DECISIONS Executive Board 30-08-2021

1.

Minutes EB-meeting d.d. 05-07-2021 (agenda-item 10)
The Executive Board decides to approve the minutes of the EB-meeting d.d.
05-07-2021.

2.

Mandated decisions d.d. 30-08-2021 (agenda-item 11)
The Executive Board decides to adopt the confidential mandated decisions d.d.
30-08-2021. These are:
a. Benoeming dr. T. Eijsink als opleidingsdirecteur voor de masteropleiding
Educational Science and Technology. De benoeming geldt voor 3 jaar en start op 1
september 2021.
b. Benoeming dr. I. Gitman per 1 januari 2022 tot hoogleraar op de leerstoel
Computational Design of Structural Materials.

4.

Fiscal strategic policy plan of the UT (agenda-item 13)
The Executive Board decides to adopt the fiscal strategic policy plan of the
University of Twente.

5.

Extension of Agreement Saitama University Japan (agenda-item 14)
The Executive Board decides to approve the extension of academic exchange with
Saitama University, Japan.

8.

Implementation of new collective labour agreement, cao NU (agenda-item 17)
Het CvB besluit:
1. Met ingang van 1 september 2021 wordt aan werknemers van de UT een
thuiswerkvergoeding van € 4,-netto uitgekeerd voor 2 thuiswerkdagen, ongeacht
de omvang van het dienstverband.
2. Met ingang van 1 september 2021 wordt aan werknemers (met uitzondering van
oproepkrachten, UT-flexers, freelancers, etc) van de UT een internetvergoeding
van € 25,-netto per maand verstrekt, ongeacht de omvang van het
dienstverband. Tenzij anders wordt bepaald in (fiscale) regelgeving, loopt deze
vergoeding door bij langdurig ziekte, zwangerschapsverlof, geboorteverlof en
ouderschapsverlof. Deze vergoeding wordt stopgezet bij (on)betaald verlof indien
hierover met de werknemer een schriftelijke afspraak is gemaakt.
Deze besluiten 2 en 3 gelden vooralsnog tot 1 januari 2022 omdat
onduidelijk is welke fiscale mogelijkheden er vanaf die datum zijn.

9.

DD programme MSc Business Administration - specialization International
Management (agenda-item 18)
The Executive Board decides:
- to approve the signing of the agreement between the Faculty BMS of the UT and
the Department of Economics and Management of the University of Trento in Italy
on the establishment of the Double Degree MSc program in Business
Administration, specialisation International Management.
- to approve waiving of the UT statutory/institutional tuition fee for UT students in
the Double Degree MSc programme during the year that they study at the
University of Trento. This decision might change when the revised Policy on
Waivers & Scholarships (expected early 2022) requires this.

