Concept 28 november 2007 (vertrouwelijk)

Overeenkomst

ITC en UT inzake inbedding

IT(~ in UT

De partijen
a. de Stichting International Institute tor Geo-intormation Science and Earth
Observation (ITC), statutair gevestigd te Enschede, Hengelosestraat 99,
vertegenwoordigd door de Rector, prot,dr,ir. rJJ.Molenaar, hierna genoemd ITC

en
b

Universiteit Twente, gevestigd te Enschede, Drienerlolaan 5, 7522NB,
vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, dr. A.H.
Flierman, hierna genoemd UT,

Overwegende

dat

deze overeenkomst treedt in de plaats van de door partijen getekende
intentieverklaring d.d. 27-sept-2006;
het ministerie van OCW in de brief van 31 januari 2007 heeft bepaald dat vanaf
het begrotingsjaar 2008 de financieringsstructuur van het ITC zal wijzigen;
dat genoemd ministerie wenst dat ITC een samenwerkingsovereenkomst
aangaat
met een universiteit, die de financieringsrelatie ten opzichte van het ministerie
overneemt;
partijen wensen dat UT deze universiteit is en (jat ITC per 1 januari 2010 wordt
ingebed binnen de UT als faculteit sui generis;
dat deze samenwerking inhoudelijk meerwaarde heeft voor partijen zoals
beschreven in de notitie DE INTEGRATIE VAAl ITC IN UT- Strategische
Aspecten en Bestuurlijk Model (27 november 2007); deze notitie maakt daarmee
deel uit van deze overeenkomst;
partijen in deze overeenkomst afspraken willen vastleggen m.b.t. de kaders voor
het inbeddingsproces in de geest van bovengenoemde notitie.
Zijn als volgt overeengekomen
Artikel 1 Inbedding ITC
a. Het ITC wordt per 1 januari 2010 bestuurlijk en organisatorisch binnen de UT
ingebed als faculteit sui generis met facultaire tlevoegdheden conform het BBR
2007.
b. Per 1 januari 2010 vindt een overdracht van on,jerneming plaats. Deze
overdracht behelst: alle activiteiten, alle personl~el, alle financiële en juridische
verplichtingen van het ITC, alle passiva en alle activa exclusief gebouwen,
participaties en reserves boven de normale bedrijfsreserve.
c .De missie van het ITC wordt opgenomen in het instellingsplan van de UT,
inclusief het academisch domein van de faculteit ITC.
d .De bestuurder van het ITC voert de titel van Rector en geeft leiding aan de
faculteit sui generis.
e De UT respecteert de merknaam ITC.
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f.

g.
h.
i.

j.

k.
I.

Het ITC-onderzoek blijft de verantwoordelijkh~3id van de faculteit sui generis. In
overleg kan het ITC-onderzoek worden ondergebracht bij de onderzoekinstituten
van de UT en valt dan onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk
directeur van het desbetreffende onderzoeksinstituut.
De inrichting van het ITC-onderwijs kan afwijken van de UT-systematiek.
Het ITC waarborgt de interne- en externe kwaliteit van onderwijs en onderzoek
conform de academische standaard van de UT.
De bekostiging van de faculteit sui generis wordt ingepast in het UT-verdeelmodel
waarbij recht wordt gedaan aan het eigenstandige karakter van de
totstandkoming van het huidige budget van het ITC. Het ODA-geoormerkte deel
van de rijksbijdrage voor de UT wordt geoormerkt als vaste voet voor het ITC,
onder aftrek van (een nader in onderling overleg te bepalen) percentage ter
dekking van de centrale UT-overhead.
Het ITC wordt ingepast in de nieuwe organisatiestructuur van de UT
(reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfs,voering). Dat betekent dat, nog
nader te bepalen taken die nu nog binnen het ITC vallen, op termijn worden
overgeheveld naar de concerndirecties of servicecentra.
De faculteit sui generis neemt deel aan de planning en controlcyclus van de UT
overeenkomstig de UT-faculteiten en instituten.
De medewerkers van ITC worden per 1 januari 2010 overgedragen aan de UTen
krijgen per die datum een aanstelling bij de UT. Zij krijgen bij de overgang het
salaris en de arbeidsvoorwaarden die bij de u-r gelden, conform de CAO-NU.
Eventuele aanvullende arbeidsvoorwaarden zullen door het ITC afgekocht dan
wel gecompenseerd worden. Bij de vaststelling van eventuele boventalligheid van
OBP na de inbedding, zullen het ontslagbeslui1: (incl. afspiegelingsbeginsel) en de
bepalingen van de CAO Nederlandse Universi1:eiten van toepassing worden
verklaard. De huidige O-aanstellingen van hoo~Jleraren bij zusterinstituten blijven
in stand. Bij afloop daarvan zal binnen de facultaire structuur worden bepaald of

O-aanstellingen gecontinueerd blijven,
m. De bevoegdheden van de huidige Raad van Toezicht ITC worden na 1 januari
2010 verdeeld tussen het CvB UT en de RvT UT.
n. De UT zal OCW toestemming vragen om de RvT -UT tijdelijk uit te breiden met
een lid dat wordt voorgedragen door de RVT -1l-C.
o. De bestaande samenwerkingsovereenkomsten
van ITC met TUD, UU en WUR
worden door de UT formeel overgenomen.

Artikel 2 Stichting ITC
a. De stichting ITC zal vanaf 1-1-2010 worden gec;ontinueerd met aangepaste
statuten.
b. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd door de RvT ITC uitsluitend op
voorstel Bestuur ITC en behoeft de goedkeuring van de penvoeder (artikel 25
akte van statutenwijziging ITC, penvoederovereenkomst ITC-UT d.d. december
c.

2001 ).
De stichting ITC of een door het bestuur van de stichting ITC aan te wijzen
andere rechtspersoon blijft indirect (via een besloten vennootschap) eigenaar van
het hoteillH, de reserves boven de normale becjrijfsreserve en in beginsel het
onroerend goed van het ITC.
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Het bestuur van de stichting ITC krijgt adviserende bevoegdheden in de richting
van de rector ITC en indien het bestuur van de stichting dit noodzakelijk acht, ten
behoeve van het College van Bestuur van de UT.
Het bestuur van de stichting ITC ziet toe op het naleven van de overeenkomst die
bij de overdracht van onderneming wordt opgemaakt (zie artikel 4). In elk geval
zal het bestuur van de stichting jaarlijks met het CvB van de UT een gesprek
hebben over de implementatie van de overeenkomst.
De onder lid e genoemde rol van het bestuur van de stichting loopt af per 1-12017. In overleg met CVB-UT en de rector IT<:;kan het bestuur van de stichting
ITC besluiten af te wijken van deze termijn.

Artikel 3 Wetenschappelijke
Adviesraad ITC
a. De wetenschappelijke adviesraad ITC waakt over de kwaliteit van het onderwijs
en het onderzoek binnen de faculteit sui generis en over de samenwerking met
de universiteiten
b. De wetenschappelijke adviesraad ITC bestaat tenminste uit vertegenwoordigers
van UT, TUD, UU en WUR.
c. De Rector ITC is voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad ITC.
d. De wetenschappelijke adviesraad ITC brengt (jesgevraagd of uit eigen beweging
advies uit aan de rector ITC.
Artikel

4 Overdracht

van onderneming

De voorbereiding
van de nadere financiële en juritjische invulling zal formeel worden
afgerond met een overeenkomst
eind 2009 waarin de overdracht van onderneming
per 1-1-2010 wordt geregeld. Deze overdracht mE~t(deel)overeenkomsten,
reglementen en bijlagen behoeft de goedkeuring \fan de bestuurlijke organen van

beide partijen.
Artikel 5 Penvoerderovereenkomst
De penvoerderovereenkomst gesloten tussen partijen op 19 december 2001 blijft van
kracht tot de inwerkingtreding van de onder artikel 4 genoemde overeenkomst.
Ontwikkelingen in het integratieproces kunnen er toe leiden dat er tussentijds een
aanpassing van de penvoerderovereenkomst en/of de financiële
verantwoordelijkheidsverdeling
wordt overeengekomen.
Artikel 6 Benoeming rector ITC
Begin 2009 start de procedure voor de benoeming van de rector ITC per 1-1-2010.
Deze procedure is de verantwoordelijkheid van de RvT ITC in nauw overleg met het
CvB UT.
Artikel 7 Duur en geldigheid van de overeenkomst
a. Deze overeenkomst wordt van kracht op de da'tum van ondertekening.
b. Bij eventuele strijdigheid zijn de bepalingen in deze overeenkomst, ondergeschikt
aan de bestaande rechten, plichten en bevoeg(jheden van (bestuurlijke) organen
van UT en ITC.
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Artikel 8 Beëindiging overeenkomst
a. Voor 1-1-2010 vindt een evaluatie plaats met betrekking tot de voortgang van het
inbeddingsproces. Indien één van de partijen n.a.v. de evaluatie concludeert dat
de beoogde meerwaarde van de inbedding niet, onvoldoende of niet tijdig kan
worden gerealiseerd, kan deze overeenkomst door elk der partijen voor 1-1-2010
door middel van een eenzijdige schriftelijke kennisgeving worden beëindigd. De
schriftelijke beëindiging zal niet geschieden voordat dit in een bestuurlijk overleg
aan de orde is gesteld. Op dat moment verval1: deze overeenkomst en wordt terug
gevallen op de penvoerdersovereenkomst.
b. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten de overeenkomst aan te passen.

Artikel 9 Tijdpad
Partijen hanteren het volgende tijdpad:
1. november 2007:
.opstellen
Overeenkomst 'TC en UT inzake inbedding 'TC
.consulteren
OCW

2 december 2007:
.vaststellen
Overeenkomst ITC en UT inzake inbedding ITC
.voorgenomen
besluit Bestuurders inzake Overeenkomst ITC en UT inzake inbedding
ITC
3

december/januari 2008:
.besluitvorming
RvT -ITC en RVT -UT inzake Overeenkomst ITC en UT inzake
inbedding ITC
.consultatie/adviesronde(s)
medezeggenschapsorganen
ITC (LO + OR) en UT (UR +
OPUT) inzake Overeenkomst ITC en UT inzake inbedding ITC

4

2008 -medio 2009:
.uitwerken
en implementeren Overeenkomst 'TC en UT inzake inbedding 'TC

5

begin 2009:
.opstellen
concept-akte van overdracht van onderneming
.start
procedure benoeming rector ITC

6

medio 2009:
.evaluatie
voortgang
.aanpassing
BBR-UT conform Overeenkomst
instemming voorleggen aan UR

7

kalenderjaar 2009:
.consultatie/adviesronde(s)

'TC en UT inzake inbedding 'TC en ter

medezeggenschapsorganen

OPUT)
.besluitvorming
door RVT -UT en RVT -ITC m.b.t.
onderneming en bijbehorende (deel)overeenkomst(en)

ITC (La + OR) en UT (UR +
akte

van

8. 1 januari 2010:
.afronding
.overgang
9

bestuurlijke inbedding ITC in de UT
van ITC-personeel naar UT.

vanaf 1 januari 2010 verdere organisatorische
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inbedding ITC in de UT.

overdracht

van

Artikel 10 Nader uit te werken
a. De volgende onderwerpen zullen nader wordl3n beschreven en uitgewerkt:
In artikel 1 lid
(a) plaats ITC in BBR (De faculteit ITC zal worden verwerkt in een aangepaste
BBR)
(f) plaats en financiering ITC-onderzoek (ITC.-UT streven er naar om het ITConderzoek op termijn te verweven met het UT-onderzoek. De wijze waarop de
aansturing en financiering van ITC-gerelateerd onderzoek zich zal verhouden
tot de organisatie en financiering van het o,nderzoek binnen de UT moet in
nader overleg worden uitgewerkt.)
(g) inrichting onderwijs, berekeningswijze en hoogte forfaitaire percentage t.b.v.
overhead (De onderwijsjaarkalender van het ITC wijkt af van die van de UT.
Het onderwijs van het ITC is in termen van de kalender een gecomprimeerd
programma om het verblijf in Nederland zo kort mogelijk te houden.)
ü) formatieplan en inpassing ITC in EMB-stru(:;tuur (Het ITC zal in overleg met de
UT vaststellen welke functies zo specifiek 2:ijn voor de ITC-taak dat zij binnen
de faculteit ITC dienen te blijven. Als er ovE~reenstemming is over de vraag
welke ITC-functies naar centrale UT-diensten overgaan dienen vervolgens de
financiële consequenties daarvan in nader overleg te worden uitgewerkt.)
(k) inpassing ITC in P&C cyclus UT (De UT zal in een workshop de P&C cyclus
van de UT toelichten. Vervolgens zal wordE~nbeschreven en vastgelegd hoe
en waar de bestaande P&C-cyclus van het ITC zou moeten worden
aangepast.)
(I) arbeidsrechtelijke aspecten inbedding, regeling medezeggenschap
(m)bevoegdheidverdeling CVB-UT en RVT -UT in relatie tot huidige
bevoegdheden RVT -ITC (Er zal een analys~~worden gemaakt van de huidige
taken en bevoegdheden van: RVT -ITC, RVr -UT en CVB-UT. Op basis van die
analyse zal in onderling overleg worden vastgesteld naar welke organen
bestaande bevoegdheden van RVT -ITC het beste kunnen overgaan.)
In artikel 2 lid
(a) wijziging statuten ITC (De statuten dienen tE~worden aangepast aan de
gewijzigde taakstelling van stichting.)
(b) onderbrenging IIH-hotel, onroerend goed en reserves boven normale
bedrijfsreserve (Er dient te worden onderzo(:;ht wat de financiële en fiscale
consequenties zijn van het onderbrengen van onroerend goed, BV, en
reserves. Vervolgens dient de voor alle partijen meest optimale constructie te
worden gekozen. Er moet ook worden onderzocht en afgesproken wat de
omvang van de bovennormale reserves is).
(c) adviserende bevoegdheden stichting ITC t.b.v. rector ITC en/of CvB-UT (Er
dient nader te worden beschreven wat die bl~voegdheden behelzen.)
(d) bevoegdheden stichting m.b.t. toezicht op naleving overeenkomst
(Bereik/inhoud van het toezicht en de bevoe,gdheden dienen in nader overleg
te worden vastgesteld.)
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In artikel 3: vormgeving kwaliteitsbewaking en bewaking samenwerking met
universiteiten (Harmonisatie van kwaliteitsborgingssystemen van 'TC
en UT m.b.t. onderwijs en onderzoek. De WO en HBO
masteropleidingen van ITC zijn al NVAO geaccrediteerd)
Artikel 4
b

De lijst van onderwerpen onder a is niet-limitatief en kan naar bevind van zaken
en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.

c,

De bovengenoemde onderwerpen worden omjer leiding van een stuurgroep
bestaande uit voorzitter College van Bestuur lJT en Bestuurder ITC ter hand

genomen.
Artikel 11 Geschillen
Indien partijen een geschil hebben met betrekkin~, tot de uitvoering resp. interpretatie
van deze overeenkomst, zullen zij trachten dit ge~;chil in der minne te schikken.
Mochten zij er niet in slagen hun geschil op te los:5en, dan zal het geschil worden
voorgelegd aan de voorzitters van de RvT ITC en de RvT UT.

Aldus overeengekomen

UT

Dr. A.H. Flierman
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te Enschede op

De(~ember 2007

ITC
Prof.dr.ir. M. Molenaar

