
































































































UT2020 EN BEGROTING 2018
VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN ONDERZOEKSBEKOSTIGING, 
UPDATE BUDGETTEN EN SPELREGELS MIDDELEN INS EN CSB 



• Totaal overzicht geven van uitgangspunten inzake de onderzoeksbekostiging en de wijze waarop deze 

uitgangspunten zijn weerslag hebben gevonden in de kaderstelling 2018-2021.

• Update geven van uitnutting en ruimte in strategische middelen per 31 augustus 2017

• Geven van spelregels inzake beschikbare middelen voor INS en CSB
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DOEL VAN DEZE PRESENTATIE 



WHY

1. ondersteunen doelen onderzoek (en onderwijs): excellentie en impact 

2. anticiperen op financiële ontwikkeling op sectorniveau (incl. daling relatieve omzet UT) 

3. reductie complexiteit en borgen stabiliteit (administratie en transacties)

WHAT & planning HOW

1. basisbekostiging en strategische stimulering (uitgangspunten) - Q1 17 (Q4 16) 

2. capaciteitsbekostiging

3. business case benadering grootschalige onderzoeksinfrastructuur
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AANPASSING FINANCIEEL MODEL ALS ONDERDEEL VAN UT2020
WHY, WHAT & HOW
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UITGANGSPUNTEN ONDERZOEKSBEKOSTIGING (1)

• Planningshorizon tijdelijke toekenningen binnen UT onderzoeksstrategie/

onderzoeksbeleidskader met looptijd van 5 jaar

• Strategische stimulering stimulering faculteit overstijgend profilerend en strategisch 

onderzoek, basis in profileringsbudget OCW, prestaties in 2de en 3de 

geldstroom programma’s

• Basisbekostiging kwaliteit en stabiliteit, capaciteitsbekostiging clusterniveau, 

facultaire budget blijft uitgedrukt in geld

• UT verdeling basisbekostiging en strategische stimulering 2018 beleidsarm in 

nota kaderstelling, beleidsrijk zodra UT onderzoeksstrategie/ 

onderzoeksbeleidskader duidelijk is (uiterlijk einde 2018)
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UITGANGSPUNTEN ONDERZOEKSBEKOSTIGING (2)

Strategische stimulering onderzoek
• Samenvoeging in Centraal Strategisch Budget: budgetten Centrale Stimulering en Profileringsmiddelen 

OZ; middelen zwaartepuntvorming OW toevoegen aan OW-verdeelmodel. 
• Beleid op inzet instituuts- en vakgroep reserves
• Tijdelijke toekenningen (5 jaar), tijdig indalingsdiscussie
• Vanuit externe oriëntatie op interfacultaire kansen, binnen onderzoeksstrategie/onderzoeksbeleidskader -

missie INS
Modelmatige basisbekostiging onderzoek 
• O&O-component: ongewijzigd
• Promotiepremiëring: ongewijzigd (profileringsbudget, aftopping = rijksbekostiging m.i.v. 2016)
• Basisbekostiging onderzoek: verdeling voormalige instituutsmiddelen o.b.v. procentuele verdeling van de 

basisfinanciering onderzoek over de faculteiten. 
• Vanuit externe oriëntatie op facultaire kansen, binnen onderzoeksstrategie/onderzoeksbeleidskader -

missie FNS
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• de sturing van het onderzoek binnen de faculteiten-nieuwe-stijl rust bij een meerhoofdig bestuur met decaan 
als vz, PH Ow, PH Oz en PH BV. De PH Oz is verantwoordelijk voor het onderzoek binnen de faculteit (zowel 
het facultaire onderzoek als het aandeel van de faculteit in het faculteit overstijgende onderzoek). Hiervoor 
beschikt de faculteit over het basisbudget onderzoek naast de promotiepremies en O&O-component. 

• 4 jaar stabiliteit in bedrijfsvoering faculteiten.   
• herijking jaarlijks 4e jaarschijf o.b.v. vast te stellen facultair onderzoeksbeleid door faculteitsbestuur in 

samenspraak met WDs en CvB. Onderzoeksbeleid wordt dus jaarlijks geactualiseerd voor nieuwe 4e

begrotingsjaar binnen UT onderzoeksstrategie/onderzoeksbeleidskader met horizon van 5 jaar.

Herijking begroting 2019-2022 geldt  vanaf 2022, etc.
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UITGANGSPUNTEN CYCLUS BASISBEKOSTIGING
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UITGANGSPUNTEN P&C CYCLUS STRATEGISCHE STIMULERING 
ONDERZOEK

• De instituten-nieuwe-stijl stimuleren en faciliteren de 
uitvoering van interfacultair onderzoek in een 
bepaald toepassingsgebied. Zij borgen de 
agendasetting van nationale en internationale 
onderzoeksprogramma's en borgen de werving van 
de daaraan gekoppelde externe funding. Tezamen 
vormen zij een herkenbaar beeld van onze 
universiteit naar buiten.

• Een instituutsplan wordt in principe opgesteld voor 
een periode van 5 jaar.

• Als onderdeel van de P&C cyclus zal jaarlijks het 
INS-plan en onderzoeksbeleid worden herijkt. Dit zal 
gebeuren op het moment dat de hoofdpunten van 
het beleid van de komende jaren wordt vastgesteld.
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Jaarlijkse herijking INS-
plan / onderzoeksbeleid
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EFFECT VERWERKING UITGANGSPUNTEN ONDERZOEKSBEKOSTIGING

Op basis van de genoemde uitgangspunten onderzoeksbekostiging is het 
totaal aan de onderzoeksmiddelen herverdeeld:
• Het gehele budget “instituutsmiddelen” (dus inclusief de WD-incentive) 

is naar de faculteiten overgeheveld als basisbudget onderzoek. In 
2018 zijn dus de instituutsmiddelen, inclusief WD-incentive, omgezet in 
basisfinanciering OZ. 

• Daartegenover staat dat het afgetopte deel van de promotie-premies 
wordt toegevoegd aan de profileringsmiddelen OZ (cf besluit OCW). In 
de kaderstelling is gekozen voor een geleidelijk afbouwscenario. 
Rekening houdend met de afnemende compensatie van de aftopping in 
de promotiepremiëring bereikt Profileringsmiddelen OZ in 2021 het 
uiteindelijke niveau. 

• Waar de strategische middelen OW en OZ in 2017 nog versnipperd 
werden begroot, zijn v.a. 2018 de Profileringsmiddelen OZ 
samengevoegd met het budget Centrale Stimulering in het Centraal 
Strategisch Budget (CSB). Het CSB kan worden in ingezet ter 
stimulering van onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. SB besluit 
over de  inzet van het CSB.  

FEITELIJKE WIJZIGING BEKOSTIGING
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NIEUWE INTERNE VERDEELMODEL TOTAAL SCHEMATISCH
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BUDGET “BASISBEKOSTIGING PER FACULTEIT”; BEREKENING
Voor de begroting 2018-2021 zijn de instituutsmiddelen van elk instituut beleidsarm omgezet naar een budget 
basisbekostiging OZ per faculteit. De berekening is als volgt opgebouwd: 
Uitgangspunt was de verdeling van budget instituutsmiddelen in 2017: 
- De in de begroting 2017 door de instituten aan de diverse faculteiten doorgesluisde instituutsmiddelen, 

inclusief WD-incentive, inclusief aandeel per faculteit in de in eerste instantie onverdeelde instituutsmiddelen. 
- Het aan ET en TNW rechtstreeks toegewezen deel van de instituutsmiddelen.
- De M€ 1 voor BMS is structureel overgeheveld uit CS naar basisbekostiging OZ.
Vervolgens zijn de door de instituten op de instituutsmiddelen ingehouden overheadbudgetten (zie volgende 
sheet) toegevoegd aan het budget van de penvoerende faculteit.

De nu resulterende eindbedragen van de budgetten per faculteit 2017 leveren een verdeelpercentage op dat in 
de begrotingsperiode 2018-2021 wordt gehanteerd voor de verdeling van de budgetten Basisbekostiging OZ in 
2018 t/m 2021 (exclusief ITC). Het in Kaderstelling opgenomen budget van ITC is afgeleid van het door OCW 
geoormerkte OZ-budget voor ITC. 
Zie de bijlagen 11 en 11a van de nota kaderstelling 2018-2021 voor de uitwerking van het vastgestelde budget Basisbekostiging OZ.
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BUDGET “BASISBEKOSTIGING PER FACULTEIT”
In de nota Kaderstelling 2018-2021 is de volgende verdeling van het budget Basisbekostiging (“Primary 
Research-budget”) opgenomen:

(amounts in k€ )

2017 2018 2019 2020 2021 %-allocation 

ET 1.850       3.791       3.806       3.806         3.806         9,7%
EWI 9.250       9.285       9.285         9.286         23,8%
TNW 729          15.342     15.399     15.401       15.402       39,4%
BMS (2017: CSB budget Gamma versterking M€ 1,0) 1.000       4.624       4.642       4.642         4.643         11,9%
ITC 5.417       5.475       5.390       5.395         5.398         14,1%

CTIT 6.394
MESA+ 11.850
MIRA 5.885
IGS 2.719
Total institutes 26.848 -           -           -            -            
CE  -           424          426          426            426            1,1%
(temporary allocation Managing directors)
Primary Researchbudget ET, EWI, TNW, BMS 35.844     38.906     38.948     38.955       38.961       100,0%
* These percentages are specified in annex 11a.

Deze budgetten zijn inclusief de overheadbudgetten van de instituten, die nu toegerekend zijn aan de 
penvoerende faculteiten EWI (CTIT), TNW (Mesa+, MIRA) en BMS (IGS). Zie de volgende sheet voor een 
specificatie en toelichting van deze instituutsoverhead.

1) Het budget ITC is inclusief het budget voor het Capacity building programma

1)
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BUDGET “BASISBEKOSTIGING PER FACULTEIT”; OVERHEADBUDGET
De instituten hadden in 2017 eigen burokosten, welke werden ingehouden op budget instituutsmiddelen => WD, 
ZD, ondersteunende staf, instituutsbrede activiteiten, ~lidmaatschappen etc. Omdat de instituten in 2018 geen 
beheerseenheden meer zijn, zijn deze werkzaamheden, verplichtingen en kosten bij de faculteiten 
ondergebracht en de bijbehorende budgetten aan de faculteiten toegewezen. 
 De in 2017 door de instituten vastgestelde budgetten voor de eigen kosten, zijn v.a. 2018 exclusief budget 

voor ZD, toegerekend aan de penvoerende faculteit, deze neemt ook de huidige personele en materiële 
verplichtingen over. Hierbij wordt v.a. 2018 uitgegaan van een vaste omvang van 0,6 fte voor de WD. 
Aanpassing toerekening mogelijk wanneer betrokken faculteiten anders overeenkomen; geld volgt 
medewerker.

 Budgetten instituutskosten worden vooralsnog binnen het budget basisbekostiging afzonderlijk zichtbaar 
gemaakt. 

 Budgetten voor ZD’s zijn centraal geparkeerd, in afwachting van besluitvorming inbedding.

(Bovenstaande volgt de lijn van de afspraken in overleg SB 1-3-2017, tekst is geactualiseerd naar situatie September 2017).

Allocation budget for overhead institutes ET EWI TNW BMS CE Totaal
CTIT 485 485
MESA+ 590 590
MIRA 579 579
IGS 282 282
- WD 115 230 115 460
- ZD 127 216 43 386
- ZD (pending decision on  inbedding in CE) -127 -216 -43 386 0
Total Allocation budget for overhead institutes 0 600 1.399 397 386 2.782
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Omvang strategische stimulering onderwijs, onderzoek en 
talentontwikkeling 2017

• Inschatting 800k besteding profileringsmiddelen 2017 (oude 
situatie, m.i.v. 2018 dus onderdeel van CSB)

• Daadwerkelijke onderbesteding 2017 wordt geoormerkt in de 
Centrale Strategische onderzoeksreserve opgenomen.

• -115k vrije ruimte ‘CSB’ 2017
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UPDATE T.B.V. BEGROTING 2018

(bedragen in k€)

B 2017 ∆ 2017 Pr 2017

Centrale stimulering 0
Beschikbaar budget 7.140 387 7.527
Verwachte toekenningen 7.376 286 7.662
Vrije ruimte 0 101 101
Saldo Centrale Stimulering -236 0 -236
Zwaartepuntvorming
Beschikbaar budget 1.632 -300 1.332
Verwachte toekenningen 1.488 -300 1.188
Vrije ruimte 0 0
Saldo Zwaartepuntvorming 144 0 144
Profileringsmiddelen OZ (netto)
Beschikbaar budget 765 300 1.065
Verwachte toekenningen tbv 4 OZ-programma's 800 800
Vrije ruimte / verwacht So einde 2017 765 -385 380
Saldo Profileringsmiddelen 0 -115 -115
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Omvang strategische stimulering onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling 2018 
• K€ 700 oplopend tot K€ 4.900 vrije ruimte CSB. 
• De toename van de vrije ruimte met K€ 4.200 is het gevolg van stijgende profileringsmiddelen OZ met 

K€2.400 omdat v.a. 2019 niet meer gecompenseerd wordt voor de aftopping door OCW van de 
promotiepremiëring en door dalende begrote toekenningen K€ 1.800.

• Note: de bedragen genoemd in het overzicht zijn gebaseerd op de indeling CSB zoals verantwoord in de 
nota kaderstelling 2018-2021 (annex 13). Als onderdeel van het proces van vaststellen kaderstelling 2019-
2022, vindt tekstuele herindeling / herindeling layout plaats
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UPDATE T.B.V. BEGROTING 2018
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(bedragen in k€)

Centraal Strategisch Budget 2018 2019 2020 2021

Totaal budget CSB Onderwijs 3.680 3.680 3.680 3.680
Totaal budget CSB Onderzoek 1.820 1.820 1.820 1.820
Totaal budget Profileringsmiddelen OZ 2.035 3.000 4.397 4.397
Totaal bijdrage ITC aan CSB 640 640 640 640
Total beschikbaar budget 8.175 9.140 10.537 10.537

-/- Totaal begrote toekenningen 7.480 7.302 6.310 5.658
-/- Vrije ruimte 695 1.838 4.227 4.879
Saldo 0 0 0 0

• Daarnaast is uitsluitend voor onderzoek inzet 
mogelijk uit de Centrale Strategische 
onderzoeksreserve, binnen financiële kaders van 
de UT (schatting K€ 3.000). Deze reserve wordt 
per 31-12-2017 gevormd uit de saldi van de 
reserves van de vier instituten, na overheveling 
van afgesproken verplichtingen naar de reserves 
van de betrokken faculteiten. 

• Vanuit de vrije beleidsruimte CvB zijn vanaf 2019 onderzoeksmiddelen aan het budget ET toegevoegd 
(2019: K€500, 2020: K€750 en 2021: K€1.000) 



Duidelijkheid beoordelingskader claims

• UT onderzoeksbeleidskader en daarbinnen plannen INS zijn niet ver genoeg om een beleidsrijke begroting 
2018 op te baseren.

• Er wel duidelijkheid nodig voor een betrouwbare begroting 2018 en het borgen van daadwerkelijke 
besteding, juist gezien de financiele krapte (druk op begrotingen van faculteiten door gewijzigde OCW 
systematiek promotiepremies, druk op strategische middelen door transitie werkwijze instituten, druk op 
diensten, etc.).

• Daarom voorstel spelregels om beleidsrijke aanwending CSB en inzet reserves te faciliteren.
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UPDATE T.B.V. BEGROTING 2018
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• Alleen onderzoeksactiviteiten die zijn ingebed in INS plan en faculteitsoverstijgende programma’s komen 
in aanmerking voor toekenning CSB (naast activiteiten die gekenmerkt worden als stimulering onderwijs of 
talentontwikkeling). 

• Het INS plan bestaat uit een missie, visie, programma’s, PI’s, omzetdoelstelling, concrete activiteiten, een 
begroting voor de INS bijdrage aan deze activiteiten en een planning met een looptijd van 5 jaar.

• De INS plannen worden beoordeeld en gewogen binnen het SB. Het SB adviseert over de INS plannen. 
Het CvB beslist. De WD krijgt het mandaat om het INS plan te realiseren met inachtneming van de 
uitgangspunten en spelregels. Net zoals het FB het mandaat heeft om haar onderzoeksbeleid uit te 
voeren binnen de uitgangspunten en de spelregels. 

• Twee keer per jaar wordt de voortgang van de INS plannen en het facultaire onderzoeksbeleid besproken 
en waar nodig inhoudelijk herijkt. De UT onderzoeksstrategie vormt het kader.

• Decanen en WD’s bespreken regelmatig de voortgang van de inzet c.q. performance van capaciteit (PI’s).
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SPELREGELS MIDDELEN INS EN BELEIDSRIJKE TOEKENNING CSB (1)* 
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• Soorten onderzoeksactiviteiten in een INS plan die in aanmerking komen voor toekenning budget zijn:
1. Community uitbouwen en onderhouden (instituutsdag, conferentiebezoek, organisatie seminars, 

workshops, lidmaatschappen) – geoormerkt overgeheveld budget penvoerende faculteit
2. Executing power (inhuren van tijdelijke krachten of uitbesteden van zaken: marktanalyse, PR, 

position paper, aanjaagfondsen, haalbaarheidsonderzoek, etc.) – budget CSB en geoormerkt 
overgeheveld budget ondersteunende capaciteit penvoerende faculteit (secretariaat, WD, ZD 
(afhankelijk van keuzes t.a.v. SBD, middelen nu geparkeerd in CE) 

3. Wetenschappelijke staf impuls: matching TT, PD – budget CSB, aanstelling, matching en indaling 
faculteit

4. Grootschalige instrumenten: matching COFUND, zwaartekracht, onderzoeksinfrastructuur – over 
INS en faculteiten heen – budget CSB en matching faculteit(en)

• De middelen die worden toegekend voor deze activiteiten moeten aantoonbaar een hefboom zijn voor 2de

en 3de geldstroomfunding met een multiplier. 
• De middelen die worden toegekend inzake investeringen in grootschalige instrumenten en strategische 

infrastructuur dient middels een business case (met slagingskans percentage) aantoonbaar positief zijn 
binnen X jaar. 
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SPELREGELS MIDDELEN INS EN BELEIDSRIJKE TOEKENNING CSB (2) 
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• De WD is dus verantwoordelijk voor de realisatie van de onderzoeksprogramma’s die passen binnen de 
missie, visie en begroting van het INS. Hiervoor beschikt het INS over capaciteit binnen de faculteiten, 
over binnen de faculteit geoormerkte middelen voor community building en interne executing power en 
over middelen uit het CSB voor extern in te huren executing power, matching van opbouw nieuwe 
onderzoeksspecialismen/impuls wetenschappelijke staf en matching binnen grootschalige instrumenten.

• WD’s en decanen informeren de faculteiten, CvB en de ondersteuning tijdig en adequaat over 
slagingskans, ingeschatte beslag op facultaire en CSB middelen en onzekerheidsmarges van grote 
instrumenten (activiteit 4.). Zodat we op deze activiteit overschrijving van het daarvoor bestemde deel van 
CSB kunnen faciliteren en bijbehorende risico’s kunnen managen in het belang van voldoende en 
kwalitatief hoogwaardige aanvragen. 

• Voor de inzet van centrale onderzoeksreserves is reservebeleid nodig. Voor de jaren 2018 en 2019 is de 
mogelijkheid de onderzoeksreserves te gebruiken als financiële ruimte bovenop de beschikbare CSB 
middelen; het CvB besluit hierover, gehoord het SB. Vanaf 2020 zal de beschikbare onderzoekreserves 
bestemd zijn voor inzet welke te kwalificeren is als investering. De exploitatielasten als gevolg van deze 
investering moeten te dragen zijn vanuit de basisbekostiging onderzoek en CSB. Dat betekent dat alleen 
activiteit 4 en daarbinnen onderzoeksinfrastructuur in aanmerking komt.
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SPELREGELS MIDDELEN INS EN BELEIDSRIJKE TOEKENNING CSB (3) 
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Geoormerkt facilitair budget CSB (resterende vrije ruimte)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Community

Excuting power

WP impuls

Grote
instrumenten

2.782 2.782 2.782 2.782 695 1.838 4.227 4.879
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UITGANGSPUNTEN BUDGETTEN VOOR ACTIVITEITEN INS 

• Bedragen in bovenstaande tabel zijn cf bedragen genoemd op slide 13 en 15
• Vanaf 2019 ca. 15% “reserveren” of “toevoegen” voor nieuw INS of faculteitsoverschrijdende

programma’s.
• Voor de jaren 2018 en 2019 is de mogelijkheid de onderzoeksreserves te gebruiken als financiële ruimte 

bovenop de beschikbare CSB middelen. Vanaf 2020 zal de beschikbare onderzoekreserves bestemd zijn 
voor inzet welke te kwalificeren is als investering.



• Invullen financiele paragraaf INS conform spelregels

• Grootschalige instrumenten analyseren over INS en faculteiten heen

• Ontwikkelen reservebeleid onderzoeksreserves
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VERVOLG
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