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3. Toelichting/samenvatting: 

para : 

In bijgevoegde conceptbegroting vindt u de financiele vertaling van de twee nota's Kaderstelling 2012. 
In deze begroting vindt u de financiele vertaling van de door het College voorgestelde ombuigingen, 
de wijzigingen in de Rijksbekostiging, de opstart en transitie naar het nieuwe Twentse Onderwijs
model, het University College en de kosten voor de personele reorganisatie voortvloeiend uit de 
beoordeling van de onderzoeksgroepen. 

Wij vragen uw advies over het begrotingsjaar 2012. De jaren 2013 tot en met 2016 zijn een indicatie 
voor het te voeren beleid. Hierover zullen wij u per jaarschijf op het daarvoor geschikte moment in de 
Planning- en Controlcyclus advies vragen. De conceptbegroting wordt u aangeboden onder 
voorbehoud van vaststelling door het CvB op 28 november 2011. 

2012 
Zoals gemeld vragen wij uw advies over 2012. Vandaar dat wij in deze paragraaf een nadere 
toelichting geven op de belangrijkste financiele aspecten van dit jaar. Achtereenvolgens ziet u de 
ombuigingen, de vermindering van de beschikbare middelen en de ruimte voor herinvesteringen. 

Verderop in dit agendaformulier leest u de meerjarige doorwerking van de conceptbegroting en sluiten 
we af met een toelichting op de financiele positie van de UT. 



Ombuigingen versus Begrote vermindering middelen 2012 
Primair Proces Onderwijs -1,2 
Prim air Proces Onderzoek (incl. bijsteHing -/- ME 0,3) -0,9 
Ondersteuning -2,6 
A. Totaal Ombulglngen -10,6 
At: 
BaMa-OW: inschatting omvang bezuiniging OCW v.a. 2012 -3,0 
Te declareren verhoogde collegegelden 0,8 
Middelen Onderwijsintensiteit (voorwaardelljk) 0,0 
Middelen Zwaartepuntvorming (selectlef) 0,0 
herverdeeleffect Rijksmodel BaMa -0,8 
Loonbijstelling en referentieraming 0,5 

Vennlnderlng OW-mlddelen BaMa -2,6 

BaMa-OZ: omvang bezuiniging OCW v.a. 2012 -4,6 
Loonbijstelling en referentieraming 0,4 

Vennlnderlng OZ-mlddelen BaMa -4,2 

REH -2,5 

B. Totaal vennlnderlng mlddelen -9,3 

c. Totaal Saldo op Ombulglngen (Ombuigingen -1- Vermindering middelen) 1,4 

Waarvan Saldo OW -1,5 
Waarvan Saldo OZ 2,9 

In bovenstaande tabel ziet u onder A. de ombuigingen zoals deze door het College zijn voorgesteld in 
RoUTe14+. In 2012 wordt in totaal ME 10,6 omgebogen. Vervolgens ziet u onder B. de kortingen die 
het Rijk ons in 2012 heeft opgelegd. V~~r Onderwijs bedraagt dit ME 2,6 en voor onderzoek ME 4,2. 
Ook wordt in 2012 een deel (ME 2,5) van de gestegen huisvestingslasten verrekend. Per saldo blijft er 
ME 1,4 over. Onderaan de tabel is dit saldo conform verdeelmodel gesplitst in onderwijs en onderzoek. 

Bijzonder aan deze cijfers is, dat het saldo op Onderwijs een tekort vertoont. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat OC&W het 2012-deel van de langstudeerderskorting voor het studiejaar 2012-2013 
heeft verwerkt. Tot nu toe hadden wij dit op pm gezet vanwege het uitstel van de 
langstudeerdersmaatregel. Een en ander wordt in de conceptbegroting nader toegelicht. 

Herlnvesterlng ow 2012 
Saldo op ombulglngen ow -1,5 

Reallsatierlslco la.v. volgende BaMa-toewljzingen 
Middelen Onderwijsintensiteit (voorwaardelljk) 0,0 
Middelen Zwaartepuntvorming (selectlef) 0,0 

Teveel toegewezen ow, na correctie Voorwaardelijke en Selectieve posten -1,5 

AI bestemde mldde/en uJt herlnvesteringen OW -
University College 0,0 

3TU-mldde/en OW 2,9 
af: in begroting vastgelegd (opstartkosten UC en BMT) -0,6 
af: verwachting ontwikkelkosten TOM -2,4 

Totaal teveel toegewezen Onderwijsbudgetten -1,5 

Noodzakelijke aanvulling uit centrale reserves (omdat in 2012 de totale 
1,5 

vermindering middelen hoger is dan de verdeelde middelen) 

Voor het onderwijs compartiment 2012 is in het interne verdeelmodel (via de kaderstelling) voor een 
bedrag van ME 1,5 teveel aan middelen uitgedeeld (meer verdeeld dan uiteindelijk van OCW wordt 
ontvangen). De ME 1,5 teveel uitgedeelde middelen, worden in onderhavige begroting onttrokken aan 
de centrale reserves. Alternatief zou zijn de EC prijzen uit het verdeelmodel voor 2012 te verminderen, 
dit geeft naar de mening van het College teveel onrust binnen de faculteiten. 

Herlnvesterlng OZ 2012 
Saldo op ombulglngen OZ 2,9 
Bij: Ruimte door maximering USOZ 0,0 

VriJe rulmte OZ 2,9 
AI bestemde mlclclelen uit herlnvesteringen OZ 
Compensatie afroming promotiepremies CTW -0,2 
Bestuurlijke afspraak ontwikkeling MIRA -0,5 

3TU-mldde/en OZ 0,0 

Saldo vrlje rulmte OZ 2,2 



V~~r het onderzoekscompartiment resteert een bedrag van M€ 2,9. Dit is door het College deels 
ingevuld met een compensatie voor CTW vanwege de afroming van de promotiepremies en voor het 
nakomen van de bestuurlijke afspraken met MIRA. Na deze twee bestedingen resteert nog M€ 2,2 
voor herinvesteringen op onderzoek. 

Meerjarige effecten 2013·2016 

Rijksbijdrage Onderwijs 
Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de meerjarige gevolgen van de ombuigingen op onderwijs 
in het kader van de langstudeerdersmaatregel en de middelen die naar de universiteiten terugvloeien 
in het kader van de Strategische Agenda. 

Ombuigingen Rijk vanaf 2013 
De ombuigingsbedragen zijn inmiddels meerjarig bekend, de verdeelsleutels nog niet. De UT heeft 
5,56% van de langstudeerders bij de universiteiten in huis per 30 september 2010, de peildatum die 
OC&W heeft vastgelegd voor de berekening van de korting. Van de totale M€ 179 korting kunnen de 
universiteiten 37,5% in rekening brengen bij de langstudeerders, waarbij het risico van het niet kunnen 
innen bij de instellingen ligt. De resterende 62,5% (M€ 112) wordt op de onderwijsbijdragen van de 
instellingen gekort. 

Intensiveringen 
Ook is inmiddels bekend welke bedragen er meerjarig weer terug komen naar de universiteiten onder 
de noemers "Onderwijsintensiteit" en "zwaartepuntvorming en profilering". In totaal komt er voor de 
universiteiten ME 105 beschikbaar. M€ 82 voor onderwijsintensiteit en M€ 23 voor zwaartepuntvorming 
en profilering. Over de verdeelsleutels en de bijbehorende voorwaarden waarmee deze bedragen over 
de instellingen worden verdeeld heerst nog grote onduidelijkheid. Wei is duidelijk geworden, dat deze 
middelen afhankelijk zullen zijn van nog te maken prestatieafspraken. Deze afspraken zullen worden 
vastgelegd in het "Hoofdlijnenakkoord" tussen de VSNU en OC&W en in individuele afspraken per 
instelling. 

Gevolgen voor de UT 
Ons aandeel in de wettelijk verhoogde collegegelden bedraagt M€ 3,7: dat is 5,56% van 37,5% van 
M€ 179. Deze M€ 3,7 kan in rekening worden gebracht bij de studenten. Wij hebben in de berekening 
van de Collegegelden rekening gehouden met een oninbaarheid van 50% van dit bedrag, ofwel 
ME 1,9. 

Ons aandeel in de efficiencykorting is nog onduidelijk. Wij hebben in deze begroting rekening 
gehouden met een aandeel van 4,17% (ons aandeel in de studentgebonden financiering), ofwel 

-----IM€-~7-:-0ok-ons-aandee. in-de-middelen-voor.2!0nderwijsintensiteit'Len...!Lzwaartepuntvorming-en------
profilering" (tezamen 'Veermanmiddelen') is nog onduidelijk. Er zijn aanwijzingen, dat hiervoor 
hetzelfde percentage gaat worden gebruikt als voor de efficiencykorting. Wij hebben in de begroting 
rekening gehouden met 4,17%, ofwel M€ 4,4. 

Zowel de efficiencykorting als de extra middelen voor Onderwijsintensiteit en zwaartepuntvorming/ 
profilering verwerken wij in het budget voor Herinvesteringen. Aan de middelen voor 
onderwijsintensiteit en zwaartepuntvorming/profilering zullen door OCW voorwaarden gesteld worden. 
Dit betekent dat deze middelen niet op voorhand verdeeld kunnen worden door toevoeging aan de EC 
prijs via het verdeelmodel. Dientengevolge is het de verwachting van het College dat de EC prijs vanaf 
2013 verder zal dalen. 

Volledige duidelijkheid over de financiele verwerking van Rijkswege en dus de werkelijke toekenning is 
nog onduidelijk. Mogelijk zal dit pas na prinsjesdag 2012 duidelijk worden, als de eerste brief 2013 
uitkomt. 

Eenmalige (transitie)kosten 
Om de doelstellingen van RoUTe14+ te kunnen realiseren moet er naast de bezuinigingen ook 
worden ge'investeerd. De verwachting is dat de kosten voor de onderwijsvernieuwing ongeveer M€ 10 
(2012-2014) zullen bedragen. Wij denken deze eenmalige kosten te kunnen financieren uit (tijdelijk) 
extra middelen vanuit het Sectorplan Techniek (3TU-gelden) en USow. 

De personele reorganisatiekosten zullen uit de reserves worden gefinancierd. De ingeleverde 
begrotingen 2012 van de eenheden laten zien, dat de eenheden M€ 13,5 nodig hebben om de 
personele reorganisatie te financieren. Zij hebben dit als resultaat bijzondere bedrijfsvoering 
opgenomen. 



Financiiile situatie en kengetallen 
Het totaal I b" d b d "f van norma e en IJzon ere e n svoenng aa e vOlgen e ee zlen: I t h t d b Id . 

Resultaten 2012 2013 2014 2015 2016 totaal 
normale bedrijfsvoering -6,8 -0,3 2,4 -0,2 2,2 -2,6 
bijzondere bedrijfsvoering -5,9 -4,4 -3,2 -13,5 
totaal -12,7 -4,6 -0,8 -0,2 2,2 -16,1 

Hieruit blijkt dat er met deze begroting voor M€ 16,1 een beroep wordt gedaan op de inzet van de UT 
reserves. In het reservebeleid dat medio 2011 is herijkt (notitie Herijking reservebeleid), is uitgegaan 
van een additionele reserve-inzet van M€15,B. De afwijking tussen de werkelijkheid en de inschatting 
is zeer beperkt. De conclusie uit de nota dat ook met deze additionele reserve-inzet sprake is van 
gezonde financiele kengetallen blijft dus van kracht. 

Bij de herijking van het reservebeleid is met de Raad van Toezicht afgesproken dat de Universiteit 
Twente de onderstaande kengetallen en bandbreedtes hanteert: 
• voor de solvabiliteit een bandbreedte van 30 tot 40%, met een streefwaarde van 35%; 
• de liquiditeitsgrens hand haven op M€ 25; 
• voor de current ratio een bandbreedte van 0,5 tot 1,5, met een streefwaarde van 1. 

Uit deze begroting blijkt, dat de UT binnen deze richtlijnen blijft. Bij onvoorziene situaties (zie 
risicoparagraaf) zou de UT in het uiterste geval geconfronteerd worden met hogere 
financieringslasten. In § 3.B van deel1 van de begroting wordt nader ingegaan op de financiele 
kengetallen en bandbreedtes. 

4. (Voorgenomen) besluit evB: 
Gezien 
Gehoord 
Overwegende 
Besluit het evB: 

____ GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen) _______________ _ 
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Nee. 
o Ja,op 

Conclusie toen: 
Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat een van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 


