden (werkelijke kosten, werkelijke afname). 

Het staat diensten en faculteiten vrij om zelf afspraken te maken over de variabele pakketten. 
Vanuit het belang van de UvA als geheel moeten de tariefafspraken in dit domein ook voldoen 
aan het toetsingskader. De bedoeling is hierop in de komende begrotingen zwaarder op te 
toetsen.  

Toetsingskader tariefstructuur. 

In onderstaand overzicht staan de eisen aan tarieven weergegeven. Daarbij is sprake van een 
afruil tussen de eisen. Een zeer herkenbare, directe en activity based tarief, waarbij alleen tegen 
hoge kosten door de huidige informatiesystemen de benodigde informatie geleverd kan worden, 
is minder wenselijk dat een tarief dat redelijk herkenbaar en direct is, maar wel direct informatie 
voor beschikbaar is. De voorkeur gaat uit naar tarieven die zo hoog mogelijk scoren op alle 
criteria.  

Herkenbaar 
Tarieven worden in rekening gebracht voor duidelijk omschreven diensten die voor afnemers 
herkenbaar zijn. Het moet duidelijk zijn aan welke (algemene) kwaliteitsvereisten de 
dienstverlening moet voldoen. Bij voorkeur is de beschrijving van de dienstverlening door 
afnemers goedgekeurd voordat deze ter besluitvorming wordt aangeboden. 

Integraal 
Bij de UvA wordt gebruik gemaakt van integrale kosten. Tarieven leveren een dekking voor 
zowel de directe als de indirecte kosten, voor zowel de vaste als de variabele kosten. Andersom 
worden alle kosten van een eenheid aan een tarief toegerekend.  

Direct 
Kosten worden zo direct mogelijk aan diensten toegerekend. Bij de berekening van de tarieven 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hulp kostendragers. Dat wil zeggen dat waar mogelijk 
en praktisch, tussenproducten worden gedefinieerd, om de kostprijs van de dienst te bepalen. 

Activiteit based 
Bij het bepalen van tarieven worden kostendragers zoveel mogelijk gebaseerd op cost drivers: er 
moet een verband bestaan tussen de toename van het volume en toename van de kosten.  

Meetbaar 
De omvang van de dienstverlening is meetbaar. Met andere woorden, het is vast te stellen welke 
afnemer welke hoeveelheid dienstverlening ontvangt. Deze informatie moet tegen zo laag 
mogelijke kosten te maken zijn op basis van een geaccepteerde (concern)administratie.  
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Voorcalculatorisch 
Het tarief wordt vastgesteld op basis van gebudgetteerde kosten voor jaar t en gerealiseerd aantal 
eenheden uit jaar t-1. Er vindt geen hercaculatie van het tarief plaats op basis van werkelijke 
kosten en werkelijk aantal afgenomen eenheden.  

Effectief 
Uit het voorstel blijkt welk effect met de nieuwe tariefstructuur wordt nagestreefd, zowel in 
financiële als kwalitatieve zin. Denk hierbij aan prikkels voor efficiency (voor afnemer en 
leverancier), beter afstemmen opbrengsten en kosten, beter aansluiten op vraag klant.  

Procesgang 

Voortkomend uit een evaluatie van het afgelopen budgetjaar (t-1) tussen vertegenwoordigers van 
leverende diensten en ontvangende eenheden, doet de leverende dienst een voorstel voor nieuwe 
tarieven en/of tariefstructuur voor komend budgetjaar (t). Dit voorstel wordt ingebracht in het 
daarvoor aangewezen gremium volgens de SLA-kalender en besproken. Het voorstel bevat in 
ieder geval een beschrijving van de dienstverlening, tariefstructuur, de motivatie van verandering, 
een berekening van de kostprijs en een inschatting van het financiële effect op afnemers. Er 
wordt een overzicht  van de tarieven aangeleverd met de aantallen van t-1, waaruit blijkt hoe de 
totale kosten van de dienst over de verschillende pakketten (her-)verkaveld zouden zijn geweest 
als de herijking reeds in t-1 had plaatsgevonden.  

Wijzigingen in tariefstructuur of nieuwe diensten worden voorgelegd aan F&C. F&C toetst deze 
aan het bovengenoemde spelregelkader en koppelt de bevindingen terug aan de eenheid, zodat de 
eenheid wijzigingen kan aanbrengen. Vervolgens hebben de leverende diensten en ontvangende 
diensten de mogelijkheid om dit voorstel te bespreken en af te stemmen, totdat er een definitief 
voorstel is. In het Directeurenoverleg worden de voorstellen en de resterende knelpunten 
besproken en definitief gemaakt. Het College van Bestuur stelt de tarieven bij Kaderbrief vast.   

Na vaststellen van de structuur worden de tarieven verwerkt in de kaderbrief. De kaderbrief is 
het moment dat bepaald wordt hoe omgegaan wordt met de budget neutrale invoer. In het 
algemeen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat wijzigingen van tariefstructuur niet moeten 
leiden tot grote veranderingen in koopkracht van afnemende eenheden. Bij (het totaal van de) 
veranderingen moet bekeken worden welke mate aanvullende maatregelen genomen moeten 
worden om dit tegen te gaan. De bedoeling is om dit voor alle aanpassingen gezamenlijk te 
beoordelen en de compensatie voor budgetneutraliteit per eenheid te bepalen. Deze 
berekeningen worden tezamen met de concept Kaderbrief voor een technische toets aan de 
controllers verstrekt.    



Bijlage – 6: Diensten en costdrivers

Product Parameter Meet-moment Bron
Vastgoed / m2 m2 vvo (01/07/t-1) PLANON
Energie m2 vvo (01/07/t-1) PLANON
Standaard Desktop Werkplek (01/06/t-1) ICTS
Standaard laptop Werkplek (01/06/t-1) ICTS
Speciaal desktop Werkplek (01/06/t-1) ICTS
Speciaal laptop Werkplek (01/06/t-1) ICTS
Zelfsupport Werkplek (01/06/t-1) ICTS
ICT basisdienst IAR (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR
Onderwijs en Onderzoeks-diensten Ingeschreven studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
Connectiviteit m2 vvo (01/07/t-1) PLANON
Faciliteiten / m2 m2 vvo (01/07/t-1) PLANON
Schoonmaak Gewogen m2 vvo (01/07/t-1) PLANON1

Openingstijden beveiliging Beveiligings-uren (01/07/t-1) Bedrijfstijden beveiliging (i.c.m. 
m2 uit planon)

Facilities/IAR PID IAR PID (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR 
Facilities/IAR PNID IAR PNID (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR 
Facilities/IAR GAST IAR GAST (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR 
Facilities /Stud. Inges. studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
Digitaal toetsen / student Inges. studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
Inkoop / k€ Overige kosten + inhuur PNID K€ Overige kosten + inhuur PNID jaar t-2 (01/07/t-1) SAP-FICO

BOL uren grote zalen # reserverings-uren grote zalen BOL 
collegejaar t-2/t-1 (01/07/t-1) Syllabus+

BOL taartpuntzalen # taartpuntzalen collegejaar t-1/t (01/07/t-1) Syllabus+
UB / fte WP # fte WP PID (01/07/t-1) SAP-HR
Studiewerkplekken (t.b.v. UB) Inges. studenten cursusjaar t-1 – t 2 (01/10/t-1) SIS

Publicaties (tbv UB) het aantal wetenschappelijke publicaties per 
faculteit, kalenderjaar t-3 (01/07/t-1)

METIS ( wordt op een gegeven 
moment vervangen door het 
systeem PURE)

Facultaire collecties (01/07/t-1) In afstemming met faculteiten

Combinatietarief studentaantallen + WP FTE Inges. studenten cursusjaar t-1 – t + FTE WP 
FTE (01/10/t-1) SIS + SAP HR 

Faculteits-bibliotheek Collectievorming + M2 opslag collectie (01/07/t-1) In afstemming met faculteiten
Bedrijfsgezondheid / IAR PID IAR PID (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR
Communicatie / stud. Inges. studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
Financiële administratie / factuur aantal inkomende en uitgaande facturen (01/07/t-1) SAP-FICO
Basisdienst AC / k€ Baten K€ Baten jaar t-2 (01/07/t-1) UvA-Data
Proj. Adm. / WBS # WBS-en (gewogen) (01/07/t-1) SAP-FICO
CSA / student Inges. studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
Pers. & sal. adm. / IAR PID IAR PID (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR
Pers. & sal. adm. / IAR PNID IAR PNID (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR
Pers. & sal. adm. / IAR GAST IAR GAST (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR
Studentvoorzieningen Inges. studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
Corporate communicatie (totaal) Inges. studenten cursusjaar t-1 – t (01/10/t-1) SIS
IC multimedia-diensten (totaal) (01/07/t-1) ICTS
Personeelsadvertenties / IAR PID IAR PID (headcount) (01/07/t-1) SAP-HR
Programmaleiding (deel IC) (01/07/t-1) ICTS
IC concern informatie systemen (CIS) (01/07/t-1) ICTS

2 Inclusief 50% van de AMC studenten

1 Rekening houdend met voorziene grote verschuivingen en  met een weging voor het soort ruimtegebruik.
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