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Nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2006 

1. Inleiding 

Voor u ligt de nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2006. In deze nota zal worden ingegaan op 
de begrotingsrichtlijnen die voor de opstelling van de deelbegroting 2006 zullen gelden. In de 
nota wordt in 5 2 de procesgang beschreven voor de begrotingsvoorbereiding 2006. In 5 3 
komen de aanpassingen aan de orde van het UT-verdeelmodel voor het komende begro- 
tingsjaar. In deze paragraaf wordt tevens een inschatting gegeven van de meerjarige 
ontwikkeling van de Rijksbijdrage voor de UT. In 5 4 tenslotte worden de richtlijnen aangege- 
ven die gelden voor de inrichting van de deelbegrotingen 2006 van de faculteiten, 
onderzoekinstituten en diensten. 

2. Procesgang begrotingsvoorbereiding 2006 

In hoofdlijnen is de procesgang voor de begrotingsvoorbereiding 2006 als volgt. De nota Be- 
grotingsrichtlijnen 2006 kan beschouwd worden als een eerste stap om te komen tot de 
opstelling van de Begroting 2006. Aan de hand van de gegeven informatie in deze nota is het 
voor de faculteiten, onderzoekinstituten en de diensten mogelijk om een groot deel van de 
eerste voorbereidingen te treffen voor de opstelling van hun eigen deelbegroting en jaarplan 
2006. Voor het begrotingsjaar 2006 wordt van de faculteiten, instituten en diensten een jaar- 
plan verwacht. Deze jaarplannen vormen de concrete uitwerking van de derde jaarschijf van 
de Strategieplannen van de eenheden. De stramienen voor deze jaarplannen zijn opgenomen 
als biilaqe 1 a tlm I c .  Van de eenheden wordt verwacht dat ze aan de in het stramien ge- 
noemde onderwerpen in hun jaarplan 2006 de nodige aandacht besteden. Per eenheid 
dienen concrete beleidsdoelstellingen geformuleerd te worden voor het jaar 2006. Daarnaast 
dient in het jaarplan 2006 ook de koppeling worden aangebracht tussen het bereiken van de 
geformuleerde doelstellingen en het inzetten van middelen daarvoor zoals opgenomen in de 
deelbegroting per eenheid. Een en ander dient onderbouwd te worden met prognoses ten 
aanzien van de performance op de verschillende terreinen. 

De tweede stap in de procesgang voor de begrotingsvoorbereiding 2006 wordt gevormd door 
de nota Begrotingsbod 2006. Volgens de planning verschijnt deze nota begin september. In 
deze nota wordt berekend hoeveel eerste-geldstroommiddelen een faculteit, onderzoekinsti- 
tuut of dienst krijgt toegewezen. 

De derde stap is de opstelling door de eenheden van de jaarplannen met de daarvan afgelei- 
de deelbegrotiqgen. In financieel opzicht dient dit te geschieden aan de hand van de eerste- 
geldstroomtoewijzingen uit het Begrotingsbod 2006, alsmede aan de hand van een reele, 
taakstellende inschatting door de eenheden van de additionele middelen die zij denken te 
genereren met als uitgangspunt een verdere verhoging van de verdiencapaciteit. 

De vierde stap wordt gevormd door de nota Voorbereiding najaarsoverleg 2005. Deze nota 
vormt het algemene kader voor het najaarsoverleg tussen het college en de eenheden. Uit- 
gangspunt voor dit overleg zijn de jaarplannen van de eenheden die de goedkeuring 
behoeven van het college. 

Na het najaarsoverleg wordt door het college na overleg met het UMT de finale afweging ge- 
maakt over de middelenverdeling 2006. De uitkomsten daarvan worden vastgelegd in de 
Ontwerpbegroting 2006. Eind november wordt deze ter advisering naar de Universiteitsraad 
gestuurd en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In de maand 
december zal hierover uiteindelijk besluitvorming plaatsvinden. In biilage 2 is de bovenstaan- 
de procesgang van de begrotingsvoorbereiding nog eens gedetailleerd weergegeven. In 
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biilage 2a is een nadere detaillering van deze procesgang opgenomen in de vorm van een 
"roadmap" voor de totstandkoming van de UT-begroting. In biilase 3 is een voorlopige plan- 
ning van de te voeren najaarsoverleggen opgenomen. 

3. Aanpassingen 2006 

3.1 Algemeen 
De aanpassingen voor 2006 zullen hieronder besproken worden en vallen uiteen in: (i) aan- 
passingen als gevolg van externe ontwikkelingen (5 3.2); (ii) aanpassingen in het 
onderwijsmodel (5 3.3); (iii) aanpassingen in het onderzoekmodel (5 3.4); (iv) aanpassingen 
in Universitaire Stimulering onderwijs en onderzoek (5 3.5); (v) aanpassingen als gevolg van 
bezuinigingen (5 3.6); (vi) compensatie huisvestingslasten (5 3.7); (vii) aanpassingen in de 
CO's (5 3.8); (viii) aanpassingen in de TCO's (5 3.9); (ix) interne doorberekeningen (5 3.10). 
Tenslotte wordt in 5 3.1 1 een aantal andere onderwerpen, relevant voor de verdeling van de 
middelen in begrotingsjaar 2006, aan de orde gesteld. 

In de nota Begrotingsbod 2006 zal de berekening van de toewijzing van de eerste- 
geldstroommiddelen aan de faculteit, de onderzoekinstituten en de diensten worden opgeno- 
men, op basis van de actuele onderwijs- en onderzoekprestaties en op basis van de meest 
recente informatie met betrekking tot de Rijksbijdrage 2006. 

3.2 Externe ontwikkelingen 
3.2.1 Externe ontwikkelingen 
In de nota Begrotingsbod 2006 zal nader aandacht worden besteed aan de volgende externe 
ontwikkelingen: 

De eventuele nadere aanpassing van het huidige BaMa-model door OCenW; 
De eventuele effecten van nieuw kabinetsbeleid op de Begroting 2006 (Paasakkoord). 

Op dit moment zijn de bovenstaande verwachte ontwikkelingen slechts globaal te kwantifice- 
ren. Van de maatregelen in de rijksbegroting 2005 met een structurele doorwerking naar 2006 
e.v. zijn slechts voorlopige cijfers beschikbaar (waarover in de volgende paragraaf rneer). 

De werking van het BaMa-model is nog volop in ontwikkeling. Gedacht wordt over een ver- 
gaande aanpassing van de onderwijsbekostiging (op basis van leerrechten) en een verdere 
flexibilisering van de onderzoekbekostiging (invoering SmartMix). Naar verwachting zijn de 
modelaanpassingen eerst vanaf de rijksbegroting 2007 enlof 2008 in te voeren. 

Met de budgettaire consequenties van het onlangs gesloten Paasakkoord naar aanleiding 
van de verhoogde deelname aan het onderwijs, oplopend in het WO-macrokader van 
ME 19,7 in 2005 tot ME 132,8 in 2010, is in deze notitie geen rekening gehouden omdat op dit 
moment nog onduidelijk is op welke wijze deze middelen aan het WO beschikbaar worden 
gesteld. 

Ook is in deze notitie geen rekening gehouden met de maatregel dat met ingang van 2006 
studenten die niet aan de nationaliteitsvereiste WSF 2000 voldoen (betreft niet EER- 
studenten) niet meer meetellen bij de berekening van de rijksbijdrage. De vrijvallende midde- 
len (totaal macro naar verwachting ME 20) blijven beschikbaar voor het Hoger Onderwijs. Het 
voornemen bestaat deze middelen specifieker in te zetten (er is sprake van "kennisbeurzen") 
doch de allocatiesystematiek dient nog verder te worden uitgewerkt. Naar verwachting zal dit 
vanaf het begrotingsjaar 2007 consequenties hebben In 5 3.3.4 wordt uiteengezet hoe zal 
worden omgegaan met de door de niet EER-studenten verschuldigde tuition fee. 

In de tabel onder 5 3.2.2 en in biilaae 4 wordt getracht op basis van de op dit moment be- 
schikbare informatie (meerjarig) een indicatie te geven van de Rijksbijdrage. 
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3.2.2 Prognose ornvang rijksrniddelen 2006 
In onderstaande prognose van de ontwikkeling van de rijksbijdrage 2005 en de structurele 
doorwerking naar 2006 zijn de autonome ontwikkelingen van het macro-kader voor de UT 
doorgerekend conform het relatieve aandeel van de UT in het macro-kader (5,28%). De 
prognose geeft slechts een globale indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Tevens zijn de te verwachten prestatie-effecten (onderwijs ME 0,O en onderzoek - ME 0,8) 
meegenomen. 

Specificatie normatieve Rijksbijdrage 2006 versus 2005 voor de UT 

ME 

B 2005 BaMa 2005 excl. NF technische geneeskunde 128,O 

NF Technische geneeskunde 28 

BaMa 2005 incl. NF technische geneeskunde 130,O 

Mutaties initi l le rijksbegroting 2005 OC&W; doorwerking naar 2006: 

Diverse loonmaatregelen t/m 2002 02 

Loonbijstelling 2003 0,1 

Taakstelling individuele loonwmponent 0,2- 

Bezuinigingen regeerakkoord 2003 1 ,O- 
Studenten aantallen 1-0 

NF Technische geneeskunde 0,8 

NF Technische geneeskunde 2,o 

Maatregel 30+ studenten 0,4- 

Maatregel collegegeldverhoging 0,6- 

Taakstelling niet EU-studenten 0,l- 

1,8 
131,8 

Mutaties Nota van Wijziging OC&W Ontwerpbegroting 2005: 

Maatregel 30+ studenten 0-4 

Maatregel wllegegeldverhoging 0-9 

Taakstelling niet EU-studenten 0,3 

Loonbijstelling 2004 wrrectie 02 

1,8 
Nieuw aandeel rijksbijdrage UT 2006 133,6 

82006 Prestaties 0,8- 

BaMa 2006 incl. NF technische geneeskunde 132.8 

NF Technische geneeskunde 4 8  

BaMa 2006 excl. NF technische geneeskunde 128,O 

Autonorne ontwikkelingen: 
De belangrijkste autonome ontwikkelingen voor 2005 en eventueel de structurele doorwerking 
daarvan naar 2006 en verder alsmede de te verwachten prestatie-effecten op het UT-aandeel 
in de rijksbegroting 2006 worden hieronder nader toegelicht. 

Bezuinigingen regeerakkoord 2003: 
De reeds bekende bezuinigingen uit het regeerakkoord 2003 van het eerste kabinet Balke- 
nende zijn in 2006 met ME 1,O opgelopen tot voor de UT het maximale bedrag van ME 4,O 
structureel. 

Gestegen studenten aantallen: 
Het extra bedrag van ME 1,O voor de UT in 2006 betreft de oplopende reeks voor de landelijk 
gestegen studentenaantallen tlm 2004. 



NF technische geneeskunde: 
Het numerus fixus bedrag voor technische geneeskunde < 50 studenten is in 2006, conform 
de bekende tranche, gestegen met ME 0,8 (van ME 2,O in 2005 tot ME 2,8 in 2006). 
Het numerus fixus bedrag voor 50-100 studenten ad. ME 2,O wordt in 2006 voor het eerst 
modelmatig ontvangen (in 2005 bij afzonderlijke subsidiebeschikking ad. ME 1,l). 

Maatregelen 30+studenten, collegegeldverhoging en niet EU-studenten: 
In de initiele Rijksbegroting 2005 is het macro-budget voor de universiteiten verlaagd met 
ME 8,5 voor maatregelen in het kader van collegegeldverhogingen en niet EU-studenten. Op 
de Rijksbegroting 2006 was reeds een verlaging op het macro-budget van ME 7,6 ingeboekt 
in verband met het niet meer bekostigen van studenten ouder dan 29 jaar. 
Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar 2004 bleek de tweede kamer niet in te kunnen 
stemmen met deze bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregelen worden nu bij Nota van Wij- 
ziging op de Ontwerpbegroting 2005 teruggedraaid. 

Diverse loonmaatregelen: 
Een aantal loonmaatregelen leveren de UT in 2006 per saldo een extra bedrag op van 
ME 0,3. 

Prestatie-effecten in rijksbegroting 2006: 
Onderwijs: 
Na een "dip" van enige jaren in met name de te bekostigen component "getuigschriften" is er 
ten opzichte van de Begroting 2004 en de Begroting 2005 een relatief forse opleving te con- 
stateren. Zoals uit onderstaande tabel is op te maken was de dip mede te wijten aan de 
geringe instroom (ook in relatieve zin ten opzichte van het landelijke totaal) van eerstejaars- 
studenten in de jaren 199511 996 en 199611 997. 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de universiteiten in totaal in 2006 ho- 
ger scoren op het aantal getuigschriften. Wat echter ook uit de tabel blijkt is dat in relatief 
opzicht de UT (met een stijgingspercentage van 6,4% in 199811999) het beter heeft gedaan 
dan de overige universiteiten (een landelijke stijging van 4,6%). Dit laatste is een van de 
voorwaarden om, bij de variabele getuigschrift- en eerstejaarsprijzen in het rijksmodel, een 
financieel voordeel in te kunnen boeken. 
Bovenstaande ontwikkeling in het aantal te bekostigen getuigschriften voor 2006 (gereali- 
seerd in 2004) wordt bevestigd door de voorlopige, nog informele, opgaven van de prestaties 
van alle universiteiten zoals die in het rijksbekostigingsmodel 2006 worden opgenomen. 

Tegenover de positieve ontwikkeling in het aantal getuigschriften staat echter de negatieve 
ontwikkeling van het aantal eerstejaars zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
Ontwikkeling aantallen eerstejaars studenten: 

gevolgen 
UT-Begr. 

diplornacorn- 
ponent 

2001 
2003 
2004 
2005 
2006 

Ontwikkelingen aantallen diploma's op basis van historische reeks eerstejaars: 
Bron: CBS 

lpeildatum I landelijk index I UT index I 

studiejaar 

199311 994 
199411 995 
199511 996 
199611 997 
199711 998 
199811 999 
199912000 
200012001 
200112002 
200212003 
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landelijk index % 
jr. -1 

32.880 100,O 
31.920 97,l -2,9% 
28.710 87,3 -10,1% 
28.130 85,6 -2,0% 
29.260 89,O 4,0% 
30.610 93,l 4,6% 
32.310 98,3 5,6% 
32.460 98,7 0,5% 
34.430 104,7 6,1% 
35.810 108,9 4,0% 

UT index % 
jr. -1 

1390 100 
1500 107,9 7,9% 
1233 88,7 -1 7,8% 
1014 72,9 -17,8% 
1050 75,5 3,6% 
1117 80,4 6,496 
1170 84,2 4,796 
1239 89,l 5,9% 
1232 88,6 -0.6% 
1426 102.6 15,7% 



Uit het totaal van de opgaven van alle universiteiten blijkt dat landelijk het aantal eerstejaars 
een daling laat zien (index t.0.v. gerealiseerd in 2003 (=loo) 0,93) terwijl de UT het relatief 
gezien slechter heeft gedaan (index 0,82). Gezien deze, zowel positieve als negatieve, ont- 
wikkelingen is besloten voor onderwijsprestaties in de prognose van de rijksbijdrage 2006 de 
nullijn aan te houden. 

Onderzoek: 
In onderstaande tabel zijn de onderzoekprestaties "promoties" en "ontwerpers" (gerealiseerd 
in 2004) die voor de UT worden meegenomen in het rijksmodel 2006 weergegeven. In 2006 
worden 7 promoties en eveneens 7 ontwerpers minder bekostigd. Dit heeft een negatief effect 
van ME 0.8. 

3.2.3 Meerjaren prognose omvang rijksmiddelen vanaf 2005 
In b i i la~e 4 is een meerjarige doorrekening opgenomen van de te verwachten ontwikkeling 
van de rijksbijdrage tot en met 2009. Deze meerjarige doorrekening geeft uitsluitend de auto- 
nome ontwikkelingen weer van de rijksbijdrage, zoals die op dit moment bekend zijn. Met 
prestatie-effecten is geen rekening gehouden. 

Prognose onderzoekprestaties in rijksbekostiging 2006 UT 

3.3 Aanpassingen Onde~lijsrnodel 

aantallen: 
82005 82006 verschil 

3.3.1 Structuur van het onderwijsmodel 
Het onderwijsmodel bestaat uit de volgende drie componenten: 
(i) een component premiering onderwijs, bestaande uit een standaard SSP-deel en een 

gedifferentieerde opslag per opleiding (80% van de beschikbare onderwijsmiddelen); 
(ii) een component Decentrale Stimulering onderwijs (DSow), waarmee de decaan in 

staat wordt gesteld het onderwijsbeleid in de faculteit vorm te geven (10% van de be- 
schikbare onderwijsmiddelen); 

(iii) een component Universitaire Stimulering onderwijs (USow), waarmee het College 
van Bestuur in samenspraak met de decanen en WD's in het UMT in staat wordt ge- 
steld het strategische beleid ten aanzien van onderwijs vorm te geven (10% van de 
beschikbare onderwijsmiddelen). 

Hieronder worden de aanpassingen in het onderwijsmodel toegelicht. 

Me 

Overigens zal, voordat het Begrotingsbod 2006 zal worden uitgebracht, een onderzoek 
plaatsvinden naar de mogelijkheid om ook de infrastructurele opslag per opleiding te baseren 
op gerealiseerde SSP'S in plaats van op het aantal eerstejaars in de afgelopen vier jaren. 

Promoties 

laag bekostigd 29 29 0 

hoog bekostigd 113 106 -7 -0,5 

totaal 142 135 -7 -0,5 

Ontwerpers 30 23 -7 -0,3 

totaal ondenoekprestaties -03 

3.3.2 Aanloopbekostiging nieuwe opleidingen 
Vanaf 2005 wordt de aanloopbekostiging voor nieuwe opleidingen berekend op basis van 
werkelijke instroomaantallen. In b i i la~e 5 zijn de bedragen opgenomen voor de ontwikkel- en 
aanloopbekostiging 2006 voor de nieuwe opleidingen tel, bmt, io, bw, psy en gw en daarnaast 
voor de masteropleiding Social Systems Evaluation en de bacheloropleiding Advanced Tech- 
nology op basis van de instroom per 1 oktober 2004. De bedragen voor de 
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aanloopbekostiging zullen in de nota Begrotingsbod 2006 worden geactualiseerd aan de 
hand van de SSP-prijs voor 2006. 

3.3.3 Opleiding technische geneeskunde 
De opleiding technische geneeskunde wordt vooralsnog buiten de aanloopbekostiging en 
buiten het UT-verdeelmodel gehouden, met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire 
percentage. Dit houdt in dat de inkomsten voor de opleiding tg onder inhouding van het forfai- 
taire percentage uiteindelijk rechtstreeks naar de faculteit TNW worden doorgesluisd ten 
behoeve van de opleiding. Vanaf het begrotingsjaar 2007 zal daarbij rekening gehouden wor- 
den met het feit dat op het bedrag dat de faculteit rechtstreeks naar de academische en 
opleidingsziekenhuizen dient door te sluizen ten behoeve van de klinische stages geen forfai- 
tair percentage zal worden ingehouden. 

In 2006 gaat het om een totaalbedrag van ME 4,8 dat naar verwachting voor de opleiding tg 
zal worden ontvangen van het ministerie van OCenW (ME 2,8 voor de ophoging van 0 naar 
50 Numerus Fixus plaatsen en ME 2,O voor de ophoging van 50 naar 100 Numerus Fixus 
plaatsen). Uitgaande van het forfaitaire percentage van de Begroting 2005 (34,0%) gaat het 
naar verwachting om een bedrag van ME 1,6 dat als interne toevoeging aan het UT- 
verdeelmodel zal worden toegevoegd en een bedrag van ME 3,2 dat niet indaalt in het UT- 
verdeelmodel maar als externe doorsluizing naar TNW zal worden doorgesluisd. In de nota 
Begrotingsbod 2006 zullen de definitieve interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel en 
externe doorsluizing naar TNW bepaald worden op basis van het forfaitaire percentage 2006. 

Aangezien de opleiding tg vooralsnog buiten het UT-verdeelmodel wordt gehouden en daar- 
mee buiten de onderwijsvervlechtingsmatrix, dient onderwijstoelevering door andere 
faculteiten aan de opleiding tg bilateraal verrekend te worden door de faculteit TNW. Daar- 
naast zullen de collegegelden, samenhangend met de instroom in de opleiding technische 
geneeskunde, onder inhouding van het forfaitaire percentage rechtstreeks aan de faculteit 
worden toegewezen . 

De begroting voor de opleiding tg wordt separaat voorgelegd aan de UR en de RvT, naast de 
UT-begroting. 

3.3.4 lndaling collegegelden niet-EER studenten in  het UT-verdeelmodel 
Naast het wettelijk tarief voor EER-studenten (kE 13)  heeft het college de instellingstarieven 
voor bachelor- en masteropleidingen voor niet-EER studenten vastgesteld voor het college- 
jaar 2005-2006. De volgende instellingstarieven zijn vastgesteld: 

lnstellingstarief I: inschrijving bacheloropleiding niet-EER (kE 1,5); 
lnstellingstarief II: inschrijving beta masteropleiding niet-EER (kE 8,2); 
lnstellingstarief Ill: inschrijving alfa- en gamma- masteropleiding niet-EER (kE 6,2); 
lnstellingstarief IV: inschrijving joint master programmes European Studies (kE 4,7) en 
Industrial Design & Manufacturing (kE 5,7). 

Ten behoeve van niet-EER studenten die in het studiejaar 2004-2005 voor een masteroplei- 
ding stonden ingeschreven is een overgangsregeling vastgesteld, waarin is bepaald dat de 
betreffende studenten deze opleiding af kunnen ronden tegen het wettelijke collegegeldtarief 
binnen de termijn van de nominale studieduur plus een jaar gerekend vanaf de eerste in- 
schrijving voor deze opleiding. 

Voor het begrotingsjaar 2006 wordt een bedrag van ME 10,9 vanuit de wettelijke collegegel- 
den verwacht en een bedrag van ME 0,8 vanuit de instellingscollegegelden. De schatting van 
de inkomsten vanuit de instellingscollegegelden is gebaseerd op de instroom van niet-EER 
studenten in 2004, waarbij is uitgegaan van continuering van tenminste deze instroom in late- 
re jaren. Dit laatste is echter nog onzeker, aangezien de verhoging van de 
instellingscollegegelden vanaf het collegejaar 2005-2006 mogelijk een negatief effect kan 
hebben op de instroom. De wettelijke collegegelden en de instellingscollegegelden worden 
conform bestendige gedragslijn toegevoegd aan het onderwijsdeel van het UT-verdeelmodel. 



Bij de nota Begrotingsbod 2006 zal het definitieve bedrag worden bepaald dat aan het on- 
derwijsdeel zal worden toegevoegd. 

3.3.5 European Credit Transfer System (ECTS) 
Vanaf het collegejaar 200412005 sluit het studiepuntensysteem in het hoger onderwijs aan bij 
de studiepuntensystematiek van het European Credit Transfer System (ECTS). In hoofdlijn 
betekent dit dat het huidige curriculum van 168 (dan we1 210) StudiePunten wordt omgezet 
naar 240 (dan we1 300) ECTS-punten. Doel hiervan is dat een goede internationale vergelij- 
king mogelijk wordt voor de studielastbepaling van diverse opleidingen binnen de EU- 
lidstaten. 

Met het oog daarop is zowel de onderwijsvervlechtings- als de docentmatrix met ingang van 
de Begroting 2006 gebaseerd op gerealiseerde ECTS in plaats van op gerealiseerde Studie- 
Punten (SSP's). Aangezien de onderwijsvervlechtings- en docentcorrectiematrix de 
onderwijsprestaties in de periode 1 mei 2004 tot en met 31 april 2005 als uitgangspunt hante- 
ren, zijn ook de SSP's van het restant van het collegejaar 200312004 (te weten mei 2004 tot 
september 2004) omgezet in gerealiseerde ECTS. Een en ander zal leiden tot een prijs per 
gerealiseerde ECTS, die door de omzetting van het studiepuntensysteem lager zal liggen dan 
de prijs per SSP in de Begroting 2005. Een en ander zal in de nota Begrotingsbod 2006 na- 
der worden uitgewerkt. 

3.3.6 Kosten poolruimten in relatie tot toegeleverd onderwijs 
In het UT-verdeelmodel, zoals dat met ingang van 2003 geldt, is binnen de component pre- 
miering een gedifferentieerde opslag per opleiding opgenomen. Er is daarbij sprake van een 
hoge en een lage opslag in de verhouding 2:l .  De hoogte van de opslag is afhankelijk van de 
relatieve kosten van de infrastructurele voorzieningen benodigd voor de verschillende oplei- 
dingen. Voor de opleidingen wb, el, ct, tn en bmt wordt een hoge opslag gehanteerd. Voor de 
overige opleidingen wordt een lage opslag gehanteerd. 

Voor de bepaling van de hoogte van de opslagen wordt als normatieve maat het aantal eer- 
stejaars per opleiding van de afgelopen vier jaar gehanteerd. Dit vanuit de veronderstelling 
dat de kosten voor infrastructuur gedragen worden door de faculteit waar de betreffende op- 
leiding is ondergebracht. Verondersteld wordt derhalve dat de toelevering van onderwijs 
geschiedt binnen de infrastructuur van de onderwijsontvangende faculteit. Dit blijkt echter niet 
op te gaan voor de kosten van de poolruimten (in de Begroting 2005 M f  1,4). De onderwijs- 
toeleverende faculteiten betalen tevens de huur van de poolzalen waarin het toegeleverd 
onderwijs plaatsvindt. Met name die faculteiten die veel onderwijs toeleveren ervaren daar- 
door als gevolg van het verdeelmodel budgettaire nadelen. Vanaf het begrotingsjaar 2004 
wordt dit opgelost door het totaalbedrag voor de kosten van poolruimten (ME 1,4 in 2005) toe 
te voegen aan het standaard SSP-deel. Op deze manier worden de kosten van de poolruim- 
ten nog steeds betaald door de onderwijstoeleverende faculteiten, maar krijgen ze hiervoor in 
tegenstelling tot 2003, ook rechtstreeks via de SSP's een vergoeding. Voor het overige blijft 
de verdeling van de opslag per opleiding gelijk ten opzichte van 2003. Dit impliceert dat jaar- 
lijks de toevoeging aan het standaard-SSP-deel voor de kosten van poolruimten voor het 
betreffende jaar moet worden geactualiseerd en dat bij de opstelling van de nota Begrotings- 
bod 2006 de begrote kosten van poolruimten voor 2006 zullen worden meegenomen. Voor de 
doorrekening van het UT-verdeelmodel in de Nota Ontwerp-Begrotivgsrichtlijnen 2006 wordt 
voor de toevoeging aan het standaard-SSP-deel voorlopig uitgegaan van het begrote bedrag 
voor de kosten van de poolruimten in 2005 (Mf  1,4). 

3.3.7 Differentiatie SSP-prijs 
Binnen het standaard SSP-deel wordt op UT-niveau een standaard SSP-prijs gehanteerd. Er 
is vervolgens afgesproken dat de faculteiten in onderling overleg voor de verschillende on- 
derwijsvormen een differentiatie in de SSP-prijs aanbrengen. Hiervoor worden geen centrale 
richtlijnen vastgesteld. 
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3.3.8 Bachelor- en masteropleidingen in het UT-verdeelmodel 
Om recht te doen aan het Bachelor-Mastersysteem wordt de infrastructurele opslag per op- 
leiding met ingang van de Begroting 2005 gebaseerd op de eerste inschrijving aan de UT in 
plaats van de eerstejaars per opleiding. Hierbij wordt de opgave van de UT aan het ministerie 
van OCenW gevolgd, waarbij per bachelor- en masteropleiding de eerste inschrijving aan de 
UT wordt weergegeven. Op deze manier ontvangen dus zowel de bachelor- als de masterop- 
leidingen een infrastructurele opslag. 

Door de overgang naar het Bachelor-Mastersysteem zal daarnaast in het vervolg de ontwik- 
kel- en aanloopbekostiging op afzonderlijke bachelor- en masteropleidingen, voor zover van 
strategisch belang, betrekking hebben. 

3.3.9 Decentrale stimulering onderwijs 
De decentrale stimuleringsmiddelen onderwijs zijn bedoeld om de decanen in staat te stellen 
het onderwijsbeleid in de faculteit vorm te geven. 

Van de faculteiten wordt verwacht dat ze binnen de contouren van het nieuwe lnstellingsplan 
2005-2010 hun prioriteiten en concrete beleidsdoelstellingen formuleren voor het begrotings- 
jaar 2006. Daarnaast dient in het jaarplan 2006 ook de koppeling te worden aangebracht 
tussen het bereiken van de geformuleerde prioriteiten en doelstellingen en het inzetten van 
middelen daarvoor zoals opgenomen in de deelbegroting per faculteit (zie stramien jaarplan 
faculteiten, biilaqe la). Een en ander dient onderbouwd te worden met prognoses ten aanzien 
van de performance op de verschillende terreinen. 

3.4 Aanpassingen Onderzoekmodel 
3.4.1 Structuur onderzoekmodel 
Het onderzoekmodel bestaat, na aftrek van de premiering op basis van de aantallen gereali- 
seerde promoties en ontwerpers, uit de volgende vier componenten: 
(i) een component premiering onderzoek op basis van aantallellen EU-kaderplaatsen, 

tweede geldstroomplaatsen en derde geldstroompromotieplaatsen (50% van de be- 
schikbare onderzoekmiddelen na aftrek van de componenten promoties en 
ontwerpers); 

(ii) een component Onderwijsgebonden Onderzoek (00-component) bedoeld om recht 
te doen aan de relatie onderwijs-onderzoek (30% van de beschikbare onderzoekmid- 
delen na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers); 

(iii) een component Decentrale Stimulering onderzoek (DSoz), waarmee de WD in staat 
wordt gesteld het onderzoekbeleid in het instituut vorm te geven (10% van de be- 
schikbare onderzoekmiddelen na aftrek van de componenten promoties en 
ontwerpers); 

(iv) een component Universitaire Stimulering onderzoek (USoz), waarmee het College 
van Bestuur in samenspraak met de WD's en decanen in het UMT in staat wordt ge- 
steld het strategisch beleid ten aanzien van onderzoek vorm te geven (10% van de 
beschikbare onderzoekmiddelen na aftrek van de componenten promoties en ont- 
werpers). 

Hieronder worden de aanpassingen in het onderzoekmodel toegelicht. 

3.4.2 Premiering onderzoekplaatsen 
Door een sterke toename van het aantal gerealiseerde onderzoekplaatsen (tweede geld- 
stroom-, EU-kader- en derde geldstroompromotieplaatsen) is het in de afgelopen jaren 
onmogelijk gebleken de prijs voor deze onderzoekplaatsen op een constant niveau te hou- 
den. Een constante prijs per onderzoekplaats, ge'indexeerd voor loon- en prijsontwikkelingen, 
is een noodzakelijke voorwaarde voor de planning van de matching van tweede en derde 
geldstroom onderzoekprojecten. Met ingang van 2004 is daarom reeds gekozen voor een 
gewijzigde toepassing van het UT-verdeelmodel, waarbij op het totaal van de beschikbare 
onderzoekmiddelen eerst de componenten promoties en ontwerpers (gepremieerd tegen de 
hoge externe Balkla-prijs) in mindering worden gebracht en vervolgens, over het restant, de 
omvang van de overige onderzoekcomponenten (premiering onderzoekplaatsen, 0 0 -  



component, Dsoz en Usoz) te berekenen op basis van de door het UMT vastgestelde percen- 
tages. 

In 2005 heeft deze gewijzigde toepassing van het UT-verdeelmodel echter niet tot een con- 
stante prijs per onderzoekplaats geleid: door opnieuw een verdere toename van het aantal 
gerealiseerde onderzoekplaatsen is de prijs per onderzoekplaats verder gedaald. Geconclu- 
deerd kan worden dat de eerste geldstroom onderzoekmiddelen onvoldoende zijn om aan 
alle matchingverplichtingen te kunnen voldoen. Met het oog daarop is in de Stuurgroep Fi- 
nancien en lnformatievoorziening en vervolgens in het UMT besloten om de verdeling van de 
premies voor de onderzoekplaatsen voor de periode 2006-2008 te bevriezen op het niveau 
van de Begroting 2005 voor de faculteiten. De op deze wijze bevroren compartimentering op 
het niveau van de faculteiten wordt gedurende deze periode jaarlijks ge'indexeerd voor loon- 
en piisontwikkelingen met 3% per jaar. Uitgaande van de beschikbare middelen voor de 
component premiering onderzoekplaatsen (50% na aftrek van de premiering van promoties 
en ontwerpers) en een indexering van 3% per jaar, wordt opgemerkt dat een op deze manier 
eventueel resterend tekort op de component premiering onderzoekplaatsen centraal zal wor- 
den afgedekt en een eventueel resterend surplus op de component premiering 
onderzoekplaatsen beschikbaar blijft om strategisch te worden ingezet door het college in 
samenspraak met het UMT. 

In deze periode kunnen de decanen reorganisaties inzetten, met als uiteindeldke doel het be- 
perken van het aantal uit te keren premies tot het aantal dat de universiteit binnen het 
premiecompartiment, uitgaande van hogere premies voor zwaartechnische onderzoek plaat- 
sen, kan bekostigen. Clusterstrategieen zijn noodzakelijk ten aanzien van de ontwikkeling en 
bekostiging van leerstoelen over een periode van 5 jaar, in overeenstemming tussen decanen 
en wetenschappelijk directeuren. 
De Stuurgroep Financien en lnformatievoorziening doet in dit kader een voorstel met betrek- 
king tot het differentieren van de premiehoogte naar niet-technisch, technisch en zwaar- 
technisch. 

In biilane 4a is een proeve van berekening opgenomen van de wijze waarop het bevriezen 
van de premieringscomponent in de Begroting 2006 vormgegeven zou kunnen worden. Hier- 
onder wordt bijlage 4a kort toegelicht waarbij verwezen wordt naar de genummerde 
onderdelen in de bijlage. 

[ad. 1 en 2) Het beschikbare budget voor de premieringscomponent bedraagt in beginsel 
k€ 22.455 (cf. de Begroting 2005). De premieprijzen voor de technische en niet technische 
onderzoekfte 's worden gehandhaafd op het niveau van de Begroting 2005 daar deze vol- 
doende kostendekkend blijken te zijn. Voor de zwaar technische onderzoekfte 's is een 
afzonderlijke premiecategorie berekend. In deze zwaar technische categorie bedragen de 
premies voor de 2e gs-plaatsen k€ 75,24 en voor de overige (3e gs-) plaatsen kE 37,62. De 
premies worden in onderstaande tabel weergegeven. 

Premieprijzen OZ-fie 's Begroting 2006 ( (kc) 
(techn. en niet techn. = 82005, m. techn. = nieuwe berekening) 

niet technisch technisch zwaar technisch 

2e geldstroom fte 's 31,83 44,56 75,24 

EU-kader-, res. Councils- en 
3e geldstroompromotieplaatsen 15,91 22,28 37.62 

In de berekening van de zwaar technische premies is tevens begrepen de bovenmatige huis- 
vestingslast op basis van ruimte typen (RT 5 en 7) waarvan al eerder is onderkend dat dit 
structureel gecompenseerd dient te worden aan de faculteiten waarin zwaar technische leer- 
stoelen vertegenwoordigd zijn, voor een jaarlijks bedrag van ME 4,4. In de berekeningen is 
uitgegaan van toevoeging aan de premieringscomponent van de beschikbare dekking 



(ME 4,4 t.1.v. de REH) voor deze structurele compensatie. Hiermee bedraagt in de Begroting 
2006 het voor de premiering beschikbare budget kE 26.855 (kE 22.455 + kE 4.400). 

ad. 3 en 4: Het aantal technische en niet technische premieplaatsen wordt eveneens bevro- 
ren op de niveau van de Begroting 2005. De zwaar technische plaatsen dienen echter 
bepaald worden uit het totaal van de technische plaatsen. Dit is in deze berekening gebeurd 
conform de verhouding technisch:zwaar technisch blijkend uit de eerder ge'inventariseerde 
leerstoelen in de betreffende faculteiten (CTW, EWl en TNW). Benadrukt dient te worden dat 
de genoemde inventarisatie van de technische- en zwaar technische leerstoelen nog niet ge- 
toetst is aan de hiervoor vastgestelde criteria. 

ad.: De premietoekenningen in 2006 zijn voor GW en BBT volledig conform de in de begro- 
ting 2005 geldende fte 's en prijzen. 
Voor CTW, EWI en TNW worden eerst de berekende-aantallen technische fte 's vermenig- 
vuldigd met de prijs uit de Begroting 2005. Het totaal van de voor de technische- en niet tech- 
nische benodigde premiering (kE 11.215) wordt afgezet tegen het totaal van de beschikbare 
middelen (k f  22.455). Hieruit resulteert het beschikbare budget voor de zwaar technische oz- 
plaatsen (kE 11.240). Het voor de zwaar technische oz-plaatsen beschikbare budget is echter 
onvoldoende (factor 0,59) om het aantal berekende oz-plaatsen te premieren. 

ad. 6: Door het benodigde budget (Mf  18.979) te vermenigvuldigen met de hierboven aange- 
geven factor (0,59) is het toegestane budget oz-fte 's zwaar technisch te berekenen. 
Overeenkomstig het gestelde in ad. 1 en 2 wordt vervolgens de voor de structurele compen- 
satie van huisvestingslasten beschikbare dekking ad. ME 4,4 toegevoegd, op het niveau van 
faculteiten, aan de premiecomponent voor de m a r e  techniek. 

ad. 7: Confrontatie van de toe te kennen budgetten conform deze gewijzigde toepassing van 
het model in 2006 met dat van 2005 leert dat de faculteiten met zwaar technische leerstoe- 
lenloz-fte 's er logische~lijs M f  4,4 op vooruitgaan. Wel dient benadrukt te worden dat de 
afzonderlijke compensatie voor gestegen huisvestingslasten tot 2008 gesaldeerd zal worden 
met de toevoeging aan het model (ad. ME 4,4) en dat een structurele compensatie vanaf 
2008 komt te vervallen. 

ad.: Uit de informatie ad. 1 t/m 7 is een contingent te bekostigen aantallen premieplaatsen 
te berekenen. Opgemerkt dient te worden dat in deze berekening voor de verdeling van de 
zwaar technische en 3e gs-plaatsen uitgegaan is van de berekende aantallen ad. 4.  Waar 
het totaal van de budgetten vastligt, geeft het hier berekende contingent trekkingsrechten pre- 
mieplaatsen en met name de verhouding in aantallen Ze gs-plaatsen: 3e gs-plaatsen slechts 
een indicatie weer. 

3.4.3 Decentrale Stirnulering ondenoek 
Voor de Begroting 2006 blijft de verdeelsleutel voor de verdeling van de decentrale stimule- 
ringsmiddelen onderzoek (DSoz) gehandhaafd. De decentrale stimuleringsmiddelen 
onderzoek worden in 2006 derhalve wederom verdeeld naar rato van de omvang van de insti- 
tuten in fte's, waarbij de integrale facultaire fte-inzet (exclusief student-assistenten) in de 
instituten als parameter wordt gehanteerd. 

Bij de bepaling van de integrale facultaire fte-inzet in instituten dienen de faculteiten in begin- 
sel gebruik te maken van OZIS. In dit kader is het van belang dat duidelijke richtlijnen worden 
opgesteld voor de registratie van de onderzoek-fte's in OZIS, waarbij met name moet worden 
gedacht aan het koppelen van de facultaire fte-inzet aan instituten en aan normering van de 
onderzoek-fte's. De normering van de onderzoek-fte's dient in beginsel voor alle faculteiten 
en instituten gelijk te zijn. Managementtaken worden daarbij naar rato toegerekend aan de 
aandachtsvelden onderwijs en onderzoek, hetgeen van belang is voor een rechtvaardige en 
uniforme verdeling van de component DSoz. 
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3.4.4 Onderwijsvervlechtings- en docentcorrectiematrix 
Voor de berekening van het SSP-deel in het onderwijscompartiment en de verdeling van de 
00-component in het onderzoekcompartiment spelen de onderwijsvervlechtingsmatrix en de 
docentcorrectiematrix een rol. Ten behoeve van deze componenten worden de gerealiseerde 
SSP's onderscheiden in SSP's behaald in de Bachelorfase, SSP's behaald in de Masterfase 
en SSP's behaald in de pre-Masterfase, waarbij de SSP's behaald in de pre-Masterfase wor- 
den bekostigd als Master-SSP'S. Hierbij wordt gebruik gemaakt van FASIT. 

De onderwijsvervlechtings- en docentcorrectiematrix voor de begroting 2006 hebben betrek- 
king op de periode 1 mei 2004 t/m 31 april 2005. De docentcorrectiematrix betreft een 
correctie op de SSP's in de onderwijsvervlechtingsmatrix voor die vakken waarvoor geldt dat 
deze verzorgd worden door docenten vanuit verschillende faculteiten. 

De docentcorrectiematrix wordt uitgedraaid op 31 mei a.s. Alle wijzigingen die tot en met deze 
datum worden doorgegeven, worden verwerkt in de matrix. Vervolgens worden de beide ma- 
trices op 1 juni a.s. ter controle op het intranet geplaatst. Correcties op de 
onderwijsvervlechtingsmatrix dienen voor 17 juni a.s. door de BOZ's in FASlT doorgevoerd 
worden. Correcties op de docentcorrectiematrix, mits door alle betrokkenen geaccordeerd, 
kunnen tot en met 17 juni as .  worden doorgegeven aan Institutional Research (mw. Brands). 
Op 20 juni a.s. worden de doorgegeven correcties verwerkt in de docentcorrectiernatrix en 
worden de beide matrices definitief vastgesteld. Wijzigingen die daarna nog plaatsvinden ten 
aanzien van de docentcorrectiematrix, dienen bilateraal verrekend te worden en worden om 
praktische redenen voor het eerst in het daarop volgende begrotingsjaar in de docentcorrec- 
tiematrix meegenomen. 

3.5 Universitaire Stimulering 
In het UT-verdeelmodel, zoals dat met ingang van 2003 geldt, worden zowel in het comparti- 
ment onderwijs als in het compartiment onderzoek bedragen afgezonderd die gelden als 
dotatie voor de reserve Universitaire Stimulering. Voor beide dotaties geldt dat ze 10% van de 
beschikbare onderwijs- respectievelijk onderzoekmiddelen bedragen.' De Universitaire Stimu- 
leringsmiddelen zijn bedoeld voor het College van Bestuur om in samenspraak met het LlMT 
het strategisch beleid ten aanzien van onderwijs respectievelijk onderzoek vorm te geven. De 
uit deze reserve voortvloeiende planreserveringen voor de eenheden vormen verwachte stra- 
tegische budgetten voor de eenheden. In de Begroting 2005 bedroeg de USow ME 3,8 
(bestaande uit een reguliere dotatie van ME 3,5, een TCO aanvulling US internationalise- 
ring/BaMa van ME 0,2 en een TCO aanvulling US overige reserveringen 
internationaliseringIBaMa van ME 0,1) en de USoz ME 6,O (bestaande uit een reguliere dota- 
tie van ME 4,5 en een TCO aanvulling Usoz van ME 1,5). 

In de nota Begrotingsbod 2006 zullen de richtlijnen voor een projectaanvraag in het kader van 
Universitaire Stimulering en de daarbij te hanteren semi-integrale tarieven worden opgeno- 
men. 

3.5.1 Universitaire Stimulering onderwijs 
In de meerjarige planning van USow worden de middelen in de komende jaren naar verwach- 
ting met name besteed aan de volgende onderwerpen: 
1. Ontwikkel- en aanloopbekostiging nieuwe opleidingen tel, bmt, io, psy, bw en gw (zie 

§ 3.3.2); 
2. Ontwikkel- en aanloopbekostiging nieuwe bacheloropleiding Advanced Technology en 

nieuwe masteropleiding Social Systems Evaluation en overige nieuwe bachelor- en mas- 
teropleidingen voor zover van strategisch belang (zie § 3.3.2 en § 3.3.8); 

3. Digitale Universiteit; 
4. lnternationalisering en implementatie BaMa (zie § 3.9.7). 

Voor de dotatie USoz geldt dat deze 10% van de ondetzoekmiddelen, na aftrek van de componenten promoties en 
onherpers, bedraagt. 
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Het bestaande beleid ten aanzien van USow wordt aldus grotendeels gecontinueerd. Naast 
de beschikbare universitaire en decentrale stimuleringsmiddelen onderwijs worden geen extra 
middelen voor stimulering beschikbaar gesteld. In biilaqe 5 worden de op dit moment beken- 
de planreserveringen en reserveringen in het kader van Universitaire Stimulering onderwijs 
weergegeven. In de nota Begrotingsbod 2006 zal de definitieve omvang van de USow- 
component voor het begrotingsjaar 2006 worden gegeven en zal een geactualiseerd over- 
zicht van de planreserveringen en reserveringen uit de USow voor 2006 worden opgenomen. 

3.5.2 Universitaire Stimulering onderzoek 
In de meerjarige planning van USoz worden de middelen in de komende jaren naar verwach- 
ting met name besteed aan de volgende onderwerpen: 
1. Speerpuntprogrammatoekenningen; 
2. Potentialprogrammatoekenningen; 
3. Universitaire leerstoelen. 
Het bestaande beleid ten aanzien van USoz wordt aldus gecontinueerd. Daarnaast worden 
de planreserverirrgen voor de basistoewijzing en speerpunt- en potentialmiddelen voor IGS 
en de potentialmiddelen voor IBR in 2006 voorlopig gecontinueerd ter overbrugging van de 
periode tot aan de volgende eventuele portfolioronde. In beginsel waren de middelen voor 
deze instituten tot en met 2005 toegekend. Naast de beschikbare universitaire en decentrale 
stimuleringsmiddelen onderzoek worden geen extra middelen voor stimulering beschikbaar 
gesteld. In b i i la~e 5 worden de op dit moment bekende planreserveringen en reserveringen in 
het kader van Universitaire Stimulering onderzoek weergegeven. In de nota Begrotingsbod 
2006 zal de definitieve omvang van de USoz-component voor het begrotingsjaar 2006 wor- 
den gegeven en zal een geactualiseerd overzicht van de planreserveringen en reserveringen 
uit de USoz voor 2006 worden opgenomen. 

3.6 Bezuinigingen 2003-2007 
In de nota Aanvullend reorganisatieplan (kenmerk 350.981) heeft een nadere uitwerking van 
de decentrale implementatieplannen plaatsgevonden. In de daaropvolgende jaren heeft een 
aantal wijzigirrgen plaatsgevonden. De stand van de totale bezuinigingstaakstelling in de Be- 
groting 2005 is als volgt samengevat: 

Netto bezuinigingen periode 2003-2008: Begroting 2005 

Op grond van de voorliggende Ontwerpbegrotingsrichtlijnen 2006 wordt de taakstelling als 
volgt: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bezuinigingen (addifioneel tov voorgaand jaar): 

Centr.d~ensten. CO + TCO's -3.7 1,8 4 . 3  4.5 4.2 0.0 

Bestuur centraal (CO CvB) 4.5 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Centr.diensten, doorberekeningen 4.7 4.2 -0.3 4.1 0.0 0.0 
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Totaal 

-3.0 

4.5 
-1.2 

Totaal 

-4.7 

-3.8 

-5.5 
PM 

-14.0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlenslverlening faculteiten -1,0 -1.0 -0.6 4.6 0.0 0.0 -3.2 
Bestuur facultelten 4,2 4.2 -0.1 4.1 0.0 0,O 4.6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Projecten UT. TCO's 6,9 -3,l -1.3 4.5 4.5 -2.2 4.8 

cumulatlef -1,2 -5,2 -83  -11,O -11,7 -14.0 

Projecten UT, doodmrekening 0.1 -1,l 0.0 4 4  0.0 0.0 

Projecten UT, vermlndenng USow -2.2 4,2 -1.0 0.0 0.0 0.0 
Faculleiten instituten (M€ 3.0). PM PM PM PM 
lnhuur (ME 1,0), lnkoop (ME 1.0) 

Totaal bezuinlglngen -1,2 4 .0  -3,b -2.2 4 7  -2.2 

-1.3 

-3.4 
PM 

-14,O 



Netto bezuinigingen periode 2003-2008: Ontwerpbegrotingsrichtlijnen 2006 

De taakstelling in de jaren 2003-2005 verschilt marginaal t.0.v. de stand Begroting 2005 om- 
dat een aantal veranderingen in deze periode binnen de TCO's en doorberekeningen van 
Projecten UT in eerste instantie beoordeeld zijn als een bezuiniging en nu als een verschui- 
ving op UT-niveau. 
De verschillen in 2006 en verder worden in § 3.8 9 3.9 toegelicht. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bezuinigingen (additioneel m v  voorgaand jaar): 

Centr.diensten, CO + TCO's -3.7 1,8 4 , 3  4 ,  1 4.6 

Bestuur centraal (CO CvB) -0.5 0,1 0.0 0,O 0,o 0.0 

Centr.diensten, doofberekeningen -0.7 4 2  4 . 3  4 . 1  0,o 0,o 

D~enstvedening faculteiten -1,0 -1,0 4.6 -0.6 0,o 0.0 

CO + TCO's faculteiten -0,6 

Bestuur facultelten -0.2 4 ,2  -0,l -0,l 0,O 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Projecten UT. TCO's 7,O -3,O -1.3 -1,l -03 -2.2 
Projecten UT, doofberekening 0.1 -1,l 0.1 4.4 0.0 0.0 

Projecten UT, vermindering USow -2,2 -0,2 -1.0 0.0 0,o 0.0 
Faculteiten instituten (N6 3.0). PM PM PM PM 
lnhuur ( M  1,0), lnkoop ( M  1.0) 

Totaal bezulnlglngen -1,l -3,8 -3,s -3,O -1.0 -2,2 

Cumulatlef -1,l 4 9  -8.4 -11,4 -12.4 -14,7 

3.7 Compensatie huisvestinglasten 
De achtergrond van de Compensatie huisvestingslasten is beschreven in de Ontwerp-Nota 
Begrotingsrichtlijnen 2004, kenmerk 359.533 van 18 juni 2003. Het mechanisme werkt in gro- 
te lijnen als volgt: 

De bezuinigingen in het kader van de reorganisatie dienen met name om op UT-niveau uit- 
eindelijk de gestegen huisvestingslasten te kunnen dragen. Vanaf 2004 is overgegaan op 
doorberekening op basis van integrale huisvestingstarieven, terwijl het uiteindelijke niveau 
van de huisvestingslasten nog niet is bereikt. 

Totaal 

-2.9 

-0,5 

-1,2 

-3,2 

-0,6 

4 , 6  

-1,l 

-1,2 

-3.4 
PM 

-14,7 

Voor de diensten zal de stijging van de huisvestingslasten gecompenseerd worden in de 
CO's. De extra huisvestingslasten van de faculteiten worden in de komende jaren afgezet 
tegen de middelenverruiming van de faculteiten als gevolg van de bezuinigingen. De facultei- 
ten worden vervolgens jaarlijks gecompenseerd voor het verschil tussen gestegen 
huisvestingslasten en middelenverruiming. 

Totaal 

-4.6 

-44 

-5.7 
PM 

-14,7 

De compensatie van de faculteiten zal plaatsvinden vanuit de Reserve Exploitatie Huisves- 
ting. In deze reserve is gedurende de overgangsperiode 2004-2009 sprake van een 
overschot: de daadwerkelijke kapitaalslasten bevinden zich nog niet op het niveau van de 
reeds aan de eenheden in rekening gebrachte integrale huisvestingstarieven, waardoor van- 
uit de overdekking uit doorberekende huisvestingslasten en vanuit de IVH-middelen van 
OCenW een compensatie aan de faculteiten kan plaatsvinden. 

In de nota Begrotingsbod 2006 zal de compensatie huisvestingslasten worden geactuali- 
seerd. Dat is op dit moment nog niet mogelijk omdat de hoogte van de compensatie 
afhankelijk is van de modeluitkomsten per eenheid en van een (op dit moment nog niet be- 
schikbare) geactualiseerde prognose van de rn2 per eenheid. 

3.8 Aanpassing Centrale Ondersteuning (CO's) 
Een specificatie van de CO's is opgenomen in biilane 6. Dit totaaloverzicht van CO's is een 
aanpassing van het totaaloverzicht zoals opgenomen in de Begroting 2005 en kan als volgt 
worden toegelicht. Het totaaloverzicht is opgesplitst in een deeloverzicht voor de faculteiten 
en een deeloverzicht voor de diensten. In kolom 1 wordt, indien van toepassing, aangegeven 
hoeveel fte door middel van de CO bekostigd wordt. In kolom 2 wordt de prijs per fte aange- 
geven op basis van de Begroting 2005. In kolom 3 wordt vervolgens de mate van 
loongevoeligheid van de CO weergegeven. In kolorn 4 wordt aangeven wat het budget vol- 



gens de Begroting 2005 is. Dit budget resulteert door de bedragen in de kolommen 1 en 2 te 
vermenigvuldigen. 

In kolom 5 worden de bezuinigingen in het kader van het reorganisatieplan voor 2006 aange- 
geven (zie 5 3.8.2). In kolom 6 staan de beleidsmatige aanpassingen van de CO's (zie 
5 3.8.3). In kolom 7 worden de verschuivingen van budgetten en tussen CO- en TCO- 
bekostiging opgesomd (zie 5 3.8.4). In kolom 8 zal de arbeidskostencompensatie 2006 wor- 
den opgenomen. Deze kolom is vooralsnog niet ingevuld, maar zal bij de nota Begrotingsbod 
2006 indien van toepassing worden ingevuld. Bepalend voor de mate van arbeidskostencom- 
pensatie is de mate van loongevoeligheid van de betreffende CO (zie kolom 3). Uiteindelijk 
resulteert de som van de kolommen 5 t/m 8 in het totaalbudget per regel (kolom 9) en het 
totaalbudget per beheerseenheid (kolom 10). 

Hieronder worden per kolom de aanpassingen toegelicht ten opzichte van de Begroting 2005. 

3.8.1 Herberekening salarisgevoeligheidspercentages 
Het salarisgevoeligheidspercentage is een hulpmiddel om op een snelle manier de stijging 
van salarislasten van diensten te berekenen en daarmee het bedrag dat de diensten als 
compensatie ontvangen. Zie kolom 3 van biilaqe 6. 

Het percentage voor de CO's van de diensten is de afgelopen 20 jaar niet geactualiseerd. 
Met name de verhoging van de CO's met de compensatie hvl, maar ook diverse andere mu- 
taties als de budgetconcentratie van instellingssystemen maakt dat de verhoudingen tussen 
de salarislasten en de overige lasten fors veranderd zijn. Met ingang van 2006 zullen daarom 
herberekende percentages gehanteerd worden. 

3.8.2 Bezuinigingen Diensten in 2006 
De korting op de CO's van de diensten bedraagt in 2006 kE 61 

3.8.3 Beleidsmatige aanpassingen 
Vestiging Friesland 

Met het oog op de voorgenomen sluiting van Vestiging Friesland per 1 september 2005 wordt 
de CO voor Vestiging Friesland met ingang van het begrotingsjaar 2006 beeindigd. 

3.8.4 Verschuiving budgetten 
FB, SU: Huisvestingslasten Sportkantine 

De sportkantine in het Sportcentrum wordt beheerd door studenten. Tot en met 2005 worden 
de huisvestingslasten en de bekostiging hiervan toegerekend aan FB-UTC. Vanaf 2006 wordt 
het budget van kE 123 overgeheveld van FB-UTC naar SU. 

DiSCIBC, SU: lntroductie 
De lntroductie is de verantwoordelijkheid geworden van de SU. Tot nu toe werd het budget 
voor de IK van kE 23 toegewezen aan DiSC, om vervolgens doorgesluisd te worden richting 
SU. Verder is in 2005 besloten dat voor de centrale Master-introductie een budget van kE 10 
noodzakelijk is, welk budget in mindering wordt gebracht op het budget van BC. Het totale 
introductie-budget van kE 33 wordt m.i.v. 2006 toegewezen aan de SU, met daartegenover 
een vermindering van de budgetten van DiSC en BC met respectievelijk kE 23 en kE 10. 

DUB, DiSC: Beleidsmedewerker lnternationalisering 
De beleidsmedewerker lnternationalisering wordt voor 0,8 fte overgeplaatst van DUB naar 
DiSC, het bijbehorende budget bedraagt kE 69. 

FEZ: Ondersteuning 3e geldstroomadministratie 
De TCO die in 2005 aan FEZ werd toegewezen voor de bekostiging van extra ondersteuning 
(1,5 fte) in verband met de aangescherpte 3e geldstroom verantwoordingseisen wordt omge- 
zet in een structurele uitbreiding van 1,O fte. De TCO van kE 77 vervalt, de CO van FEZ wordt 
verhoogd met kE 64. 
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3.8.5 Arbeidskostencompensatie 2006 
De eventuele arbeidskostencompensatie 2006 zal in de nota Begrotingsbod 2006 nader wor- 
den uitgewerkt. 

3.9 Aanpassingen TCOys 

Een specificatie van de TCO's is opgenomen in biilaqe 7. Hieronder worden de wijzigingen 
toegelicht ten opzichte van de Begroting 2005. 

3.9.1 Bekostiging decentrale P&O-adviseurs 
In het Reorganisatieplan UT (juni 2002) is voor het taakveld Personeel, Arbeid en Organisatie 
een vaste formatie voorzien binnen het primaire proces. Om e.e.a. te bewerkstelligen zijn 
hiervoor met ingang van 2003 apartelgeoormerkte TCO-budgetten opgenomen voor de facul- 
teiten. Vooralsnog werd uitgegaan van een periode van drie jaar. Aan de hand van de 
uitkomsten van een nog uit te voeren evaluatie van deze nieuwe opzet, zal eventuele conti- 
nuering plaatsvinden met als gevolg indalen als reguliere (primaire) lasten dan we1 stopzetting 
van deze opzet en bekostiging. In afwachting van deze evaluatie worden de huidige budget- 
ten voorlopig gehandhaafd. 

3.9.2 Bekostiging decentrale voorlichting en werving 
In het Reorganisatieplan UT (juni 2002) is voor het taakveld communicatie bepaald dat dit 
binnen het primaire proces wordt georganiseerd. Om e.e.a. te bewerkstelligen zijn hiervoor 
met ingang van 2003 apartelgeoorrnerkte TCO-budgetten opgenomen voor de faculteiten. 
Vooralsnog werd uitgegaan van een periode van drie jaar. Aan de hand van de uitkomsten 
van een nog uit te voeren evaluatie van deze nieuwe opzet, zal eventuele continuering 
plaatsvinden met als gevolg indalen als reguliere (primaire) lasten dan we1 stopzetting van 
deze opzet en bekostiging. In afwachting van deze evaluatie worden de huidige budgetten 
voorlopig gehandhaafd. 

3.9.3 TCO faculteit TNW Personeeislasten NCLR 
In verband met de overname van een drietal NCLR-medewerkers door TNW is een TCO- 
budget opgenomen van k f  169 in 2004 en 2005 in afwachting van afronding van subsidie- 
aanvraag. lnmiddels is de subsidie ontvangen en kunnen deze kosten verrekend worden met 
deze subsidie. Met ingang van 2006 komt deze TCO derhalve te vervallen. Over 2004 en 
2005 zullen nog nadere afspraken worden gemaakt over verrekening van lasten. 

3.9.4 TCO faculteit EWI promoties TW 
De TCO voor de faculteit EWI voor de promoties van TW wordt geactualiseerd op basis van 
het verschil tussen het verwachte aantal bekostigde promoties in 2006 (6,5 op basis van het 
vierjaarsgemiddelde) en het aantal te bekostigen promoties in de steady state (10). Op basis 
van de huidige informatie bedraagt het geactualiseerde TCO-bedrag voor 2006 kE 277. Deze 
TCO wordt beeindigd in 2007. 

3.9.5 Vestiging Friesland 
Met het oog op de voorgenomen sluiting van Vestiging Friesland per 1 september 2005 wordt 
de TCO voor Vestiging Friesland (TCO coordinatie en bilocatie opleidingen) met ingang van 
het begrotingsjaar 2006 beeindigd (zie § 3.8). 

3.9.6 TCOys Diensten 
ITBE: lnnovatieve projecten en Matching Externe projecten. 

De TCO's lnnovatieve projecten en Matching Externe projecten zijn onder voorbehoud opge- 
nomen. Het benodigde budget wordt jaarlijks door het college vastgesteld op grond van een 
door ITBE opgestelde gespecificeerde aanvraag. 

ITBE: Tijdelijke bovenformatie 
In 2005 is ITBE een TCO toegewezen voor de bekostiging van medewerkers die op dat mo- 
ment in een reorganisatietraject zaten en geen bijdrage leverden aan de taken van ITBE. Het 
definitieve bedrag zal worden opgenomen in het Begrotingsbod 2006. 
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SU: Zeilloods 
In 2005 is besloten tot de bouw van een zeilloods ter vervanging van de bestaande zeilloods. 
De exploitatielasten bedragen kE 40 per jaar, welk bedrag wordt toegewezen aan de SU 

FEZ: Ondersteuning 3e geldstroomadministratie 
Zie toelichting onder CO's, § 3.8.4. 

DiSC: Tijdelijke bovenformatie 
Zie toelichting bij ITBE. 

BC: Alumnibeleid 
Om het alumni-beleid opnieuw en beter vorm te geven zijn hiervoor extra (tijdelijke) budgetten 
opgenomen voor BC voor de periode 2003 t/m 2005. In verband met een vertraagde opstart 
is besloten dat de periode eBn jaar wordt doorgeschoven (2004-2006). Dit betekent dat de 
gereserveerde budgetten (kE 190 projectbudget en kE 75 alumni-medewerker) nog een jaar 
gehandhaafd blijven. In 2006 wordt aan de hand van een evaluatie bezien in hoeverre conti- 
nuering plaats moet vinden. 

3.9.7 TCO's Projecten UT 
CvB-projecten 

Beleidsreserve CvB 
Evenals voorgaande jaren wordt de beleidsreserve CvB weer op het niveau van voorgaande 
jaren teruggebracht ad ME 0,5 t.b.v. eventuele budgetcorrecties voortvloeiende uit het na- 
jaarsoverleg. 

Van Rijn-middelen 
Evenals voorgaande jaren is voor Van Rijnmiddelen een bedrag opgenomen van kE 423 in 
2006. Deze middelen zijn bestemd om perspectief te bieden aan jonge onderzoekers. 

P&O-projecten 
Raambudget Vervanging HR- en Salarissysteem 

Op dit moment wordt het HR- en Salarissysteem vervangen. De hiervoor geraamde kosten 
komen uit op ME 1,l over de gehele planperiode 2003-2005. Per jaar worden de kosten geac- 
tiveerd en vervolgens afgeschreven over een periode van drie jaar. Voor de Begroting 2006 
worden de afschrijvingskosten geraamd op kE 373. De oude TCO dient dus met kE 60 ver- 
hoogd te worden. 

Centrale Beheerseenheid (CBE) 
lnternationalisering en implementatie BaMa 

Ten behoeve van de verdere invulling van het internationaliseringsbeleid wordt voor 2006, 
conform de nota Beleidsspeerpunten (actieplan) internationalisering 2005, een bedrag van 
kE 340 aanvullend toegevoegd aan USow. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie 
van deze nota waarin de activiteiten en de benodigde budgetten per eenheid nader worden 
benoemd. In de nota Begrotingsbod 2006 zal deze informatie worden verwerkt. 

Aanvulling Universitaire Stimulering onderzoek 
Met ingang van de Begroting 2005 bedraagt de dotatie Usoz 10% van de onderzoekmiddelen 
na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers. Dit is onvoldoende om de doorlo- 
pende verplichtingen binnen Usoz op te vangen. Om deze doorlopende verplichtingen te 
kunnen dekken, is binnen de CBE met ingang van 2005 een TCO Aanvulling Usoz opgeno- 
men van ME 1,5. 

HBO-Beurzen 
Verwacht wordt dat de regeling HBO-beurzen m.i.v. studiejaar 2006-2007 afgeschaft zal wor- 
den. Dit betekent dat HBO-studenten die in studiejaar 2005-2006 instromen voor het laatst 
aanspraak mogen maken op de HBO-beurzen. Op dit moment bestaat echter enige onzeker- 
heid rond de HBO-studenten die in studiejaar 2005-2006 instromen in een pre-mastertraject 



en waarschijnlijk in studiejaar 2006-2007 instromen in de masterfase. Voorzichtigheidshalve 
wordt daarom in 2006 de TCO voor HBO-beurzen niet geheel beeindigd. Vooralsnog wordt 
rekening gehouden met een bedrag van kE 415. Dit is 50% van de TCO, zoals opgenomen in 
2005. In hoeverre de overige beurzen en bijdragen aan studenten rechtmatig zijn, zal in de 
loop van 2005 beoordeeld worden. 

3.1 0 lnterne doorberekeningen 
Bij de nota Begrotingsbod 2006 zullen zoals gebruikelijk de tarieven voor de dienstverlening 
worden opgenomen zoals die zullen gelden voor het komende begrotingsjaar. 

Activiteiten van diensten kunnen uitsluitend worden doorberekend wanneer ze vermeld zijn 
op deze tarievenlijst, tegen de daar vermelde tarieven. Niet opgenomen activiteiten mogen 
niet worden doorberekend, prijzen zijn vast gedurende het jaar. Bij doorberekening aan der- 
den worden de interne tarieven verhoogd met een opslag voor centraal bekostigde uitgaven 
en een door de eenheid te bepalen winstopslag. 

Beheerseenheden kunnen zich op deze tarieven baseren bij het opstellen van de deelbegro- 
ting. Om de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten voldoende gelegenheid te geven hun 
deelbegroting op te stellen, zullen de gegevens over: (i) huur poolruimten en tentamenzalen, 
(ii) vast abonnement van de bibliotheek, (iii) kosten UTnet-aansluitingen en telefonie en (iv) 
afschrijvingen op apparatuur door respectievelijk FB, ITBE en FEZ in week 34 aan de facultei- 
ten, onderzoekinstituten en de diensten worden toegezonden. 

3.1 1 Overige ondewerpen 

3.1 1.1 Stijging arbeidskosten 
De stijging arbeidskosten is een gecombineerd effect van ontwikkelingen binnen: 
a. Aanpassingen (norm)salarissen (afhankelijk van CAO-afspraken) 
b. Wettelijke lasten (0.a. afhankelijk van pensioenafspraken, loonbelastingen e.d) 
c. Interne opslag voor sociale verplichtingen (eigen beleid). 

Op dit moment is er ten aanzien van de punten a. en b. nog geen duidelijkheid hoe een en 
ander zich zal ontwikkelen. Wellicht dat ten tijde van het uitbrengen van het Begrotingsbod 
2006 (september 2006) hierover meer duidelijkheid bestaat. 

De interne opslag voor sociale verplichtingen (ad c) wordt bepaald door het bedrag benodigd 
voor Arbeidsvoorwaarden (0.a. deels via OPUT-afspraken) en enkele benodigde budgetten 
voor algemene voorzieningen. De ontwikkelingen op dit gebied zijn kort samengevat als volgt: 

de gereserveerde budgetten voor arbeidsvoorwaarden worden vooralsnog gelijk gehou- 
den; 
het gereserveerde budget voor ziekteverevening wordt vooralsnog gelijk gehouden; 
het budget voor Management & Mobiliteit wordt verlaagd met kE 150 (lagere lasten); 
het budget voor Wachtgeldverplichtingen wordt verlaagd met kE 200 (lagere lasten. 

Uitgaande van gelijkblijvende omvang van de bruto-salarissom (ME 91,6) vertaalt het boven- 
staande zich in de volgende ontwikkeling van het opslagpercentage voor sociale 

Sociale verplichtingen 

Arbeidsvoorwaarden 
Ziekengeldverevening 
Management & Mobiliteit 

bedrag I Perc. I bedrag I Perc. 
Begroting 2006 

Wachtgeldverplichtingen 

Een nadere specificatie van alle overige wijzigingen volgt bij de nota Begrotingsbod 2006. 

Begroting 2005 

2.700 
900 
500 

1.600 1 1.7% 1 1.800 1 2.0% 

I Totaal sociale verplichtingen 
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6.700 1 7.3% 1 7.050 1 7.7% 1 

2.9% 
1.0% 
0.5% 

Risico-opslag 1.000 1 1.1% I 1.000 1 1.1% 

2.700 
900 
650 

2.9% 
1 .O% 
0.7% 



3.1 1.2 Prijscornpensatie 
Verwacht wordt dat de prijsstijging in 2006 niet gecompenseerd zal worden. In de verdeling 
van de middelen over de faculteiten, instituten en diensten wordt derhalve geen compensatie 
voor gestegen prijzen opgenomen. 

3.1 1.3 Trekkingsrechten 
Ten aanzien van Universitaire Stimulering wordt gewerkt met trekkingsrechten. De faculteiten 
krijgen in enig jaar voor de omvang van de hen toegestane verplichtingen een trekkingsrecht 
op de Universitaire Stimuleringsmiddelen. Vanaf 2002 vinden in beginsel geen toekenningen 
meer vooraf in de begroting plaats, maar geschieden alle toekenningen pas aan het einde 
van het begrotingsjaar nadat hiervoor een deugdelijke verantwoording is geleverd. In dit ka- 
der wordt een onderscheid gemaakt tussen planreserveringen en reserveringen. 
Planreserveringen zijn bedragen waarvoor een door het College van Bestuur goedgekeurd 
plan geldt en die als trekkingsrecht zijn vormgegeven. Reserveringen zijn bedragen waaraan 
nog geen plan ten grondslag ligt en die nog niet als trekkingsrecht zijn vormgegeven. Niet 
benutte trekkingsrechten voor goedgekeurde projecten gaan in principe door naar het vol- 
gende begrotingsjaar en vervallen daarna. Door het hanteren van bovengenoemde 
systematiek wordt oneigenlijke reservevorming en resultaatvertekening op het niveau van de 
faculteiten en instituten voorkomen. 

Gedurende 2002 bleek dat bepaalde trekkingsrechten onderdeel waren van een meerjarige 
overeenkomst (speerpuntmiddelen, etc.). Het hanteren van trekkingsrechten is in deze geval- 
len niet praktisch: deze middelen worden toegekend aan de eenheden op basis van de 
ingediende plannen. Daarmee wordt het hanteren van het principe van trekkingsrechten be- 
perkt tot de onderwijs- en onderzoekprojecten die daadwerkelijk een incidenteel karakter 
hebben en die daadwerkelijk het risico van resultaatvertekening en oneigenlijke reservevor- 
ming in zich dragen. 

3.1 1.4 Bekostiging overhead instituten 
Ten aanzien van de bekostiging van de overheadlasten van de instituten wordt de volgende 
systematiek gehanteerd. De instituten sluizen in eerste instantie de ontvangen onderzoek- 
premieringsmiddelen, de 00-component en de omzet Werk voor Derden een op een door 
naar de betreffende faculteiten. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de bijdrage van 
de faculteiten aan de overheadlasten van de instituten. Deze inkomsten worden als doorbe- 
rekende interne opbrengsten bij de instituten zichtbaar gemaakt. Op deze manier wordt een 
helder inzicht verkregen in de omvang van de in rekening gebrachte overhead per instituut. 

3.1 1.5 Uitwerking nota personeelsbeleid 
De uitvoering van het personeelsbeleid, zoals aangegeven in de Nota Personeelsbeleid, door 
de eenheden vraagt zeer verschillende benaderingen binnen de eenheden. De kosten voor 
de uitvoering van het beleid berusten bij de eenheden. Hiervoor worden geen centrale midde- 
len ter beschikking gesteld. In het jaarplan 2006 dienen de eenheden aandacht te besteden 
aan de plannen op het gebied van personeelsbeleid (zie stramien jaarplan, biilaqe l a  t/m Ic). 

4. Voorschriften voor de inrichting van de deelbegrotingen 2006 

4.1 Algemene beleidsvereisten deelbegrotingen 2006 
Ten aanzien van de deelbegrotingen 2006 gelden de volgende beleidsvereisten: 
1. Gezien de grote investeringen voor onderwijs en onderzoek en voor het Vastgoedplan 

zijn structureel sluitende exploitaties van de eenheden ook voor het begrotingsjaar 2006 
een absolute noodzaak. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves van de facultei- 
ten en instituten mag maximaal M f  1,8 hoger zijn dan het totaal van de toevoegingen aan 
deze reserves in 2006. Deze gezamenlijke contingency is beschikbaar voor enkele nood- 
zakelijke en prioritaire gevallen (bijvoorbeeld voorfinanciering startende leerstoelen). De 



gezamenlijke onttrekkingen aan de reserves kunnen dus groter zijn dan dit bedrag, indien 
daar toevoegingen aan de reserves door andere faculteiten en instituten tegenover staan. 

2. De diensten dienen een sluitende begroting te hebben. 
3. Extra aandacht zal in 2006 wederom uitgaan naar de totale begrote personeelsformatie. 

In de begrotingsstramienen voor 2006 is daartoe wederom een verbijzondering gemaakt 
naar de begrote vacatures. Van belang is voorts dat een koppeling wordt gelegd tussen 
het voorgenomen beleid en de ingeplande vacatures. 

4. Daarnaast zal extra aandacht besteed worden aan de manier waarop de diensten de be- 
zuinigingen in het kader van de reorganisatie in hun deelbegrotingen hebben verwerkt. 
De diensten zullen moeten aangeven welk deel van de uiteindelijke bezuinigingstaakstel- 
ling in 2006 zal worden gerealiseerd ten aanzien van de centraal bekostigde taken en de 
doorberekende taken, qua bedrag en qua fte's. Tevens dienen de afwijkingen in dit kader 
ten opzichte van het Aanvullend Reorganisatieplan te worden toegelicht, zowel qua be- 
drag als qua fte's. 

5. Naast de exploitatiebegroting zal ook extra aandacht uitgaan naar de investeringsbegro- 
ting van alle eenheden. Het college zal zeer kritisch kijken naar de investeringen. 

6. De cashflow van de eenheden moet structureel positief zijn. 

4.2 Faculteiten en instituten 
Van de faculteiten en onderzoekinstituten wordt, evenals voorgaande jaren, een jaarplan 
verwacht. Hierin dient te worden aangegeven wat de bijdrage is van de eenheid aan het be- 
reiken van de missie van de UT, aan de doelen van het nieuwe lnstellingsplan 2005-2010 en 
aan de operationalisering van het facultair Strategisch Plan c.q het lnstituutsplan op de ge- 
bieden onderwijs, onderzoek, personeel en financien. U dient de stramienen te gebruiken die 
ter opstelling van het jaarplan zijn ontwikkeld (zie biilanen 1 a en 1 b). Van de faculteiten en 
instituten wordt verwacht dat ze aan de in het stramien genoemde onderwerpen in hun jaar- 
plan 2006 de nodige aandacht besteden. Per eenheid dienen concrete doelstellingen 
geformuleerd te worden voor het jaar 2006. Daarnaast dient in het jaarplan 2006 ook de kop- 
peling worden aangebracht tussen het bereiken van de geformuleerde doelstellingen en het 
inzetten van middelen daarvoor zoals opgenomen in de deelbegroting per eenheid. 

Het jaarplan vereist, na overleg, de goedkeuring van het college. Uiterlijk 26 september die- 
nen de jaarplannen (inclusief deelbegrotingen 2006) te worden ingediend bij het college. 

4.3 Diensten 
Van de diensten wordt zoals gebruikelijk ook een jaarplan 2006 en een onderliggende deel- 
begroting 2006 verwacht die nauw gerelateerd dienen te zijn aan de Strategieplannen van de 
diensten en aan de reorganisatie- en implementatieplannen van de diensten. Het reorganisa- 
tieplan en het nadere implementatieplan bevatten een specificatie van de opgelegde 
bezuinigingsmaatregelen in het kader van de ME 16-operatie. U dient daarbij het stramien te 
gebruiken dat ter opstelling van het jaarplan is ontwikkeld (zie biilaqe lc) .  Per dienst dienen 
concrete doelstellingen geformuleerd te worden voor het jaar 2006. Daarnaast dient in het 
jaarplan 2006 ook de koppeling worden aangebracht tussen het bereiken van de geformu- 
leerde doelstellingen op deze beleidsterreinen en het inzetten van middelen daarvoor zoals 
opgenomen in de deelbegroting per dienst. 

Het jaarplan vereist, na overleg, de goedkeuring van het college. Uiterlijk 26 september die- 
nen de jaarplannen (inclusief deelbegrotingen 2006) te worden ingediend bij het college. 

4.4 lnvulstramien deelbegroting 2006 
Zoals gebruikelijk is het de bedoeling om een Begroting uit te brengen voor zowel extern als 
intern gebruik en een Supplement-Begroting die uitsluitend bedoeld is voor intern gebruik. De 
Begroting omvat de beleidsnota, een overzicht van de beschikbare middelen 2006, de UT- 
middelenverdeling en de financiele positie van de UT. De Supplement-Begroting omvat met 
name de deelbegrotingen met de toelichtingen en de specificaties. Voor de toelichtingen wor- 
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den in principe de managementsamenvattingen van de jaarplannen gebruikt. Hiervoor geldt 
een maximum van twee A4's beleidstekst voor de faculteiten en een A4 beleidstekst voor de 
onderzoekinstituten en de diensten (opmaak 10-punts letter, bij voorkeur Arial). De aanleve- 
ring van de beleidstekst dient te geschieden in Word (versie 7.0) per E-mail naar het 
secretariaat van FEZ (J.H.Gutteling-Bohemen@utwente.nl). 

IVaast de beknopte beleidstekst wordt een technische toelichting bij de deelbegroting 2006 
gevraagd. In deze toelichting dienen majeure cijfermatige verschillen in de verschillende ba- 
ten- en lastensoorten en de personeelsformatie t.0.v. de deelbegroting 2005 te worden 
toegelicht, mede gerelateerd aan het voorgenomen beleid. Extra aandacht zal dit jaar uitgaan 
naar de totale begrote personeelsformatie. In de stramienen is daartoe een extra verbijzonde- 
ring gemaakt naar de begrote vacatures.' Van belang is dat in de toelichting een duidelijke 
relatie wordt gelegd tussen deze vacatures en de formatieruimte. Tevens is het van belang 
dat wordt omschreven binnen welke leerstoelterreinen deze vacatures worden begroot, als- 
mede dat de vacatures worden gerelateerd aan de relevante onderwijs- en onderzoek- 
ontwikkelingen. Tot slot is het van belang dat wordt aangegeven op welke manier deze 
vacatures in financieel opzicht worden bekostigd. 

Daarnaast is ten behoeve van de Supplement-Begroting een aantal andere gegevens nodig 
van de faculteiten, onderzoekinstituten en de diensten. In de biilanen 8 ffm 13 zijn de stra- 
mienen opgenomen aan de hand waarvan de deelbegroting dient te worden opgesteld. Met 
nadruk wordt hier gesteld dat uitsluitend en alleen deze stramienen gebruikt mogen worden 
voor de opstelling van de deelbegroting. De dienst FEZ zal deze stramienen zo spoedig mo- 
gelijk elektronisch ter beschikking stellen in Excel (versie 7.0). De eenheden wordt verzocht 
hiervan gebruik te maken. Bij de inlevering van de deelbegrotingen dient ook een elektroni- 
sche versie te worden aangeleverd van de stramienen bij FEZ (F.Aktan@utwente.nl). 
a. een specificatie naar de integrale lasten- en batensoorten 2006 (zie biilaqe 8); 
b. een specificatie van de personeelsformatie 2006, incl. vacatureruimte (zie biilane 9); 
c. een specificatie van de integrale facultaire tarieven per fte en de fte-inzet in de instituten 

(zie biilaqe 10); 
d. een specificatie van de cashflow-prognose (zie biilane 11); 
e. diverse specificaties van de voorgaande stramienen (zie biilaqe 12 en 13). 

Van belang is dat de diverse bijlagen logisch op elkaar dienen aan te sluiten. Als algemene 
randvoorwaarde voor de deelbegrotingen geldt dat de cash-flow structureel positief dient te 
zijn. 

4.5 Vervolg-procedure t.a.v. jaarplanldeelbegrotingen 2006 
Aan de hand van de informatie die deze nota biedt, kunnen de faculteiten, onderzoekinstitu- 
ten en de diensten de eerste voorbereidingen treffen voor het in september op te stellen 
jaarplan, waarvan de deelbegroting een onderliggend gegeven is. 

De deelbegroting dient opgezet te worden conform de stramienen uit de biilaqen 8 ffm 13. 
Deze stramienen zullen u zo spoedig per E-mail worden toegezonden. Verder is de deelbe- 
groting pas compleet als er een goede toelichting op de cijfers is bijgevoegd alsmede een 
beleidstekst t.b.v. de interne Supplement-Begroting is bijgevoegd. Deze toelichtingen zullen 
een belangrijk onderdeel van gesprek zijn voor het komende najaarsoverleg. 

Voorts wil het college nog eens benadrukken dat het tijdig inleveren van het jaarplan met de 
(concept)deelbegroting en de prognose van de performance-indicatoren van groot belang is. 
Als inleverdatum geldt 26 september a.s. Overschrijding van deze termijn beperkt de voorbe- 
reidingstijd die nodig is om het najaarsoverleg voor zowel de eenheid als het college 
adequaat te doen verlopen. Wij verzoeken u om uw jaarplan, incl. deelbegroting en bijbeho- 

De vacatures omvatten zowel de formatieplaatsen op de nieuwe beleidsterreinen als de bestaande beleidsterrei- 
nen. Als ijkpunt geldt de fte-situatie volgens de tweede budgetrapportage 2005 (Urn augustus) waarbij de eventuele 
wijzigingen t.0.v. de begroting 2005 die een doorwerking hebben voor de begroting 2006 ook dienen te worden toe- 
gelicht. 
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rende bijlagen, in 20-voud aan te leveren bij de dienst FEZ. Dit om onnodig tijdsverlies bij de 
ontvangst te voorkomen. 
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Bijlage I a 

Stramien voor het facultair Jaarplan 2006 

1. Inleiding, verantwoording en strategie 
Hierin wordt het meest recente Strategische Plan samengevat van waaruit het voorgenomen 
beleid voor 2006 voortkomt. Verder geeft de faculteit hier aan hoe de besluitvorming ten aan- 
zien van het facultair jaarplan is verlopen. 

2. Onderwijs 
In de onderwijsparagraaf worden voor het begrotingsjaar 2006 concrete prioriteiten en be- 
leidsdoelstellingen geformuleerd, binnen het kader van het nieuwe lnstellingsplan 2005-201 0. 
Daarbij wordt aangegeven met welke inzet van middelen deze doelstellingen in 2006 gereali- 
seerd zullen worden. 

Per opleiding wordt een overzicht gegeven van de onderstaande performance-indicatoren, 
voorzien van een nadere toelichting. Daarbij dienen majeure afwijkingen ten opzichte van de 
raming van de performance in het meest recente Strategische Plan te worden toegelicht. 

3. Onderzoek 
In de onderzoekparagraaf worden voor het begrotingsjaar 2006 concrete prioriteiten en be- 
leidsdoelstellingen geformuleerd, binnen het kader van het nieuwe lnstellingsplan 2005-201 0. 
Daarbij wordt aangegeven met welke inzet van middelen deze doelstellingen in 2006 gereali- 
seerd zullen worden. 

Performance-indicator 

Eerstejaars 
P-rendement 
D-rendement 
B-rendement 
M-rendement 
Studierendement 

Er wordt een overzicht gegeven van de onderstaande performance-indicatoren, voorzien van 
een nadere toelichting. Daarbij dienen majeure afwijkingen ten opzichte van de raming van de 
performance in het meest recente Strategische Plan te worden toegelicht. 

4. Personeel 
In de personele paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2006 ingegaan op de wijze waarop 
de nota Personeelsbeleid zal worden ge'implementeerd. Aan de orde komen: 

Organisatievernieuwing en organisatieontwikkeling; 
Professionalisering; 
Arbo en milieu. 

Streefdoel 
Jaarplan 2005 

Streefdoel 
jaarplan 2006 



5. Financien 
In de financiele paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2006 ingegaan op de volgende ont- 
wikkelingen: 

lntegrale analyse van de batenontwikkeling (eerste geldstroomtoewijzingen, tweede geld- 
stroom, derde geldstroom en overige baten); 
lntegrale analyse van de lastenontwikkeling (verhouding personele en materiele lasten, 
vacatures); 
Resultaatspecificatie (gespecificeerd naar structurele enlof incidentele oorzaken, normale 
bedrijfsvoering en specifieke activiteiten); 
Ontwikkeling in de reserve en de cashflow; 
Risicoparagraaf (mogelijke risico's die zich in het begrotingsjaar 2006 kunnen voordoen). 



Bijlage I b 

Strarnien voor het instituutsjaarplan 2006 

1. Inleiding, verantwoording en strategie 
Hierin wordt het meest recente Strategische Plan samerlgevat van waaruit het voorgenomen 
beleid voor 2006 voortkomt. Verder geeft het instituut hier aan hoe de besluitvorming ten aan- 
zien van het instituutsjaarplan is verlopen. 

2. Onderzoek 
In de onderzoekparagraaf worden voor het begrotingsjaar 2006 concrete prioriteiten en be- 
leidsdoelstellingen geformuleerd, binnen het kader van het nieuwe lnstellingsplan 2005-201 0. 
Daarbij wordt aangegeven met welke inzet van middelen deze doelstellingen in 2006 gereali- 
seerd zullen worden. 

Er wordt een overzicht gegeven van de onderstaande performance-indicatoren, voorzien van 
een nadere toelichting. Daarbij dienen majeure afwijkingen ten opzichte van de raming van de 
performance in het meest recente lnstituutsplan te worden toegelicht. 

3. Financien 
In de financiele paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2006 ingegaan op de volgende ont- 
wikkelingen: 

lntegrale analyse van de batenontwikkeling (eerste geldstroomtoewijzingen, tweede geld- 
stroom, derde geldstroom en overige baten); 
lntegrale analyse van de lastenontwikkeling (verhouding personele en materiele lasten, 
vacatures); 
Resultaatspecificatie (gespecificeerd naar structurele enlof incidentele oorzaken, normale 
bedrijfsvoering en specifieke activiteiten); 
Ontwikkeling in de reserve en de cashflow; 
Risicoparagraaf (mogelijke risico's die zich in het begrotingsjaar 2006 kunnen voordoen). 



Bijlage I c 
Stramien voor de jaarplannen van de diensten in  2006 

1. Dienstverlening 
De dienst geeft hier met een duidelijke koppeling naar het strategieplan aan welke doelstel- 
lingen in het begrotingsjaar 2006 gerealiseerd dienen te worden en geeft daarbij aan met 
welke inzet van middelen deze doelstellingen gerealiseerd zullen worden. 

2. Personeel 
In de personele paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2006 ingegaan op de wijze waarop 
de nota Personeelsbeleid zal worden ge'implementeerd. Aan de orde komen: 

Organisatievernieuwing en organisatieontwikkeling; 
Professionalisering; 
Arbo en milieu. 

3. Financien 
In de financiele parqgraaf wordt voor het begrotingsjaar 2006 ingegaan op de volgende ont- 
wikkelingen: 

lntegrale analyse van de batenontwikkeling (eerste geldstroomtoewijzingen, tweede geld- 
stroom, derde geldstroom en overige baten); 
lntegrale analyse van de lastenontwikkeling (verhouding personele en materiele lasten, 
vacatures); 
Resultaatspecificatie (gespecificeerd naar structurele enlof incidentele oorzaken, normale 
bedrijfsvoering en specifieke activiteiten); 
Ontwikkeling in de cashflow; 
Risicoparagraaf (mogelijke risico's die zich in het begrotingsjaar 2006 kunnen voordoen). 
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Bijlage 2 

Tijdschema voorbereiding Begroting 2006 

Datum 

Juli 

5 sep 

6 sep 

10 sep 

26 sep 

3 okt 

4 okt 

10 okt t/m 31 
okt 

21 nov 

22 nov 

28 nov 

29 nov 

8 dec 

13 dec 

13 dec 

15 dec 

19 dec 

Onderwerp 

Start van de voorbereidingen van de Jaarplannen en onderliggende deelbegrotingen. 

CvB-vergadering: vaststelling nota Begrotingsbod 2006 

Verzending nota Begrotingsbod 2006 naar de eenheden en ter informatie naar UMT, 
RvT, UR en OPUT. 

Voorlichtingsochtend over nota's Begrotingsrichtlijnen 2006 en Begrotingsbod 2006, 
bestemd voor nieuwe leden UR. 

Inleveren jaarplannen en deelbegrotingen 2006 faculteiten, instituten en diensten (ui- 
terlijk 12.00 uur). 

CvB-vergadering: vaststelling nota Voorbereiding najaarsoverleg 2005 

Verzending nota Voorbereiding najaarsoverleg 2005 naar eenheden 

Najaarsoverleg 2005 met CvB 

CvB-vergadering: vaststelling Claimlijst Begroting 2006 en verslagen najaarsoverleg- 
gen 

Verzending Claimlijst Begroting 2006 en verslagen najaarsoverleggen naar eenhe- 
den, UMT en UR. 

CvB-vergadering: vaststelling Ontwerpbegroting 2006 

Verzending Ontwerpbegroting 2006 naar UMT ter raadpleging en UR ter advisering 

lndienen schriftelijke vragen UR over Ontwerpbegroting 2006 (12.00 uur) 

Advies UR over Ontwerpbegroting 2006 

Goedkeuring Begroting 2006 door RvT 

Raadpleging UMT over Ontwerpbegroting 2006 

CvB-vergadering: definitieve vaststelling Ontwerpbegroting 2006 



Bijlage 2a 

"Roadmap" voor de totstandkoming van de UT-begroting: 

Onderstaand is in het kort de chronologische volgorde van de te nemen stappen voor de tot- 
standkoming van de UT-begroting weergegeven. 

Mei 

Jan./febr Notitie Hoofdonderwerpen begrotingsricht3ijnen: 
Betreft 1 A4 waarin kort aangegeven is aan welke (nieu- 
we) onderwerpen in de nog op te stellen 

Mei 

Actie 
door: 

Begin 
juni 

begrotingsrichtlijnen aandacht gegeven dient te worden. 
Notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen: 
In deze notitie wordt een schets gegeven van de financi- 
eel-beleidsmatige wijzigingen die van belang worden 
geacht voor de op te stellen begroting. Gedacht dient te 
worden aan bijv. externe ontwikkelingen (rijksbijdrage, 
bezuinigingstaakstellingen), aanpassingen verdeelmodel, 
lnzet stimuleringsmiddelen en overige actuele ontwikke- 
lingen. 
Brief aan DUB, PA0 en Disc inzake invoergegevens: 
In de brief worden de drie eenheden verzocht de invoer- 
gegevens (prestaties cq. verdeelmaatstaven) voor de 
begroting te verzamelen en gecontroleerd aan te leveren 
aan FEZ voor 1 juli. 
De gegevens worden ontleend aan decentrale bestanden 
die ook centraal te benaderen zijn. Essentieel hierbij is dat 
de bestanden volledig en eenduidig gevuld zijn. 
Notitie Ontwerp-begrotingsrichtlijnen: 
Naast de in de notitie "Hoofdonderwerpen begrotingsricht- 
lijnen" genoemde onderwerpen wordt voor de begrotings- 
voorbereiding de procesgang beschreven, komen de 
aanpassingen op het UT-verdeelmodel voor het komende 
begrotingsjaar aan de orde en wordt tevens een inschat- 
ting gegeven van de meerjarige ontwikkelingen van de 
Rijksbijdrage voor de UT. Tenslotte worden de richtlijnen 
aangegeven die gelden voor de bijdrage van de deelbe- 
grotingen 2006 van de faculteiten, onderzoekinstituten en 
diensten. 
Daarnaast wordt een doorrekening gemaakt van de te 
verwachten l e  gs-toewijzingen aan de eenheden op basis 
van de rijksbijdrage en de prestatiegegevens van het lo- 

FEZIBEZ 

FEZIBEZ 

FEZIBEZ 

Eind juni 

pende begrotingsjaar. 
Eind juni Notitie Begrotingsrichtlijnen: 

Dit betreft de Ontwerp begrotingsrichtlijnen na goedkeu- 
ring (eventueel na aanpassingen) door de diverse gremia. 
De notitie wordt vergezeld door de begrotingsstrarnienen 
(excelbestanden) aan de eenheden gezonden. Op basis 
van deze notitie kunnen de eenheden de noodzakelijke 
begrotingsvoorbereidingen treffen zodat na het uitbrengen 
van het concept-Begrotingsbod (begin september) slechts 
nog de "fine-tuning" van de deelbegroting van de eenheid 
plaats hoeft te vinden. 
lnvoergegevens begroting aangeleverd: 
DUB, PA0 en DlSC leveren de prestatiegegevens (ver- 
deelmaatstaven) voor het UT-verdeelrnodel aan bij FEZ. 
Noodzakelijk daarvoor is een volledige en eenduidige in- 
voer door de eenheden in de verschillende 

FEZIBEZ 

FEZIBEZ 

DUB 
PA0 

DUB 1 PA0 
DlSC 

CvB 
UMT 
RVT 
UR 

;. UMT 

een heden I 
























































