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Is de UvA financieel gezond?
Ja. Over 2017 heeft de UvA een positief resultaat van 1,0 
miljoen behaald. Het begrote resultaat voor 2018 is nul en 
ook meerjarig verwacht de UvA op nul uit te komen. Ook 
de liquiditeit en de solvabiliteit - ratio's die een indicatie 
geven van de financiële gezondheid - blijven de komende 
jaren stabiel en ruim boven de 'signaleringswaarden' van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Waarom moet er dan bezuinigd worden?
De UvA als geheel hoeft niet te bezuinigen. Wel wordt er 
bezuinigd bij twee faculteiten (Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen), als 
gevolg van een dalend aantal studenten enkele jaren 
geleden. Minder studenten betekent lagere opbrengsten; de 
kosten moeten daarmee in lijn worden gebracht. De FGw 
houdt vast aan de bezuinigings- en investeringsagenda en 
hoopt de komende periode weer op nul uit te komen. Voor 
de FMG is de verwachting dat dit het tekort geleidelijk 
daalt naar nul in 2021. Inmiddels is het aantal studenten bij 
beide faculteiten gestegen.
 
Komt dit door een bezuiniging uit Den Haag, door de 
doelmatigheidskorting van 183 miljoen?
De korting op het hoger onderwijs is ongewenst en heeft 
indirect effect op de financiering van de faculteiten. Daarbij 
komt dat in het sectorakkoord weliswaar 60 miljoen is 
gereserveerd voor bèta en techniek, maar slechts 10 miljoen 
voor sociale- en geesteswetenschappen.
 

De UvA als geheel staat toch ook in de min?
Nee. De komende jaren komt meer geld beschikbaar; het is 
alleen niet genoeg om alle ambities te realiseren. Tussen het 
beschikbare budget en alle wensen zit een verschil van 18,6 
miljoen. Het College van Bestuur kiest ervoor om dit 
verschil in de kaderbrief al inzichtelijk te maken. In de 
kaderbrief en de begroting worden voorstellen gedaan 
welke keuzes gemaakt kunnen worden, zodat de begroting 
op nul uitkomt.
 
Maar er is wel een enorme schuld voor vastgoed? 
Sinds 2008 is de UvA vanwege het Huisvestingsplan in de 
positie geld te moeten lenen en zal dit voor een groot aantal 
jaren blijven. Begin 2017 bedroeg de schuld aan 
kredietinstellingen M€ 233 en eind 2017 is dit afgenomen 
tot M€ 225. Daarnaast heeft de UvA M€ 110 aan liquide 
middelen op de bank. In de komende vier jaar nemen die 
investeringen toe, tot in totaal €243,9. Het gaat dan om 
(uitgestelde) investeringen in het Binnengasthuisterrein, 
Universiteitsbibliotheek en Oudemanhuispoort; om 
renovatie P-gebouw en nieuwbouw collegezaal op het 
Roeterseiland; en om uitbreiding in verband met de groei 
van de bètafaculteit op het Science Park. De UvA hoeft hier 
naar alle waarschijnlijkheid niet voor bij te lenen.
 
Dus dan gaat er geld naar stenen in plaats van 
onderwijs?
Nee. Er is een harde afspraak: huisvestingslasten (huur, 
rente, afschrijving en groot onderhoud) mogen nooit meer 
bedragen dan 12% van alle kosten. De UvA hanteert een 
strikte scheiding tussen de huisvestingsontwikkeling en de 
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bekostiging van onderwijs en onderzoek. Eventuele 
tekorten op het vastgoed worden opgevangen binnen het 
huisvestingsbudget en worden niet afgewenteld op 
onderwijs en onderzoek in de faculteiten. Zoals ook is 
onderzocht en bevestigd door de Commissie Financiën en 
Huisvesting in 2016. Het beleid is onveranderd; de plannen 
zijn wel aangepast op toegenomen behoefte / stijging aantal 
studenten. Er wordt kortom geïnvesteerd om tegemoet te 
komen aan toegenomen behoefte aan studie- en 
werkplekken, onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen en 
samenwerking, en dat kan binnen het budget van het 
huisvestingsplan en daar hoeft dus niet voor bezuinigd te 
worden.
 
Loopt de UvA een financieel risico vanwege derivaten?
Door middel van (forward) payer swaps dekt de UvA zich 
langjarig in tegen de fluctuaties van de geldmarktrente, 
waarbij in het treasury-statuut is vastgelegd dat de UvA 
zekerstelt dat zij op korte en lange termijn over voldoende 
liquide middelen beschikt om haar plannen uit te voeren. 
Dit is inclusief de zekerheid omtrent de over lange termijn 
te betalen rentekosten voortvloeiend uit de 
huisvestingsplannen.
 
Hoe komt de begroting tot stand?
De kaderbrief is de start van een nieuwe planning- en 
controlcyclus. Alle eenheden van de UvA geven aan wat zij 
het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan 
doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. De kaderbrief 
beschrijft welke externe ontwikkelingen verwacht worden 
en binnen welke financiële kaders de plannen gerealiseerd 
moeten worden. Het geeft daarmee richtlijnen en biedt 
handvatten aan eenheden voor het opstellen van hun 
begroting voor 2019 en is een eerste stap om te komen tot 
een sluitende begroting.

Alle eenheden stellen op basis van de Kaderbrief een 
concept-eenheidsbegroting op, die wordt opgenomen in de 
UvA brede conceptbegroting. Op het moment dat het CvB 
de conceptbegroting 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 wordt een 
definitieve UvA begroting 2019-2022 opgesteld die wordt 
vastgesteld door het CvB en uiteindelijk goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht.

Hoe wordt de medezeggenschap betrokken bij de 
financiën?
De Gezamenlijke Vergadering (GV) wordt om instemming 
gevraagd op de hoofdlijnen van de begroting, zoals 
opgenomen in de kaderbrief. Dat geldt ook voor eventuele 
aanpassingen of aanvullingen daarop die in de 
(concept)begroting zijn opgenomen. Tegelijk met de start 
van de instemmingsperiode wordt de kaderbrief minimaal 
twee werkweken ter consultatie voorgelegd aan de 
academische gemeenschap.
 
Op de begroting zoals opgenomen in de conceptbegroting, 
wordt de COR en CSR om advies gevraagd. Tevens wordt 
op hetzelfde moment de conceptbegroting UvA ook 
minimaal twee werkweken ter consultatie voorgelegd aan 
de academische gemeenschap.


