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Geachte voorzitters van de OR en de FSR FMG,
Dank voor uw uitgebreide en weloverwogen advies aangaande de facultaire FMG begroting 2018. Graag
reageer ik middels dit schrijven op het gezamenlijke advies van FSR en OR. In uw advies bespreekt en
onderbouwt u acht thema's, waarop ik hieronder per thema zal reageren.
1. Transparantie: te weinig toelichting en moeilijk vergelijkbaar
In uw advies geeft u aan dat er weliswaar verbeteringen zijn gerealiseerd in de facultaire begrotingscyclus
2018, maar dat u van mening bent dat er nog steeds te weinig informatie beschikbaar is voor de
medezeggenschapsorganen om, zowel op faculteits- als op domeinniveau, een gedegen advies te verstrekken
over de concept begroting 2018. Ik ben het met u eens dat de achtergrondinformatie over de begroting op
domein- en faculteitsniveau verdere verbetering behoeft. Na de introductie van het "begrotingsboekje FMG",
een gedetailleerde begrotingskalender 2018 en verschillende maatregelen om de cijfermatige kwaliteit te
verhogen is het nu belangrijk om volgende verbeteringen te initiëren en realiseren. Ik heb aan de directeur
bedrijfsvoering de opdracht gegeven om het FMG begrotingsproces 2019 opnieuw in te richten waarbij, naast
de cijfermatige kwaliteit van de begroting, ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor transparantie en tijdige en
adequate informatievoorziening. Ik vind dit niet alleen belangrijk richting de medezeggenschap, maar ook
richting de bredere academische gemeenschap van FMG. Daarbij maak ik graag gebruik van de aanbevelingen
in uw gezamenlijke advies en zal ik u -met name via de financiële commissie OR/FSR- de komende periode
ook betrekken bij de voortgang van dit proces.

2. De conceptbegroting
Uw analyse en bevindingen onder dit thema zijn m.i. illustratief voor de hierboven benoemde noodzaak om de
informatievoorziening en transparantie te vergroten. De 2,5 mln. euro taakstelling was als lumpsum bedrag in
de conceptbegroting verwerkt onder het faculteitsbureau. Inmiddels is deze taakstelling verdeeld over de vier
domeinen en verwerkt in de definitieve begroting 2018.
De "mutatie personele voorzieningen" is voor het jaar 2018 zo realistisch mogelijk begroot. Uv A breed is er de
afgelopen jaren vaak te conservatief begroot: resultaten bleken veelal aanzienlijk beter dan begroot werd. Om
dit tegen te gaan werd de post "mutatie personele voorziening" in 2017 gebruikt om het resultaat positiever te
maken. Inmiddels is duidelijk dat er in 2018 geen enkele sprake meer is van een conservatieve begroting.
In uw advies stelt u vragen over de voorspelbaarheid van de huidige financiële situatie van FMG en de wijze
waarop domeinen nu aanvullende maatregelen moeten nemen om binnen hun kader 2018 te blijven. De
faculteit, en ook de domeinbestuurders, zijn al langere tijd op de hoogte van de daling in de studenteninstroom
in de afgelopen jaren. Daardoor worden we in 2018 opnieuw geconfronteerd met een dalend aantal
studiepunten, die direct te relateren is aan de (onderwijs)inkomsten van FMG. Ook blijven de integrale kosten
jaarlijks verder stijgen. Hierdoor gaat FMG volgens de voorspellingen van Q3 in 2017 een negatief
exploitatieresultaat van bijna 7 mln. euro realiseren. Met de begrote inzet van de reserves in 2018 zal FMG na
2018 in drie jaar tijd 14 mln. euro aan reservemiddelen hebben gebruikt. U kunt begrijpen dat ik vanuit mijn
( eind)verantwoordelijkheid als decaan hierop moet reageren. Ik heb daarom de domeinen en het
faculteitsbureau de expliciete opdracht meegegeven om hun exploitatie 2018 binnen de definitieve begroting te
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realiseren. Dat zal niet eenvoudig zijn, en dat realiseer ik me terdege, maar het is wel noodzakelijk. Voor 2019,
en mogelijk 2020, verwacht ik een soortgelijke financiële situatie: nog geen stijging aan inkomsten en een
noodzaak om na goedkeuring door het CvB nog verder te onttrekken aan onze reserves om ondanks de lagere
inkomsten te kunnen investeren in de reeds ingezette maatregelen om o.a. de studentenaantallen weer op peil te
krijgen. Daarna gaan we het effect van de recent vergrote studenteninstroom en de nu te nemen maatregelen
naar verwachting terugzien in de exploitatie, en zullen de inkomsten en daarmee de financiële situatie van
FMG langzaam weer verbeteren. Dit financiële herstel zal echter niet in alle domeinen op hetzelfde moment en
in een zelfde omvang gerealiseerd gaan worden.
3. Reserves
De facultaire reserveproblematiek is, en blijft, een lastig onderwerp zoals wij eerder met elkaar bespraken. Een
gezonde reservepositie is vanzelfsprekend belangrijk voor FMG. Voor reserves boven een bepaalde
minimumomvang ten behoeve van onverwachte ontwikkelingen (zgn. I 0% regel), zou ook ik het liefst als
faculteit de taak en verantwoordelijkheid hebben om deze reserves naar eigen inzicht te benutten en beheren
ten behoeve van FMG. Binnen de UvA zijn er echter staande afspraken dat reserves alleen na overleg met en
met toestemming van het CvB kunnen worden ingezet, aangezien de reserves onderdeel zijn van het eigen
vermogen van de UvA. De reserves zijn daarom als zodanig dus niet per sé direct als liquide middelen
beschikbaar, omdat deze middelen worden gebruikt om UvA brede investeringen te financieren. De UvA
bespaart daardoor op haar financieringslasten en deze besparingen worden in het allocatiemodel toegevoegd
aan het te verdelen onderzoeksbudget.
Wij maken overigens -zoals eerder in deze brief al aangegeven- in ruime mate gebruik van onze reserves:
FMG heeft in 2016 en 2017 veel meer moeten uitgeven dan haar inkomsten in die jaren, en inmiddels is er
voor bijna 10 mln. euro aan de FMG reserves onttrokken om de negatieve exploitatieresultaten in 2016 en
2017 aan te zuiveren. Voor 2018 is met het CvB de afspraak gemaakt om in totaal nogmaals 4,55 mln. euro aan
reservemiddelen in te zetten om o.a. de voorinvesteringen en voorfinanciering van de tweetalige bachelor
opleidingen Communicatiewetenschap, Politicologie, Sociologie en Psychologie te financieren. Deze kosten
drukken dus in 2018 niet op de reguliere (onderwijs)exploitatie van de domeinen.
FMG is erg succesvol in het verwerven van met name NWO en EU gefinancierde onderzoeksprojecten. Dat
zijn belangrijke prestaties die bijdragen aan de strategische onderzoeksdoelstellingen van de faculteit en de
UvA als geheel. We zijn echter de laatste jaren zo succesvol geweest dat de werkelijke matchingsbehoefte
hoger ligt dan de centraal beschikbare financiering voor FMG. FMG heeft in 2015 de keuze gemaakt de
feitelijke matching te vergoeden i.p.v. de normatieve vergoeding gebaseerd op het relatieve aandeel in de
verwerving van tweede en derde geldstroom door te boeken. Beide ontwikkelingen veroorzaken nu op facultair
niveau een negatief verschil op de matching. In het nieuwe UvA allocatiemodel komen er extra
matchingsmiddelen beschikbaar voor de faculteiten, die het huidige (negatieve) verschil bij FMG grotendeels
zullen compenseren. Ook zal in de nog op te starten facultaire discussie over het nieuwe allocatiemodel de
facultaire matchingsregeling opnieuw beoordeeld gaan worden op wenselijkheid, financierbaarheid en
toekomstbestendigheid. De huidige tekorten worden in de begroting 2018 aangezuiverd vanuit de budgetten
van de FMG onderzoeksinstituten, zoals in het verleden is afgesproken met de onderzoeksdirecteuren.
4. Voorinvesteringen
De FMG heeft begin november 2017 een geoormerkt bedrag van 1, 1 mln. euro aan voorinvesteringsgelden
ontvangen via het College van Bestuur. Hieronder staat het overzicht hoe deze gelden - op basis van het aantal
studenten - zijn verdeeld tussen de verschillende FMG onderwijsinstituten.
Aa ndeel in aantal

2018
Col POW
Col CW
Col Psy
Col SW
GS POW
GSCW
GS Psy
GSSW

Totaal

studenten

4%
16%
17%
26%
10%
5%
10%
12%
100%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

46.196
174.158
186.015
291.496
115.797
56.513
105.942
135.662
1.111.779

Met de onderwijsinstituten ga ik afspraken maken hoe ze mij inzicht kunnen geven in de besteding van deze
voorinvesteringsgelden, zodat ik samen met de Facultaire Studentenraad kan toetsen of deze middelen ook
daadwerkelijk zijn ingezet ten behoeve van het onderwijs.
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5. Middelen voor medezeggenschap
In de FMG begroting 2018 is een totaal bedrag van E 450.000 euro opgenomen voor de facultaire
medezeggenschap (OR en FSR). Dat is conform de begroting 2017 en ondanks alle bezuinigingsperikelen
rondom de begroting 2018, maar ik zie momenteel geen mogelijkheden of aanleiding om het
medezeggenschapsbudget, en vele andere budgetten binnen FMG, nu aan te passen. Als uiteindelijk besloten
wordt tot een aanpassing van de inrichting van de medezeggenschap binnen FMG, bijvoorbeeld op basis van
het advies van de werkgroep medezeggenschap, kan het budget voor de medezeggenschap opnieuw worden
bezien.
6. Schakelstudenten en excellentie programma's
FMG telt jaarlijks enkele honderden schakelstudenten met een duidelijke afname in collegejaren 11/12 en
12/13. Hieronder staat een overzicht van ontwikkeling in het aantal schakelstudenten van het afgelopen
decennium, waarbij in het collegejaar 17 / 18 de "februari- telling" nog niet is meegenomen.
Aantal schakelstudenten FMG
Totaal
Regulier
Contractonderwijs

07/08
482
482

08/09
376
376

09/10
460
460

10/11
409
409

11/12
105
105

12/13

13/14

85
85

444

116
328

14/15
498
385
113

15/16
525
399
126

16/17
391
123
268

17/18
366
157
209

Voor de schakelprogramma's ontvangt de UvA geen overheidsfinanciering. Het tarief dat aan de student wordt
gevraagd is beperkt tot het wettelijk collegegeldtarief voor 60 ECTS schakelprogramma's en 50% van het
wettelijk collegegeld 30 ECTS schakelprogramma's. Per studiepunt betekent het dat FMG gemiddeld voor een
schakelstudent 33 euro en voor een reguliere bachelor student 137 euro aan inkomsten ontvangt. FMG neemt
in de praktijk de resterende kosten voor de schakelprogramma's voor haar eigen rekening. Deze kosten
drukken vervolgens op de integrale begrotingen van de Colleges, waardoor de middelen niet aan andere
activiteiten kunnen worden uitgegeven. Vooralsnog blijven we binnen FMG het schakelonderwijs op deze
manier continueren.
Het afgelopen jaar heb ik herhaaldelijk bij het College van Bestuur aangedrongen op extra financiële middelen
voor de schakelprogramma's gezien het belang van schakelstudenten voor de maatschappelijke opgave die wij
als universiteiten, en dus de UvA en FMG hebben om voldoende breed toegankelijk te zijn. Het College van
Bestuur heeft daarbij natuurlijk ook te maken met de beperkte financiering van schakelstudenten, maar heeft
nu recentelijk besloten om een werkgroep in te stellen om een advies voor te bereiden over de financiering van
het schakelonderwijs. Helaas staat er in het recente Regeerakkoord niets over voorgenomen aanpassingen in de
financiering van schakelonderwijs.
In uw advies vraagt u om inzicht in de kostenstructuur en resultaten van verschillende excellentie- en
honoursprogramma's, bij voorkeur ook in relatie tot wat de UvA op centraal niveau besteed aan dergelijke
programma's. Dit is een hele valide en ook interessante vraag waar ik u op dit moment een antwoord op
verschuldigd moet blijven. Deze detailinformatie is simpelweg niet voorhanden, maar ik ga dit onderwerp
bespreken met de onderwijsdirecteuren om hier beter zicht op te krijgen. In het besturingsmodel van de FMG
kunnen onderwijsinstituten wel redelijk autonoom eigen keuzes maken binnen hun budgettaire kaders. De
afwegingen en uiteindelijke keuzes zullen dus verschillen per domein.
De excellentieprogramma's binnen FMG worden nu bekostigd vanuit de reguliere onderwijsfinanciering. Extra
gevolgde vakken binnen deze programma's genereren extra inkomsten o.b.v. de reguliere
studiepuntvergoedingen. Daartegenover staan de kosten voor de coördinatie van deze programma's en de
kleinschaligere onderwijsvormen. Ik ontvang vanuit de onderwijsinstituten signalen dat men openstaat voor
samenwerking op het gebied van excellentieprogramma's. Dit zou de kwaliteit en diversiteit van de
programma's verder kunnen vergroten en de kosten kunnen reduceren.
7. Overige lasten versus personele lasten en indirecte kosten
Het bepalen van de omvang van de overige lasten is een continu proces waarbij de faculteit jaarlijks
dienstverleningsovereenkomsten afsluit met de verschillende UvA diensten. De prijsstelling is daarbij een
belangrijk element, maar dat moet altijd in samenhang bezien worden met andere elementen, zoals kwaliteit,
continuïteit, wet- en regelgeving, etc. De overige lasten stijgen in de begroting 2018, maar dat komt o.a. door
een grote investering in de ICT voorzieningen van de UvA. Ook stijgen de kosten doordat de faculteiten
nieuwe/aanvullende dienstverlening vragen. Voorbeelden hiervan zijn UvA Nose, SAP PPM, de P-processen
en admissions. Gelukkig worden ook besparingen gerealiseerd. De diensten hebben concrete taakstellingen te
realiseren en op FMG niveau blijven we kritisch kijken naar onze kostenstructuur. Het afgelopen jaar heeft
FMG concrete besparingen weten te realiseren op o.a. de kosten voor ICTS, het gebruik van software en de
directe huisvestingslasten.
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Op verzoek van de medezeggenschap hebben we vorig jaar afgesproken dat in de toelichting op de FMG
begroting de volgende twee kengetallen worden opgenomen:
•
•

Verhouding WP versus OBP (in 2018: 77% - 23%, waarvan 3% facultaire OBP en
20% domein gerelateerde OBP)
Verhouding Overige lasten versus Personele lasten (in 2018: 48%, waarvan 35% UvA overhead en
13% FMG overige lasten)

Ook dit jaar zullen deze kengetallen weer opgenomen worden in het begrotingsboekje 2018.
In uw advies refereert u naar een rapportage in het domein SW, welke mij niet bekend is. Ik dan dus ook de
door u genoemde getallen en conclusies niet valideren. Dit betreft waarschijnlijk een domein-specifieke
rapportage, die niet beschikbaar is voor de andere domeinen. De facultaire administratie is niet ingericht op een
dergelijke wijze informatie per opleiding te ontsluiten.

8. Huisvestingskosten
De met de huisvesting van de FMG gemoeide kosten, zoals in onderstaande tabel voor het begrotingsjaar 2018
is gepresenteerd, illustreren dat de facultaire uitgaven zich in de bandbreedte bevinden die de UvA als kader
stelt.

KE
Afdracht aan vastgoedbedrijf
Afdracht FS/Energiebedrijf
Afdracht BOL
Totaal

6.112
1.710
3.630
11.452

% van exp!.
5,18 %
1,45 %
3,08 %
9,71 %

Hoewel de FMG in termen van kosten acceptabel presteert moet geconstateerd worden dat het een uitdaging
blijft binnen de gestelde kaders te blijven. In de eerste plaats is daar de jaarlijkse indexering met 3,5% (excl.
inflatiecorrectie) van de huurprijs per m 2. Zoals u bekend zal zijn, stijgt het tarief naar E 240 per m 2 in 2021. In
2
de tweede plaats is er de vigerende toerekeningssystematiek van m . Die systematiek is er debet aan dat panden
met een verhoudingsgewijs groot oppervlak gangen en hallen duurder uitvallen voor de faculteiten, die in die
panden zijn ondergebracht.
De totale huisvestingskosten worden vanzelfsprekend ook beïnvloed door het aantal m 2 dat de FMG in gebruik
heeft. Was de faculteit ná verhuizing naar het Roeterseiland gerekend naar de UvA-normen te ruim gehuisvest,
doet zich inmiddels de situatie voor dat de FMG conform die normen is gehuisvest. Daarvoor zijn twee
oorzaken: 1. de faculteit heeft areaal afgestoten (in gebouw J/K en gebouw D), 2. de faculteit kende een
toename van de formatie (krimp en groei van de personele omvang leidt tot het bijstellen van het normatieve
areaal).
De resultaten van de evaluatie herhuisvesting FMG worden begin 2018 - achtereenvolgens - met
afdelingsvoorzitters en medezeggenschap besproken. Die gesprekken zijn het vertrekpunt om de in 2013 voorafgaand aan de verhuizing - gemaakte keuzes te evalueren en - waar nodig - nieuwe afspraken te maken
met stakeholders binnen en buiten de faculteit. De financiële situatie waarin de faculteit zich momenteel
bevindt, zal ongetwijfeld van invloed zijn op het aantal keuzemogelijkheden die er terzake geïdentificeerd zijn.
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