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Hoofdstuk 1 Inleiding  

 
Onlangs werd het regeerakkoord van het kabinet Rutte II bekend gemaakt. De VSNU heeft namens de 
universiteiten met gematigd optimisme gereageerd op de inhoud van dit akkoord. De belangrijkste 
boodschap is dat het Hoger Onderwijs, ondanks de noodzaak om te bezuinigen op de overheidsfinanciën, 
gevrijwaard blijft van budgetkortingen. Daarmee wordt een belangrijke beleidswijziging tot stand 
gebracht ten opzichte van het kabinet Rutte I, waarbij de universiteiten werden geconfronteerd met forse 
ingrepen. Dat stemt tot -voorzichtige- tevredenheid.  Vooralsnog is sprake van een stabiel budgettair 
kader, en op termijn wordt tijdens de kabinetsperiode ook extra geïnvesteerd in fundamenteel 
onderzoek. Uiteraard zal de uitwerking van het regeerakkoord, ook specifiek voor wat betreft de 
Universiteit Utrecht, nauwlettend worden gevolgd en zal met name in VSNU-verband de dialoog met de 
nieuwe minister van OCW hierover worden gezocht.  
 
De recent ondertekende prestatie-afspraken voor de universiteiten, inclusief de daaraan verbonden 
voorwaardelijk middelen, blijven voor het nieuwe kabinet het uitgangspunt. Het College van Bestuur zal 
derhalve in de verdere vormgeving van het UU-beleid voor onderwijs, onderzoek en valorisatie samen 
met de decanen van de faculteiten blijven sturen op de realisatie van de afgesproken doelstellingen. De 
lopende veranderingen, gericht op een duidelijkere profilering en verbetering van resultaten, worden 
krachtig voortgezet. Soms gaat dat gepaard met lastige en zelfs pijnlijke keuzes uitmondend in 
reorganisaties met consequenties voor zittende medewerkers. In het kader van deze reorganisaties wordt 
in dat geval met grote zorgvuldigheid naar oplossingen gezocht en worden deze ook gevonden.  
Terugkijkend naar de afgelopen periode kan worden vastgesteld dat de UU haar vooraanstaande positie, 
ook in internationaal verband, goed wist te handhaven. Bij de beoordeling van de ingediende voorstellen 
voor de prestatie-afspraken verkreeg de UU als enige universiteit het predicaat ‘excellent’. Op gepaste 
wijze werd dit succes gevierd, maar ook langs deze weg wil het College van Bestuur iedereen danken 
voor de inzet, waardoor de UU daadwerkelijk kan excelleren. De extra middelen die hiermee 
samenhangen (3,5 miljoen euro) zijn te beschouwen als een stimuleringspremie om de UU in staat te 
stellen de beoogde doelen te realiseren. Deze middelen zijn daarom toegevoegd aan de beleidsruimte, 
van waaruit de concrete inzet in overleg met de faculteiten zal plaatsvinden (voorbeeld: project BaMa 
3.0).     Met de komst van het landelijke Hoofdlijnenakkoord en de daaraan verbonden prestatie-
afspraken werd ook het nieuwe Strategisch Plan van de UU 2012-2016 ‘Curiosity-driven; relevant to 
society’ uitgebracht. Dit Plan is de leidraad voor de jaarlijkse bestuursagenda’s van het College van 
Bestuur, de Faculteiten en de Diensten, welke tegelijkertijd met de UU-begroting worden gepresenteerd. 
De ambities, die uit deze agenda’s naar voren komen, reiken ver. Prioritering is wellicht noodzakelijk. 
De financiering van de universiteit zal in de toekomst naar verwachting in toenemende mate afhankelijk 
zijn van middelen uit andere bronnen dan de rijksbijdrage. Het EU-programma “Horizon 2020” biedt veel 
nieuwe mogelijkheden voor projectmatig gefinancierd onderzoek. Onder regie van de door het College 
ingestelde stuurgroep EU 2020 worden de randvoorwaarden voor een succesvolle participatie in het EU-
programma gecreëerd. In het komende jaar zullen hiertoe diverse initiatieven worden genomen, 
waaronder een verdere professionalisering van de Grant Offices, UU-brede afspraken met betrekking tot 
de toerekening van kosten en opbrengsten aan projecten en verbetering van het administratieve 
projectbeheer.  
 
Onlangs werd na positief advies van de universiteitsraad het nieuwe UU-reservebeleid geïntroduceerd. De 
komende periode zullen met elke faculteit afzonderlijk afspraken worden gemaakt voor de 
administratieve implementatie van de bijbehorende spelregels. In de UU-begroting 2013 zijn de 
startposities voor het reservebeleid voor de onderscheiden faculteiten weergegeven conform het onlangs 
hierover genomen besluit.  
 
In de voorliggende UU-begroting voor 2013, met een doorkijk naar 2014 en 2015, zijn belangrijke 
bijstellingen verwerkt ten opzichte van de in juni 2012 uitgebrachte kaderbrief 2013. In augustus werd 
door OCW onverwacht het middelenkader neerwaarts bijgesteld in verband met landelijk lagere 
referentieramingen (d.i. de lagere dan verwachtte toestroom van studenten). Maar vervolgens werd dit 
negatieve effect meer dan ruimschoots gecompenseerd door extra toewijzingen in verband met het 
oordeel ‘excellent’ voor het selectieve deel van prestatie-afspraken, een niet verwachte uitkering van een 
prijscompensatie en tenslotte het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregelen. Per saldo is in 2013 
ten opzichte van 2012 sprake van een positieve ontwikkeling van het vrij besteedbare  middelenkader 
met 4 miljoen euro, terwijl bij de kaderbrief nog werd uitgegaan van een negatieve ontwikkeling met -/- 
5,7 miljoen euro.   
 
 



                                                                                                  5                              

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze begroting wordt een samenvatting gepresenteerd van het begrotingsbeeld 2013. 
Vervolgens is in hoofdstuk 3 de bestuursagenda 2012 van het College van Bestuur weergegeven. 
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de exploitatiebegroting, de baten  en lasten en de begrote resultaten, per 
onderdeel. Hoofdstuk 5 bevat de investeringsbegroting en in de hoofdstuk 6 wordt tenslotte ingegaan op 
de balansontwikkeling van de UU, waaronder de reserves en liquiditeitsontwikkeling.  
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Hoofdstuk 2 Samenvatting begrotingsbeeld    

 
De begroting voor 2013 is voor de UU als geheel sluitend. Ook voor 2014 en 2015 is volgens de huidige 
inzichten een sluitende exploitatie haalbaar. Voor de gehele planperiode blijft de solvabiliteitspositie van 
de UU gunstig. Deze prognose is gebaseerd op de structurele positieve bijstelling van de verwachte 
rijksbijdrage-financiering welke onlangs, na met name het afschaffen van de 
langstudeerdersmaatregelen, bekend is geworden én het stabiele macro budgettair kader voor het Hoger 
Onderwijs conform het nieuwe regeerakkoord.  
 
Bij de begrotingsbesprekingen is met alle afzonderlijke faculteiten en diensten een sluitende  begroting  
2013 afgesproken. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor de faculteiten BETA en REBO nog tijdelijk 
sprake is van een additionele toewijzing in het kader van het meerjarige convenant; de hoogte van die 
toewijzing loopt echter snel terug ten opzichte van voorgaande jaren. Beide faculteiten liggen goed op 
koers met betrekking tot de realisatie van de gemaakte convenantsafspraken. Voor de faculteit 
Geesteswetenschappen is bij de meerjarige begroting uitgegaan van de voornemens volgens het plan 
‘Horizon 2015-2020’. 
 
De voor 2013 begrote baten bedragen 761 miljoen euro, waarvan 494 miljoen (65 %, in 2012 was dit 66 
%) betrekking heeft op de eerste geldstroom en 267 miljoen ( 35 %, in 2012 was dit 34 %) op de 
overige geldstromen. De personeelslasten zijn begroot op 461 miljoen euro, dat is 61 % van het totaal 
(in 2012 was dit eveneens 61 %).  
 
Bij de opstelling van de begroting is een aantal aanpassingen gerealiseerd ten opzichte van de bij de 
kaderbrief vastgestelde begrotingskaders. Deze aanpassingen ter grootte van in totaliteit 4,8 miljoen 
euro, zijn de resultante van de begrotingsbesprekingen. Deze bijstellingen komen ten laste van de 
concern-risicomarge (voor een specificatie zie de bijlage ‘concern’). Tegelijkertijd werd  deze risicomarge 
verhoogd met 6,3 miljoen euro als gevolg van de positieve bijstellingen van de rijksbijdrage ten opzichte 
van de raming bij de kaderbrief. Per saldo werd de risicomarge derhalve verhoogd met 1,5 miljoen euro 
tot  9,4 miljoen euro.  Tenslotte werd de beleidsruimte verhoogd met 3,5 miljoen euro OCW-
stimuleringsbijdrage prestatie-afspraken.    
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Hoofdstuk 3  Bestuursagenda van het College van Bestuur 2012   

 
 
Hoofddoelstelling Strategisch Plan 2012-
2016 

Beoogde resultaten in 2013 
 

Hoofdlijnen akkoord OCW-universiteiten 
 

. de universiteit rapporteert periodiek de stand 
van zaken prestatieindicatoren 

Onderzoek     
De uitbouw van de vier strategische thema's 
Life Sciences, Institutions – Dynamics of 
Society,Sustainability, Youth & Identity 
 

. uitwerking strategische thema’s vastgesteld, 
uitvoering werkprogramma van start 
. middelen t.b.v. uitvoering werkprogramma’s 
strategische thema’s vastgesteld  
 

Strategische samenwerking, 
nationaal/internationaal in kaart gebracht en 
verzilverd 

. Vierde onderzoeksthema geïdentificeerd en 
uitgewerkt voor samenwerking UU-TU/e  
. tenminste één zwaartekrachtvoorstel van de 
UU als penvoerder is gehonoreerd en in 
uitvoering 

Internationaal toptalentenprogramma . Internationaal toptalentenprogramma 
uitgewerkt voor elk van de vier strategische 
thema’s 

Onderwijs 
Verder uitbouwen en bestendigen Utrechts 
Onderwijsmodel 

. alle opleidingen hebben matching- of 
selectieactiviteiten georganiseerd; ervaring is 
geëvalueerd t.b.v. zo nodig bijgestelde aanpak 
in 2014 
. opleidingen bieden ten minste 12-18 
contacturen in het eerste jaar of hebben een 
plan van aanpak hoe dit vanaf 2014-2015 te 
bereiken 
. menings- en besluitvorming over flexibilisering 
van de bacheloropleiding afgerond, uitvoering 
in gang gezet  
. (ver)nieuwbouw voor onderwijs RGL, GEO, 
Beta in gang gezet; programma van eisen sluit 
aan bij ba/ma 3.0 
. structurele verhoging 3% van studieplekken is 
doorgezet 

Verder differentiatie onderwijs en waarderen 
studenten met extra uitdaging 

. honoursonderwijs is vormgegeven in colleges, 
selectie voor honoursonderwijs is ingericht 
. gedifferentieerd collegegeld is selectief 
ingevoerd 
. nieuw summerschoolprogramma in Azië in 
aansluiting op Utrecht Summer School 
gerealiseerd; UU onverminderd betrokken bij 
NAHSS 

Investeren in carrièreperspectieven en 
professionele ontwikkeling docenten 

. teaching fellow-programma is geëvalueerd; 
vervolg is vastgesteld 
. uitgangspunten voor blijvende ontwikkeling 
docenten vastgesteld 

Aantrekkelijk, doelmatig onderwijsaanbod . potentiële samenwerking tussen Bèta-
opleidingen van UU en TU/e in kaart gebracht, 
plan van aanpak vervolg vastgesteld 
. tweede uitreiking Eindhoven-Utrecht Science 
and Technologie Student Awards heeft plaats 
gevonden 
. besluitvorming over uitbreiding onderwijs op 
het gebied van duurzaamheid in bachelorfase 
(keuzevakken/minor) en masterfase 
(keuzevakken) is afgerond 
. weging en zo nodig afbouw van opleidingen 
met instroom kleiner dan 20 studenten wordt 
voortgezet  

Valorisatie 



                                                                                                  8                              

Behouden post-initieel onderwijs en versterken 
outreach activiteiten 

. eerste inventarisatie mogelijkheden en 
randvoorwaarden postinitieel onderwijs gereed, 
besluitvorming over vervolg afgerond 
. Raad van Fondswerving operationeel, 
bijbehorende aanpak relatiebeheer ingericht 
. Deelname aan het Vrede van Utrecht 
programma, onder meer in organisatie van 5 
congressen, tentoonstelling in 
Universiteitsmuseum en opera door USC. 

Regierol in kennisketens in Nederland en 
Europa 

. UU participeert actief in ten minste 6 van de 9 
topsectoren 
. programma EU2020 ter optimale 
voorbereiding op participatie UU in Horizon 
2020 is in uitvoering  

Krachtige ontwikkeling Utrecht Science Park en 
Utrechts Valorisatieprogramma 

. Bouw tweede incubator gestart 

. Organisatie Utrecht Science Park is 
vernieuwd; afspraken met tenminste één 
aanpalende gemeente via satelliet zijn gemaakt 
. samenwerkingsprogramma met Danone in 
kaart gebracht, eerste werkpakketten gestart  

Optimale ondersteuning voor onderzoekers en 
studenten bij valorisatie 

. 2e funding week met succes georganiseerd 

. plan van aanpak versterking research support 
offices in uitvoering 
. plan van aanpak duurzame organisatie en 
financiering Valorisatie Centrum vastgesteld 

Méér studenten volgen 
ondernemerschapsonderwijs 

. Het aantal BaMA studenten dat 
ondernemerschapsonderwijs volgt stijgt in 2013 
verder door met minstens 25% t.o.v. 2012 
. Er is met voldoende belangstelling een 6-
weekse Summerschool Entrepreneurship, 
Innovation, and Leadership georganiseerd 
. Ondernemerschapsonderwijs in kaart gebracht 
en toegankelijk voor studenten ontsloten 

Ondersteuning 
Verhouding overhead/omzet blijft gelijk . besluitvorming over inrichting HR-

administratie afgerond, uitvoering in gang gezet 
. mogelijkheden standaardisatie 
onderwijsadministratie in kaart gebracht 

Focus op primaire taken . het JBI is afgebouwd 
. besluitvorming Toekomst Botanische Tuinen 
afgerond  

Duurzame bedrijfsvoering . notitie werkprogramma duurzaamheid UU 
richtinggevend voor uitvoering activiteiten 
. UU neemt mede initiatief tot / heeft 
deelgenomen aan benchmark duurzaamheid 
WO 
. norm vastgesteld voor verbouw/nieuwbouw en 
gebiedsontwikkeling op basis van BREEAM-NL 
. UU verbindt eigen duurzaamheidsprogramma 
met dat van partners in het Utrecht Science 
Park 
. P+R is in gebruik genomen 
. Inkoop voor tenminste 50% duurzaam 
. bouwprojecten die nodig zijn om 
energieverbruik met 12,3 % terug te dringen in 
de periode 2012-2016 liggen op schema. 
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Hoofdstuk 4  Exploitatiebegroting 

4.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de universitaire 
exploitatiebegroting. De exploitatiebegroting is de optelsom van alle decentrale begrotingen.  
De decentrale begrotingen zijn eerder door de decentrale besturen en directies opgesteld en ter 
vaststelling aan het College van Bestuur aangeboden. De exploitatiebegrotingen van de faculteiten en 
diensten zijn opgenomen in de bijlage van dit document. De gepresenteerde cijfers in onderstaande tabel 
zijn inclusief eliminatie van de interne transacties tussen de onderdelen van de universiteit. 

4.2. Samenvatting exploitatiebegroting UU. 

 
De exploitatiebegroting van de universiteit voor het jaar 2013 wordt in tabel 4.2.1 vergeleken met 
andere jaren. 

Tabel 4.2.1 Exploitatierekening UU totaal na consolidatie (*1.000 euro) 

 
Realisatie Prognose (Q3)
boekjaar boekjaar Begroting Prognose Prognose

2011 2012 2013 2014 2015
Baten
Rijksbijdrage 525.948 523.832 523.101 530.957 532.253
Collegegelden 46.211 45.918 50.178 50.701 50.942
Overdrachten -77.340 -80.925 -80.363 -81.232 -81.357
Restitutie BTW 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Centrale Baten 496.319 490.325 494.416 501.926 503.338
Baten werk i.o.v. derden 223.587 212.032 224.057 224.357 223.518
Overige baten 47.448 44.875 42.609 41.156 41.662
Totaal baten 767.354 747.232 761.083 767.439 768.518

Lasten
Personeelslasten 463.994 448.590 461.354 458.224 456.491
Overige materiële lasten 150.939 161.330 155.058 158.735 155.492
Afschrijvingslasten 57.249 56.197 58.101 60.832 63.468
Huisvestingslasten 84.253 74.769 83.491 85.161 86.864
Totaal lasten 756.435 740.887 758.005 762.951 762.315

Saldo baten en lasten 10.919 6.346 3.078 4.488 6.203

Saldo financiële baten en lasten -2.218 -2.997 -3.078 -3.974 -5.710

Exploitatieresultaat 8.701 3.349 0 514 493  
 
 
 
De kolom ‘Realisatie boekjaar 2011’ geeft het exploitatieresultaat weer van het boekjaar 2011 en is 
afkomstig uit het jaarverslag 2011. In de kolom ‘Prognose 2012’ is het geconsolideerde 
exploitatieresultaat uit de Q3 kwartaalrapportage opgenomen. 
Uit de exploitatiebegroting blijkt dat in 2013 gewerkt kan worden met een sluitende exploitatie. 
 
In de navolgende paragrafen worden de begrotingsposten van bovenstaande tabel (in dezelfde volgorde) 
nader toegelicht. 
In paragraaf 4.5 staat een overzicht van de begrote exploitatieresultaten per faculteit/dienst/instituut. 
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4.3 Toelichting baten 
 
4.3.1 Ontwikkeling centrale baten 
In tabel 4.3.1.1 wordt de ontwikkeling van de centrale baten weergegeven zoals geraamd in de 
Kaderbrief 2013. Tabel 4.3.1.2 geeft de raming weer van de centrale baten gebaseerd op de meest 
actuele informatie uit de OCW-begroting 2013. 
 
Tabel 4.3.1.1 Ontwikkeling centrale baten in Kaderbrief 2013

x € 1.000 BG12 Kaderbrief 2013

2012 2013 2014 2015
Beschikbaar voor interne verdeling 488.950 483.209 484.317 486.230
Overdrachten 78.568 79.621 80.390 80.402
Totaal centrale baten 567.518 562.830 564.707 566.631

Tabel 4.3.1.2  Ontwikkeling centrale baten in Begroting 2013
x € 1.000 BG12 Begroting 2013

2012 2013 2014 2015
Beschikbaar voor interne verdeling 488.950 494.416 501.926 503.339
Overdrachten 78.568 80.363 81.232 81.357
Totaal centrale baten 567.518 574.779 583.158 584.695  
 
Voor het financiële beleid van de UU is in de eerste plaats inzicht in de ontwikkeling van de middelen die 
voor de interne verdeling beschikbaar zijn van belang. D.w.z. dat het gaat om de rijksbijdrage geschoond 
voor de overdrachten aan het UMC Utrecht, de Roosevelt Academy en het Seminarie Oud-Katholieken. 
Tabel 4.3.1.3 laat de ontwikkeling zien van de overdracht  ‘Ondersteuning geneeskundig onderwijs en 
onderzoek’ (voorheen aangeduid als ‘werkplaatsmiddelen’) aan het UMC Utrecht.  Bij de raming van de 
bedragen voor 2014 en 2015 is uitgegaan van het UU-aandeel in 2013. In tabel 4.3.1.4 zijn voor de 
volledigheid alle budgetten voor instellingen buiten de UU die via de Rijksbijdrage van de UU lopen, nader 
gespecificeerd. De overdracht aan de Roosevelt Academy is ten opzichte van de Kaderbrief hoger 
geworden vanwege een extra OCW-subsidie van twee ton en het aandeel van de Roosevelt Academy in 
de prestatiebekostiging van de UU (naar rato aantal inschrijvingen en graden). 
 
Tabel 4.3.1.3  Ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
x € 1.000 BG12 Begroting 2013

2012 2013 2014 2015
Landelijk 564.122 585.552 592.300 593.265
UU 74.168 75.434 76.303 76.427

13,1% 12,9% 12,9% 12,9%

Tabel 4.3.1.4 Specificatie overdrachten in de rijksbijdrage van de UU
x € 1.000 BG12 Begroting 2013

2012 2013 2014 2015
Ondersteuning O&O GNK 74.168 75.434 76.303 76.427
Roosevelt Academy 4.267 4.794 4.794 4.794
Seminarie Oud Katholieken 134 135 135 135

78.568 80.363 81.232 81.357  
 
In de hierna volgende toelichting zijn de bedragen in de rijksbijdrage die de UU één op één moet 
overdragen aan derden buiten beschouwing gelaten.  
 
4.3.2 Toelichting omvang middelen voor interne verdeling 
Tabel 4.3.2.1. toont de opbouw en samenstelling van de centrale baten die voor interne verdeling 
beschikbaar zijn, zoals berekend in de Kaderbrief 2013 en tevens, in de onderste regel, de daling t.o.v. 
het jaar 2012 in de Begroting 2012. 
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Tabel 4.3.2.1  Middelen voor interne verdeling cf Kaderbrief 2013
x € 1.000 BG12 Kaderbrief 2013
Beschikbaar voor interne verdeling 2012 2013 2014 2015

Rijksbijdrage excl overdrachten 437.841 429.646 430.562 432.540
Wettelijke collegegelden 45.018 46.150 46.342 46.277
Instellingscollegegelden 4.591 5.913 5.913 5.913
Restitutie BTW 1.500 1.500 1.500 1.500

488.950 483.209 484.317 486.230

Verschil met 2012 -5.741 -4.633 -2.721  
 
Tabel 4.3.2.2. geeft de berekening van de omvang van de centrale middelen op basis van de meest 
recente informatie. Dit betekent dat ten opzichte van de Kaderbrief met name de volgende reeksen zijn 
aangepast: 
 Rijksbijdrage exclusief de overdrachten 
 Wettelijke collegegelden 
 
Tabel 4.3.2.2  Middelen voor interne verdeling in Begroting 2013
x € 1.000 BG12 BG13

2012 2013 2014 2015
a Rijksbijdrage excl overdrachten 437.841 442.738 449.725 450.896
b Wettelijke collegegelden 45.018 44.150 44.342 44.277
c Gefaseerde invoering collegegelddifferentiatie UCU 115 446 752
d Instellingscollegegelden 4.591 5.913 5.913 5.913
e Restitutie BTW 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal centrale baten 488.950 494.416 501.926 503.339
AF:
f Extra geoormerkte toewijzingen tov KB13 1.433 988 998

g Totaal (excl. extra toewijzingen tov KB13) 488.950 492.984 500.938 502.340

h Verschil Begroting 2013 tov Begroting 2012 4.033 11.987 13.390

i Budgettaire ruimte tov Kaderbrief 2013 9.775 16.620 16.110  
 
Toelichting bij tabel 4.3.2.2 
 
a) In de Kaderbrief is geen rekening gehouden met een aantal aanpassingen in de OCW-begroting die 

pas na het opstellen van de Kaderbrief bekend zijn geworden. Het gaat met name om: 
- de korting i.v.m. de neerwaartse bijstelling van het studentenvolume  
- de korting cf. het zgn. ‘Lenteakkoord’ vanaf 2014 
- de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2012 
- de verdeling van het selectieve budget over de instellingen (op voorstel van de reviewcommissie) 
- het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel 
Het saldo van de plussen en minnen leidt tot een fors hogere Rijksbijdrage dan geraamd in de 
Kaderbrief. 

b) In verband met het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel is de opbrengst van de 
langstudeerdersboete zoals geraamd in de Kaderbrief (jaarlijks 2 miljoen euro) geschrapt.  

c) In het kader van ‘collegegelddifferentiatie’ vraagt UCU m.i.v. 1 september 2013 hogere collegegelden 
aan de nieuw instromende studenten. Hiermee was in de kaderbrief geen rekening gehouden. Tot en 
met 2015 ontvangt UCU de meeropbrengsten in de vorm van een specifieke toewijzing. Vanaf 2016 
maakt het hogere collegegeld voor UCU deel uit van het interne verdeelmodel (UVM). 

d) De reeks ‘instellingscollegegelden’ blijft t.o.v. de Kaderbrief ongewijzigd. 
e) De reeks ‘restitutie van BTW’ (cf. de pro-rato regeling) blijft t.o.v. de Kaderbrief ongewijzigd. 
f) In de OCW-begroting 2013 zijn bij de geoormerkte toewijzingen mutaties aangebracht die in de 

Kaderbrief niet konden worden voorzien. Het betreft o.a. twee nieuwe budgetten (‘Profileringsfonds’ 
en ‘Ophoging capaciteit Geneeskunde’) en de indexering van bestaande toewijzingen die in het 
interne verdeelmodel één op één worden doorgegeven aan de onderdelen (zie tabel 4.3.2.3). 
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Tabel 4.3.2.3 Extra geoormerkte toewijzingen OCW-begroting 2013  (tov K
x € 1.000 2013 2014 2015
Verlaging budget Joint degrees -42 -42 -42
Ophoging capaciteit GNK 217 217 217
Profileringsfonds 236 236 236
Subsidieregeling 2e graden 395
Indexering Sectorplan natuur en scheikunde 21 21 21
Indexering Duurz. Geesteswetenschappen 147 143 147
Indexering Top onderzoekscholen 64 0 0
indexering promotie-tarief 394 413 420

1.433 988 998  
 
 

g) Deze regel toont de middelen die jaarlijks voor interne verdeling beschikbaar zijn, geschoond voor de 
toewijzingen die bij het opstellen van de Kaderbrief nog niet bekend waren. 

h) Deze reeks geeft de reële ontwikkeling van de centrale baten weer ten opzichte van het jaar 2012 in 
de Begroting 2012 

i) De onderste en laatste reeks toont de omvang van de budgettaire ruimte t.o.v. Kaderbrief 2013. 
Deze ruimte is vooral ontstaan door a) de toewijzing uit het selectieve budget binnen de 
prestatiebekostiging die in de Kaderbrief als een PM-post was opgenomen en b) het terugdraaien van 
de korting inzake de langstudeerdersmaatregel die ook niet in de Kaderbrief was voorzien.  
De extra ruimte is binnen de UU-begroting toegevoegd aan de risicomarge die op concernniveau 
wordt aangehouden. De begrotingsbesprekingen met faculteiten en diensten heeft op een aantal 
punten geleid tot verruiming van de in de Kaderbrief opgenomen kaderstelling. Deze extra 
toewijzingen zijn ten laste gebracht van de risicomarge. Bij het onderdeel ‘Concern’ is in deze 
begroting een specificatie opgenomen van alle mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013. 

 
4.3.3 Toelichting raming rijksbijdrage (excl. overdrachten). 
De Kaderbrief 2013 is opgesteld op basis van het UU-aandeel in het landelijke macrokader zoals 
vastgelegd in de Miljoenennota 2012. In de Voorjaarsnota 2012 en de Miljoenennota 2013 zijn 
verschillende mutaties aangebracht in het macrokader die in de kaderbrief niet konden worden voorzien. 
In tabel 4.3.3.1 worden deze aanpassingen weergegeven gerekend vanaf de stand ‘Miljoenennota 2012’. 
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Tabel 4.3.3.1 Ontwikkeling macrokader (x milj euro)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miljoenennota 2012 3.262 3.265 3.300 3.314 3.348

Aanpassingen bekostiging O&O
- bruto referentieraming 2012 -34 -57 -70 -84 -97
- profileringsfonds 2 2 2 2 2
- geneeskunde uitbreiding 0 4 7 10 16
- prioriteiten ho Regeerakkoord 2010 0 3 6 8 11
- herschikk ing bama 6 6 6 6 6
- overige oormerk ingen 0 -4 1 1 0

-27 -45 -49 -57 -61

Voorjaarsnota 2012 3.235 3.220 3.252 3.257 3.286 3.286

Aanpassingen bekostiging O&O
- prestatieafspraken (overheveling naar prestatiebox) -120 -127 -132 -139 -146
- loonbijstelling 11 11 11 11 11
- prijsbijstelling 24 55 55 55 55
- terugdraaien langstudeerders maatregel 91 100 105 105 105
- korting cf Begrotingsakkoord 2013 0 -21 -24 -32 -28
- reservering top-onderzoekscholen -20 -20 -20 -20 -20
- overige oormerk ingen 1 0 0 0 26

-12 -1 -4 -19 4

Prestatiebox 118 127 132 139 146

Totaal Miljoenennota 2013 (2e concept brief) 3.325 3.377 3.385 3.406 3.436  
 
 
De belangrijkste aanpassing in de Voorjaarsnota 2012 betrof een forse korting vanwege lagere 
studentenaantallen in de referentieraming. In de Miljoenennota 2013  (incl. de aanpassingen in de 2e 
concept begrotingsbrief 2013) is deze korting echter weer meer dan ongedaan gemaakt door de 
doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2012 en het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel.  
Ook is in de OCW-begroting 2013 de bekostiging die samenhangt met de prestatieafspraken 
overgeheveld uit de modelbekostiging van onderwijs en onderzoek naar de aparte component 
‘Prestatiebox’. 
 
De Universitaire Begroting 2013 is niet zoals gebruikelijk gebaseerd op de 1e begrotingsbrief van OCW 
met de bedragen uit de Miljoenennota, maar op de conceptversie van de 2e begrotingsbrief waarin ook de 
verdeling van de prestatiebekostiging en het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel is verwerkt.  
 
Tabel 4.3.3.2 geeft de raming weer van de ontwikkeling van de rijksbijdrage voor de UU voor de jaren 
2014 en 2015, uitgaande van het UU-aandeel in de landelijk beschikbare middelen in het jaar 2013. 
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de aparte subsidieregeling ‘2e graden’ na 2013 vervalt.  
Het aandeel van de UU in het landelijke budget voor O&O daalt van 13,56% in 2012 naar 13,30% in 
2013. Deze daling hangt samen met de mutaties in het macrokader maar ook met de invoering van de 
‘harde knip’ in de bama-structuur bij een aantal andere universiteiten waardoor deze éénmalig relatief 
meer bachelorgraden bekostigd krijgen en de UU relatief minder.  
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Tabel 4.3.3.2   Aandeel UU in macrokader WO (excl overdracht GNK)
2012 2013 2014 2015

Macro-kader Onderwijs en Onderzoek 3.261.642 3.207.211 3.250.135 3.252.966
Prestatieafspraken 117.825 127.365 131.902

3.261.642 3.325.036 3.377.500 3.384.868
aandeel aandeel

Toekenning UU UU UU
- Rijksbijdrage O&O 442.242 13,56% 426.623 13,30%

- Prestatieafspraken (cf OCW-brief  dd 25 okt) 20.649 17,53%

447.272 13,45%

Aandeel in subsidieregeling 2e graden 395
Totaal toegekend 442.242 447.667

Raming aandeel UU
- Aandeel UU in macro-kader O&O 432.333 432.709

13,30% 13,30%

- Aandeel UU in prestatieafspraken 22.321 23.116
17,53% 17,53%

Geraamde toekenning totaal 454.654 455.826
AF RA en seminarie 4.400 4.929 4.929 4.929
Beschikbaar voor interne verdeling 437.841 442.738 449.725 450.896  
 
 
4.3.4 Toelichting collegegelden.  
 
wettelijk collegegeld (regulier en gedifferentieerd)  
Vanwege het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel is de opbrengst van het verhoogde deel van 
het collegegeld voor de langstudeerders (de zgn. ‘boete’) als onderdeel van de centrale baten geschrapt.  
 
Bij het University College wordt de International Profile Fee voor studenten afgebouwd en vervangen door 
een verhoogd collegegeld dat is ingesteld in het kader van de wettelijke mogelijkheden tot 
collegegelddifferentiatie. Het verhoogde deel wordt toegewezen aan het University College, tot met 2015 
als specifieke toewijzing daarna modelmatig via de component ‘collegegeld’ het UVM. 
 
instellingscollegegeld. 
Met ingang van 2013 maken de instellingscollegegelden deel uit van het UVM; d.w.z. dat de opbrengsten 
met een t-2 vertraging  en een centrale inhouding van 20% aan de faculteiten worden toegekend.  In de 
begroting 2013 betreft het de opbrengsten met de tarieven die golden in collegejaar 2010-2011. Tabel 
4.3.4.1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de collegegelden en de instellingstarieven. 
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Tabel 4.3.4.1  Ontwikkeling tarieven collegegeld (in euro's)

a)  Wettelijke collegegeld: regulier en gedifferentieerd
Collegejaar

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Wettelijk regulier; voltijd 1.672 1.713 1.771 1.835
Wettelijk regulier; deeltijd 1.465 1.504 1.558 1.628
Wettelijk gedifferentieerd UCU 3.500

b) Instellingscollegegelden naar fase en type opleiding
fase type opleiding Collegejaar

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
bacheloropleiding alfa / gamma 6.000 6.120 6.200 6.350

beta 9.200 9.385 9.500 9.750
medisch 10.200 10.405 10.500 10.750
University College (excl IPF) 8.450 8.620 8.700 8.900

masteropleiding alfa / gamma 14.000 14.280 14.400 14.750
beta 17.350 17.700 17.900 18.350
medisch 18.900 19.280 19.500 19.950

c) Premasterprogramma's 
Omvang studielast Collegejaar

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ongeacht studielast; gelijkgesteld aan wettelijke tarief 1.672 1.713 1.771

Vanaf collegejaar 2013-2014
-  Omvang 30 EC; gelijkgesteld aan wettelijke tarief 1.835
-  Omvang 45 EC 2.960
-  Omvang 60 EC 4.085  
 
4.3.5 Toelichting restitutie BTW 
Met de fiscus is voor een deel van de terug te vorderen BTW een zgn. ‘pro-rato’ regeling afgesproken 
waarbij voor een deel van de UU-kosten, waarbij geen direct herleidbare BTW-terugvordering mogelijk is, 
BTW indirect wordt teruggevorderd. Deze niet toewijsbare restitutie van BTW is onderdeel van de 
middelen die voor interne verdeling beschikbaar zijn. 
 
4.3.6 Toelichting baten i.o.v. derden 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van begrote baten die de universiteit genereert 
door samenwerking met externe partijen.  
 
 
 
 
 



                                                                                                  16 
                                                

tabel 4.3.6 Ontwikkeling baten werk i.o.v. derden 
 
 (bedragen x € 1.000)

Onderdelen Realisatie Prognose Q3 Begroting Prognose Prognose 2013-
2011 2012 2013 2014 2015 2012

Faculteiten
Geesteswetenschappen 6.846 7.800 8.000 7.500 7.500 200
REBO 8.596 8.682 9.606 9.355 9.246 924
Bètawetenschappen 43.103 43.819 39.397 40.000 40.000 -4.422
Geowetenschappen 15.030 15.700 18.839 19.364 19.364 3.139
Diergeneeskunde excl. GDL 27.292 27.383 27.104 26.675 26.676 -279
Sociale Wetenschappen 13.037 12.600 12.800 12.700 12.700 200
Geneeskunde 92.751 79.101 97.000 97.000 97.000 17.899
Totaal faculteiten 206.655 195.085 212.746 212.594 212.486 17.661

Overige onderdelen 16.548 14.044 11.311 11.763 11.031 -2.733

Totaal 223.203 209.130 224.057 224.357 223.518 14.928  
 
 
 
De begroting van de baten werk i.o.v. derden voor het jaar 2013 laat voor enkele faculteiten een 
ingeschatte afname van de externe baten zien. Als belangrijkste oorzaak hiervoor worden de gevolgen 
van de huidige economische recessie gezien.  
De faculteiten Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen laten een stijging zien van de baten werk in 
opdracht van derden in 2013 t.o.v. 2012. 
 
4.3.7 Toelichting overige baten 
In de categorie overige baten worden o.a. de opbrengsten van detachering van personeel, de verhuur 
van onroerend goed, opbrengsten catering etc. 
 
 
Tabel 4.3.7 Ontwikkeling overige baten 
 
(bedragen x € 1.000)

Onderdelen Realisatie Prognose Q3 Begroting Prognose Prognose 2013-
2011 2012 2013 2014 2015 2012

Faculteiten
Geesteswetenschappen 3.380 3.140 2.500 2.300 2.200 -640
REBO 1.062 1.931 707 782 1.305 -1.224
Bètawetenschappen 3.053 2.568 1.819 2.000 2.000 -749
Geowetenschappen 572 750 500 500 500 -250
Diergeneeskunde 2.459 1.544 1.823 1.834 1.833 279
Sociale Wetenschappen 2.047 2.780 2.300 2.300 2.300 -480
Geneeskunde 0 0 0 0 0 0
Biomedische wetenschappen 0 0 0 0 0 0
University College Utrecht 6.311 6.524 6.049 5.595 5.322 206
Totaal faculteiten 18.884 19.237 15.699 15.310 15.460 -2.858

Overige onderdelen 34.615 26.737 26.911 25.845 26.202 174

Totaal 53.499 45.974 42.610 41.155 41.662 -2.684  
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4.4. Toelichting lasten   

 
Personeelslasten 
 
Deze lasten bestaan uit de door de onderdelen van de universiteit begrote personeelslasten zoals  
salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, inhuur personeel etc. 
De personeelslasten geven een dalende tendens te zien vanaf realisatie 2010. 
 
Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van apparatuur en inventaris, licentie- en 
implementatiekosten etc. De afschrijvingslasten van gebouwen zijn begrepen in de post 
huisvestingslasten. 
 
Huisvestingslasten 
 
In de huisvestingslasten zijn begrepen lasten samenhangend met afschrijving van de gebouwen, huur, 
energie, onderhoud en kosten toe te rekenen aan externe verhuur en leegstand. Kosten als gevolg van 
leegstand, ruimten-in-verbouwing en dotaties aan voorzieningen worden op centraal niveau afgedekt. 
 
Overige materiële lasten 
 
De post overige materiële lasten bestaat o.a. uit directe lasten voor onderwijs en onderzoek (projecten), 
ICT lasten en dienstreizen. De daling van de overige instellingslasten vanaf 2010 vindt grotendeels zijn 
oorzaak in de gelijktijdige verwachte afname van de baten werk i.o.v. derden en de teruglopende 
Rijksbijdragen. 
 
Financiële baten en lasten 
 
Het saldo van financiële baten en lasten omvat rentelasten van opgenomen middelen, rentebaten op 
geldmiddelen en valutaresultaten. De rentelasten behorende bij deze financieringsbehoefte zijn 
structureel van aard en berekend op basis van de liquiditeitsprognose voor de komende jaren (zie 
Hoofdstuk 5). 
Daarnaast zijn de renteverplichtingen van de lopende leningen en leaseverplichtingen begrepen in de 
financiële baten en lasten. De inschatting is dat vanwege het huisvestingsprogramma voor de komende 
jaren de rentelasten in 2012 en 2013 zullen stijgen ten opzichte van 2011. 
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4.5 Samenvatting exploitatiebegrotingen 2013 faculteiten en diensten. 
 
In de onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de afzonderlijke exploitatiebegrotingen 
van de faculteiten en diensten voor 2013. In de bijlage bij deze begroting zijn de meer gedetailleerde 
begrotingen van de faculteiten en diensten weergegeven voor 2013 t/m 2015, vergeleken met de 
realisatie 2011 en de prognose 2012. 
 
Tabel 4.5 samenvatting exploitatiebegrotingen faculteiten en diensten 2013. 
bedragen x € 1.000 
 
2013 Resultaat

Centrale baten overige baten totaal personeelslasten overige lasten totaal
Faculteiten
Geesteswetenschappen 43.290 13.670 56.960 43.868 13.092 56.960 0
REBO 32.192 12.510 44.702 33.202 11.500 44.702 0
Sociale Wetenschappen 41.002 21.487 62.489 45.852 18.446 64.298 -1.809
Geowetenschappen 30.731 21.089 51.820 34.058 17.761 51.819 0
Geneeskunde 58.619 98.323 156.942 89.457 67.485 156.942 0
Betawetenschappen 83.672 46.833 130.505 82.820 47.685 130.505 0
Diergeneeskunde 60.057 30.133 90.190 49.561 40.629 90.190 0
Biomedische wetenschappen 3.949 0 3.949 3.297 499 3.796 153
University College Utrecht 7.872 6.260 14.132 5.565 8.367 13.932 200
Totaal faculteiten 361.383 250.305 611.688 387.680 225.463 613.143 -1.455

Diensten/Instituten
Universiteitsbibliotheek 23.108 4.902 28.010 8.537 19.473 28.010 0
Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium 2.953 3.804 6.757 2.188 4.569 6.757 0
Vastgoedexploitatie 10.080 74.516 84.596 3.157 81.439 84.596 0
Niki 518 268 786 325 461 786 0
Universitaire Bestuursdienst 45.132 33.554 78.686 36.845 41.842 78.686 0
Facilitair Servicecentrum 8.231 34.161 42.392 13.246 29.146 42.392 0
Totaal diensten 90.022 151.206 241.228 64.298 176.930 241.228 0

Overig
Holding 0 7.200 7.200 4.000 2.150 6.150 1.050
Incubator 0 2.700 2.700 0 2.535 2.535 165
Concern 43.011 -12.077 30.934 5.377 25.317 30.694 240
Totaal overig 43.011 -2.177 40.834 9.377 30.002 39.379 1.455

Totaal incl. interne verrekeningen 494.417 399.334 893.750 461.354 432.396 893.750 0

interne verrekeningen 0 132.667 132.667 0 132.667 132.667 0

Totaal excl. interne verrekeningen 494.417 266.667 761.083 461.354 299.729 761.083 0

Baten Lasten
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Hoofdstuk 5  investeringsbegroting 
 
 
5.1. Investeringsbegroting 
 
In onderstaande tabel worden naast de gerealiseerde investeringen 2011 het geprognosticeerde 
investeringsvolume voor 2012 en de begrote investeringen voor 2013 tot en met 2014 voor de 
universiteit gepresenteerd. 
 
tabel 5.1.1 Investeringsbegroting Realisatie Prognose Begroting Prognose Prognose
(bedragen x € 1 miljoen) 2011 2012 2013 2014 2015

Investeringen vastgoed
Investeringsuitgaven 60,0 50,0 75,0 75,0 75,0

Afschrijvingen vastgoed
Afschrijvingen huisvesting 44,7 43,2 45,0 47,6 49,9

Investeringen ICT (centraal)
Investeringsuitgaven 3,4 4,1 9,1 4,6 7,6
Afschrijvingen ICT 4,8 4,4 4,2 4,6 4,9

Investeringen Overig
Investeringsuitgaven 7,4 9,0 9,0 9,0 9,0
Afschrijvingen 7,7 8,6 8,9 8,6 8,7

Totaal investeringen - afschrijvingen 13,6 6,9 35,0 27,8 28,1  
 
 
De indeling van de tabel is gebaseerd op drie categorieën investeringen 
 
a. huisvesting (huisvestingsprogramma) 
b. ICT centraal (hard- en software) 
c. overig (o.a. onderzoeksapparatuur) 
 
ad a. huisvesting (huisvestingsprogramma) 
 
De investeringsuitgaven vastgoed worden met ingang van 2013 verhoogd in verband met de geplande 
start van enkele nieuwbouwprojecten. Door de geplande oplevering van recente projecten zullen de 
afschrijvingslasten de komende jaren stijgen. 
 
ad b. ICT centraal (hard- en software) 
 
De ruimte voor investeringsuitgaven in ICT is afgeleid uit de (vooralsnog) gefixeerde afschrijvingslast op 
ICT-investeringen van maximaal 5 miljoen euro op jaarbasis. De feitelijke invulling hiervan wordt op 
jaarbasis bepaald d.m.v. de jaarlijkse ICT-investeringsbegroting. 
 
ad c. overig (o.a. onderzoeksapparatuur) 
 
Onder investeringen overig worden onder andere begrepen de investeringen in onderzoeksapparatuur. 
Deze investeringen zijn mede afhankelijk van externe financiering.  
De overige investeringen laten een constant beeld zien vanaf stand prognose 2012. 
In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de afschrijvingslasten van de overige investeringen 
min of meer op een gelijk niveau zullen blijven. 
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Hoofdstuk 6  Balansontwikkeling 

 
Op basis van de meerjarige exploitatiebegroting 2013-2015 en de meerjarige investeringsbegroting 
2013-2015 is onderstaande balansprognose opgesteld. 
 
 Balansontwikkeling 
 
tabel 5.1 Balansontwikkeling Realisatie Prognose Begroting Prognose Prognose
(bedragen x € 1 miljoen) 2011 2012 2013 2014 2015

Vaste activa
- Gebouwen/apparatuur 529 536 571 599 627
- Overige vaste activa 13 13 14 15 15
Totaal vaste activa 542 549 585 614 642

Vlottende activa
- Voorraden 2 2 2 2 2
- Vorderingen 88 85 85 80 80
- Liquiditeiten (incl. effecten) 113 98 52 17 43
Totaal vlottende activa 203 185 139 99 125

Totaal activa 745 734 724 713 767

Eigen vermogen 317 320 320 320 320

Voorzieningen 89 83 77 71 65
Langlopende schulden 93 86 77 69 125
Kortlopende schulden 246 245 250 253 257

Totaal passiva 745 734 724 713 767

Solvabiliteitratio 43% 44% 44% 45% 42%  
 
 
 
Vaste activa 
 
In hoofdstuk 5 Is de ontwikkeling van de vaste activa beschreven. 
 
Vlottende activa 
 
Onder vlottende activa zijn o.a. begrepen de voorraden, de te factureren diensten van door derden 
gefinancierde projecten tegen bestede kosten En de ontwikkeling van de liquiditeit 
 
Op basis van de verwachte exploitatieresultaten voor de jaren 2012 tot en met 2015 en de voor dezelfde 
jaren geprognosticeerde investeringsuitgaven is onderstaande liquiditeitsprognose samengesteld. 
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tabel 6.1 Liquiditeitsprognose Realisatie Prognose Begroting Prognose Prognose

(bedragen x € 1 miljoen) 2011 2012 2013 2014 2015

Beginstand liquiditeiten (in balans) 71,6 113,3 98,0 52,0 17,0

Exploitatieresultaat 8,7 3,0 0,0 0,0 0,0

Investeringen onroerend goed -51,4 -50,0 -75,0 -75,0 -75,0 

Investeringen overige activa (incl. ICT) -2,1 -13,1 -18,1 -13,6 -16,6 

Afschrijvingen onroerend goed 45,0 43,2 45,0 47,6 49,9

Afschrijvingen overige activa (incl. ICT) 12,3 13,0 13,1 13,2 13,6

Mutaties voorzieningen, werkkapitaal 33,9 -3,8 -2,3 1,3 -2,3 

Netto financiering -4,7 -7,6 -8,6 -8,6 56,4

Eindstand liquiditeiten (in balans) 113,3 98,0 52,0 17,0 43,0  
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen stijgt of daalt met de in deze begroting opgenomen geconsolideerde 
exploitatieresultaten voor de komende jaren. Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen naar 
verwachting 42% van het balanstotaal.  
 
De reserves van faculteiten maken onderdeel uit van het eigen vermogen. 
In onderstaande tabel is de stand (x1.000 euro) weergegeven per 1-1-2012 alsmede de begrote mutaties 
op basis van de Q3-prognose 2012 en de concept begroting 2013. 
 
Faculteit Stand 

per 1-1-
2012

Begrote 
mutaties op 
basis van 
prognose Q3 
resultaat 2012

Mutaties 
begroting 
2013

Prognose 
stand 1-1-
2014

GW 1.475 0 0 1.475
Rebo 1.302 0 0 1.302
Beta 3.688 0 0 3.688
Geo 8.701 -726 0 7.975
DGK/GDL 5.332 0 0 5.332
SW 19.212 0 -1.809 17.403
UCU 383 0 0 383
Totaal 40.093 726 -1.809 37.558  
 
Voorzieningen 
 
Onder voorzieningen worden de personele voorzieningen ten behoeve van reorganisaties en 
werkloosheidsuitkeringen, voorzieningen voor verlieslatende projecten, milieuverplichtingen en overige 
voorzieningen opgenomen. Verwacht wordt dat de komende periode de voorzieningen zullen afnemen in 
verband met de uitvoering van diverse reorganisaties. 
 
Langlopende schulden 
 
Naast de al lopende leningen (financiering van twee gebouwen en leaseverplichtingen) zijn de aan te 
trekken leningen ten behoeve van de vastgoedinvesteringen in deze post begrepen. 
In onderstaande tabel wordt het verloop van de post langlopende schulden weergegeven. 
 



                                                                                                  22 
                                                

tabel 5.2 Financieringsbehoefte Realisatie Prognose Begroting Prognose Prognose
(bedragen x € 1 miljoen) 2011 2012 2013 2014 2015

Beginstand langlopende schulden 98,1 93,4 85,8 77,2 68,6

Kredietinstellingen
Aflossing bestaande leningen (MIN) -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Opname lening Min. v. Fin. tranche I ( nr.1566)
Opname lening Min. v. Fin. tranche II 0,0
Opname lening Min. v. Fin. tranche III 50,0
Opname lening Min. v. Fin. tranche IV 0,0
Opname lening Min. v. Fin. tranche v
Subtotaal -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 45,0

Overig
Aflossing bestaande leningen (TNO) -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
Aflossing/opname nieuwe leningen 1,9 -1,0 -2,0 -2,0 13,0
Subtotaal 0,3 -2,6 -3,6 -3,6 11,4

Eindstand langlopende schulden 93,4 85,8 77,2 68,6 125,0  
 
De eindstand langlopende schulden per jaar sluit aan op de langlopende schulden in de balansprognose.  
De drie tranches van leningen bij het Ministerie van Financiën worden gedaan in het kader van het 
geïntegreerd Middelenbeheer. Voor deze leningen is het recht van hypotheek verstrekt op de gebouwen 
van de universiteit. 
 
Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden bestaan uit verplichtingen betreffende crediteuren, vooruit gefactureerde en 
ontvangen termijnen voor contractresearch en subsidieonderzoek en fiscale verplichtingen. 
 
Solvabiliteitsratio    
 
De solvabiliteitsratio is het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen en geeft aan in welke 
mate de organisatie in staat is haar schulden op langere termijn te kunnen blijven voldoen. 
Het College van Bestuur hanteert een minimum norm voor de solvabiliteit van 40%.  
De solvabiliteit daalt van 43% ultimo 2011 naar 42% ultimo 2015 veroorzaakt door teruglopende 
Rijksbijdragen en stijgende lasten. Er is een intensief ombuigingsprogramma in gang gezet om de 
begrote negatieve exploitatieresultaten terug te brengen naar nul. 
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BIJLAGE 
Exploitatiebegrotingen faculteiten en diensten 

 
 
In deze bijlage treft u de exploitatiebegroting aan van de onderdelen en faculteiten met een korte 
tekstuele toelichting. 
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Exploitatiebegrotingen faculteiten en diensten 

 
Leeswijzer 
 
Dit deel van de begroting geeft inzicht in de (financiële) ontwikkelingen bij de faculteiten en diensten. 
Daarnaast wordt inzicht verschaft in de raming van de centrale baten en de specifieke toekenningen voor 
onderwijs en onderzoek. 
 
De paragrafen bevatten voor het betreffende onderdeel de bestuursagenda voor 2013,  
de exploitatiebegroting 2013 t/m 2015, inclusief realisatie boekjaar 2011 en prognose 2012 (stand derde 
kwartaalrapportage) en een toelichting op de ontwikkeling van de baten en lasten.  
Onder de exploitatietabellen zijn de verschillen in de centrale baten ten opzichte van de Kaderbrief 2013 
weergegeven. 
De regel instellingscollegegelden is vanaf deze begroting geïntegreerd met de centrale baten, analoog 
aan de Kaderbrief 2013. Nieuw is in de formats (waar van toepassing) de regel Voorcalculatorische HR-
lasten, zoals ook opgenomen in de Kaderbrief 2013. 
 
N.B. In de begroting zijn tabellen opgenomen, waarbij in de totaaltelling als gevolg van afronding kleine 
afwijkingen kunnen voorkomen.
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1 Faculteit Geesteswetenschappen 
 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 

 
Hoofddoelstellingen 

Strategisch Plan 
Universiteit Utrecht 2012 

- 2016 
 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
Kwaliteit en excellentie 
 
 
 
 
Studiesucces 
 
 
 
 
 
 
Onderwijsintensiteit en 
docentkwaliteit 
 
 
 
 
Profilering van het 
onderwijs 
 
 
 
 
Zwaartepuntvorming in 
onderzoek 

In 2013 wordt gestart met de inrichting van honourscolleges voor 
Geschiedenis, Communicatie- en Informatiewetenschappen en Theater-, 
film- en televisiewetenschap en wordt voor de kleinere opleidingen een 
aanbod ontwikkeld van opleidings- of domeinoverstijgende programma’s. 
Omvang van deze colleges: 30 studenten. 
In 2012 en 2013 lopen visitatieprocedures voor 32 opleidingen. 
 
In het voorjaar van 2013 start bij alle bacheloropleidingen een 
matchingsprocedure en daaropvolgend in september een vernieuwd 
tutoraat. 
In het studiejaar 2013-2014 worden bij alle opleidingen nieuwe 
onderwijsprogramma’s in het eerste bachelorjaar ingevoerd.  
Voor elk domein in blok 2 worden studenten in de gelegenheid gesteld 
zonder verlies van studiepunten aan het eind van het eerste jaar naar een 
andere opleiding over te stappen.  
 
In het studiejaar 2012 – 2013 hebben alle eerstejaarscursussen 6 
contacturen; in 2013 – 2014 hebben alle eerste- en tweedejaarscursussen 
6 contacturen.  
Elke nieuw aangestelde docent met een aanstelling voor onbepaalde tijd 
behaalt binnen 2 jaar de BKO. 
Elk jaar wordt in de personeelsschouw van een departement vastgesteld 
welke leden van het wp in aanmerking komen voor de aanvraag van een 
SKO. 
 
Voorbereidingen voor de sluiting op bachelorniveau van de opleiding 
Portugese taal en cultuur en het programma Theologie worden getroffen, 
studenten worden daarover geïnformeerd.  
Herprofilering bacheloropleiding Religiewetenschap en Islam en Arabisch 
gestart.  
Herprofilering bacheloropleiding CIW en het daaropvolgend 
masteronderwijs gestart. 
 
Deelname aan de strategische thema’s Institutions en Youth and Identity 
wordt versterkt, focus van de bijdragen neemt toe. Versterking deelname 
Kaderprogramma Horizon 2020.  
 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
Vrede van Utrecht 
 

In 2013 worden door het Centre for the Humanities en met behulp van het 
budget Vrede van Utrecht Leerstoel binnen het programma voor de viering 
van de Vrede van Utrecht drie grote congressen georganiseerd.  
 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
Horizon 2015 - 2020 
 

De faculteit voert de plannen uit die voor 2013 zijn vastgelegd.   

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
Doelstelling 1 De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 

Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament 
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in 16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler 
op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische thema’s. 
 

Instituties Benoeming facultaire designated chairs 
Ethiekonderzoek Benoeming profileringshoogleraar Ethiek.  
Descartes Centre Financiering door alle faculteiten zeker gesteld voor 2014 t/m 2018. 
Youth and Identity Versterking bijdrage. 
Doelstelling 2 De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 

strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 
 

Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 
internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 
 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
Doelstelling 1 Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse 

Onderwijsmodel 
 Alle studenten die in september 2013 starten, hebben een 

matchingstraject doorlopen (intakeformulier en matchingsactiviteit) en 
worden begeleid in een vernieuwd tutoraat. 
Het aantal contacturen van eerstejaarscursussen is 6.  
 

Doelstelling 2 Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen 
van studenten die extra uitdaging zoeken. 

 Plan voor honoursonderwijs gereed. 
Eerste lichting honourstudenten nieuwe stijl stroomt in. 
 

Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert een aantrekkelijk 
onderwijsaanbod dat bovendien doelmatig is.  

 Herprogrammering bacheloronderwijs in basis- en verdiepingspakketten en 
minoren per domein. 
- Flexibel eerste jaar: 4 academische contextcursussen zijn volledig 
ontwikkeld, 4 cursussen zijn in opzet gereed. 
- Onderwijs in gestructureerde pakketten geprogrammeerd (2013 
uitvoering in eerste jaar). 
 
Pilots voor verhoging instroom in masteronderwijs zijn in uitvoering. 
Verlenging masterprogramma Communicatie en Organisatie in uitvoering. 
Plannen voor uitbreiding aanbod stages, duale trajecten en 
entrepreneurschap zijn uitgewerkt. 
 
In het kader van Duurzame Geesteswetenschappen uitvoering van de 
plannen Versterking vakdidactiek en Masterlanguage. 
 

Doelstelling 3 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 Behouden van het postinitiële onderwijs en versterken van de 

outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de 
samenleving. 

 De aantrekkelijkheid van het masteraanbod wordt versterkt. 
Outreachactiviteiten worden met 5 % verhoog 
Profilering educatie-activiteiten, 
 

Doelstelling 2 De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in 
Nederlandse en Europese programma's. 

 Het aantal subsidievoorstellen voor NWO-EU en derden waarin wordt 
samengewerkt met andere kennispartners, wordt met 5 % vergroot.  
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Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het 
Utrechtse Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor 
open science en waardecreatie. 

 De investering in het netwerk contractonderzoek wordt voortgezet.  
De technische ondersteuning bij projectaanvragen 2e en 3e geldstroom 
wordt uitgebouwd in het kader van het Grant Office. 
 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 

 Naast facultaire ondersteuning bieden coördinatoren contractonderzoek op 
domeinniveau ondersteuning bij valorisatie activiteiten.  
In de vernieuwde bachelor- en masterprogramma’s wordt expliciet 
aandacht gegeven aan valorisatie, voor 2013 in de bachelorfase in het 
kader van de nieuw te ontwikkelen academische contextvakken. 
 

.Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs  
 Met het Centre for Enterpreneurship worden de mogelijkheden verkend 

voor ondernemerschapsonderwijs in de toekomstige academische master 
curricula. 
 

7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 

Doelstelling 2 De universiteit legt de focus op primaire taken. 
Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 

 
 De faculteit zet blijvend in op een reductie van het aantal vierkante meters 

voor kantoorruimte en het efficiënt gebruiken van onderwijsruimtes. 
Daarmee wordt een besparing gerealiseerd op energiekosten. 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 GW

Realisatie Prognose (Q3)

boekjaar boekjaar begroting prognose prognose

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

40.667 40.322 39.339 38.691 38.924

Budget huisvesting en facilitaire lasten 4.202 4.220 3.951 3.955 3.996

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 44.869 44.542 43.290 42.646 42.920

Beleidsruimte 1.332 1.159 767 700 600

Interne opbrengsten 2.589 2.500 2.403 2.172 2.000

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 6.846 7.800 8.000 7.500 7.500

Overige baten 3.380 2.500 2.500 2.300 2.200

TOTAAL BATEN 59.017 58.501 56.960 55.318 55.220

LASTEN Personeelslasten 46.341 45.025 43.868 42.162 42.855

Voorcalculatorische huisvestingslasten 3.986 3.462 3.708 3.831 3.986

Voorcalculatorische servicelasten FSC 842 1.888 1.872 1.872 1.872

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 898 991 991 991

Voorcalculatorische servicelasten ASC 558 174 177 177 177

Overige materiële lasten 10.118 6.400 6.072 6.013 5.034

Afschrijvingslasten 321 327 300 300 333

TOTAAL LASTEN 62.166 58.174 56.988 55.347 55.248

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 27 0 28 28 28

EXPLOITATIESALDO -3.123 327 0 0 0 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

bijdrage CvB aan lopende reorganisatie 858

Duurz GW (in BG12 incl apparaatskosten) -72 -72 -72

Apparaatskosten commissie Duurz GW 155 155 155

Indexering promotietarief 33 31 33

Totaal 973 113 116

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
In de nota “Horizon 2015-2020” worden maatregelen benoemd die er voor moeten zorgen dat de 
faculteit vanaf 2015 weer financieel gezond is (o.a. door samenvoegen van departementen, wijzigingen in 
de ondersteuningsorganisatie, opheffen van onderdelen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en 
bezuinigingen). Voor het verwezenlijken van de plannen is een reorganisatie noodzakelijk waarvoor een 
voorziening wordt getroffen. De reorganisatie levert een structurele besparing op van 1,6 miljoen bij de 
personeelslasten.  
In 2013 kampt de faculteit nog met een tekort van bijna 1,0 miljoen. Als de reorganisatie volgens plan 
medio 2013 van start gaat kan al in 2014 een structurele sluitende begroting worden gerealiseerd. Het 
tekort in 2013 wordt gecompenseerd met een bijdrage van het CvB aan de lopende reorganisatie. 
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2 Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie 

Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 
 

Kwaliteit en excellentie (zie ook 5) 
- Uitbreiden ULC colleges (2e college gestart per september 2012). In 2013 
voorbereiding verdere uitbreiding. 
- Vanaf 2012/2013 omvorming honoursonderwijs USE naar de nieuwe 
richtlijnen van het CvB. Implementatieplan college USE gereed 2013 
- Start eerste cohort nieuwe multidisciplinaire master European 
Governance per september 2013 (ism Brno en Konstanz)  
- Topklassen REBO/UCU voortgezet in 2013, vervolgens binnen de nieuwe 
kaders van CvB over honoursonderwijs  
- > 12% van de bachelorstudenten neemt deel aan honoursonderwijs  
- Alle opleidingen NVAO ge(her)accrediteerd (eerstvolgende: 2012 
definitief besluit Criminologie en Economie; 2013 Toets Nieuwe Opleiding 
EMP master Coaching and Consulting in Context; start procedure 
heraccreditatie EMP-opleidingen  (einde accreditatie 2015) en Legal 
Research (einde accreditatie 2016)  
 
Studiesucces (uitval, switch en rendement) (zie ook 5) 
- Continuering maatregelen voor rendementsverbetering & beperking 
uitval & switch bachelor: mentoraat RGL; tutoraat USE; studiestartdagen 
RGL en Economie, decentrale selectie RGL en USBO, ontwikkeling 
intakeformulier  
- Streven bachelorrendement (herinschrijvers na 4 jaar) 2013: 75 % (juni 
2011 73%) 
- Streven uitval na 1 jaar totale populatie instroom opleiding: in 2013: RGL 
35%; USE 30%, B&O 12% (in 2016: RGL (uitgaande van 4 colleges) naar 
10%; USE naar 25%, B&O naar 10%) 
 
Maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit en docentkwaliteit 
- Toename percentage BKO/SKO: 80 % docenten BKO; 35 % SKO  
- Onderwijsconcept ULC is gebaseerd op 12 contacturen per week; eerste 
BA-jaar USE en USBO eveneens gebaseerd op 12 contacturen per week. 
 
Zwaartepuntvorming onderzoek (zie ook 4) 
- Voorzetting deelname in de focusgebieden en optimale positionering in 
de strategische thema’s; hiermee zal ook extra aandacht krijgen het 
vergroten van de nationale en internationale zichtbaarheid en 
samenwerking. 
- Tenminste 2 EU aanvragen in 2013, voorbereiding aanvragen Grand 
Challenges/Horizon 2020 in 2014 
- 1 a 2 initiatieven van multidisciplinaire samenwerking (binnen en/of 
naast F&M) mede in kader UU voornemens  
- Toename 2e en 3e geldstroom promovendi en buitenpromovendi met 15 
% 
- Midterm evaluatie RGL (2013) en SEP evaluatie USE (2015) hoger dan 4 
 
Valorisatie (zie ook 6) 
- Project Externe relaties: nieuwe samenwerkingsverbanden in 
voorbereiding (o.a. VWS, Rabobank, de Braauw, Shell, Friesland Campina), 
in 2013 tenminste 2 gerealiseerd 
- Ontwikkelen plan van aanpak t.b.v. samenwerking met academische 
partners (UvA/TU/e); eind 2013 voorstellen gereed voor gezamenlijke 
activiteiten 
- Versterken en uitvoeren facultaire actielijnen valorisatie 
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Doelmatige besteding middelen (zie ook 7)  
- Huisvestingsprogramma binnenstad; verder afstoten panden (reductie 
van 30%); realiseren efficiency in roostering binnenstad 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
 
 

- Verhogen ranking RGL en USE (bij eerste drie van de algemene 
universiteiten in 2015/2016) in Elsevier en Keuzegids d.m.v. 
implementatie project studenttevredenheid fase 1; positie USBO op 1 
handhaven 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
 
 

Realiseren en ambitieus studie- en werkklimaat met gerichte blik naar 
buiten. Kwaliteit en excellentie kunnen worden gerealiseerd, ervan 
uitgaande dat het universitaire beleid vertaald wordt in het verdeelmodel. 
REBO deelt de hoofdambities die in de missie van het strategisch plan UU 
worden genoemd, een aantal daarvan worden al gerealiseerd in de 
faculteit (o.a. matching en selectie, colleges) en daarnaast is de faculteit 
bereid om op een aantal onderwerpen een voorhoedefunctie te vervullen in 
de universiteit  

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
 
Doelstelling 1 

De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 
Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament 
in 16 (?) focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler op ten  
minste één gebied binnen elk van de vier strategische thema’s. 
- Positionering in de strategische thema’s, i.h.b. Youth and Identity, 
Sustainability en Institutions 
- Implementatie herstructurering onderzoek (mede in relatie tot 
strategische UU thema’s); inzet structurele middelen in thema’s   
- Aanpassing leerstoelenbeleid aan strategische doelstellingen (gereed 
zomer 2013) 
- Ruimte voor vernieuwing (kweekvijvers) realiseren (o.a. ‘parels’ RGL; 
samenwerking USBO-UMCU) 
- Blijvend stimuleren van initiatieven om te komen tot evenwichtige mix 
van geldstromen (in 2013 minimaal 8 voorstellen NWO en ERC; tenminste 
2 EU voorstellen; voorkomen verdere daling derde geldstroom) 
- Toename 2e en 3e gs promovendi en buitenpromovendi met 15% 
- Midterm evaluatie RGL (2013) en SEP evaluatie USE (2015) hoger dan 4 
 
Zie ook onder 6 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 
strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 
- Bijdrage aan het opbouwen van samenwerking met/selecteren van een 
preferred partner in Nederland (bijv. TU/e, UvA) via focusgebieden en 
strategische thema’s 
- Bijdrage aan het opbouwen van samenwerking mt strategische partners 
in Europa via focusgebieden en strategische thema’s 
- Bijdrage aan aanvraag NWO Zwaartekracht via focusgebieden en 
strategische thema’s 

Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 
internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 
- Onderzoeken mogelijkheid realiseren 5 jaar ervaring buiten UU voor 
hoogleraren, zo mogelijk opnemen in nieuwe versie leerstoelenplan 
- Continuering stimuleringsactiviteiten t.b.v. onderzoekers (o.a. via Jong 
Utrecht); optimaliseren mogelijkheden voor doorstroming researchmaster 
studenten naar PhD, binnen en buiten UU   
-Instroom 3 opleidingen researchmasters gezamenlijk > 35 per jaar 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
 Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 
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Doelstelling 1 - Verplichte matching USE  
- Studiestart RGL  
- Decentrale selectie USBO (100%) en RGL voor colleges 
- Onderwijsconcept ULC is gebaseerd op 12 contacturen per week; eerste 
BA-jaar USE en USBO eveneens gebaseerd op 12 contacturen per week.  
- In afwachting van de uitkomsten van het project ‘flexibilisering jaar 1’ 

onderzoekt REBO mogelijkheden om overstap van studenten te 
accommoderen. Ter verbreding van de bachelor zijn / worden in het 
eerste jaar multidisciplinaire vakken opgenomen 

- Verder realiseren campuscolleges (USE campus gerealiseerd; t.b.v. RGL 
geplande verbouwing JKH 2-3; 2e college ULC gerealiseerd per september 
2012) 

 
Doelstelling 2 

Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 
studenten die extra uitdaging zoeken. 
- Uitbreiding ULC colleges  
- Implementatieplan college USE gereed 2013  
- Actief beleid stimuleren activiteiten maatschappelijk betrokkenheid 
studenten via financiële ondersteuning en huisvesting 
- Summerschool cursussen Economie  
- Start master European Governance per september 2013 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 
doelmatig is 
- Via aan thema’s participerende onderzoekers koppeling onderwijs aan 
strategische thema’s en focusgebieden 
- Uitbreiden alumni- en loyaltybeleid; versterken deelname alumni 
arbeidsmarktactiviteiten RGL  
- Nieuwe actieve communicatievormen, gericht op doelgroep 
- Uitbreiden arbeidsmarktactiviteiten: sollicitatietrainingen, bedrijvendagen 
en lezingen/workshops van bedrijven 
- 'Campus activities' USE: economische documentaires, lezingen, en 
discussies. 
- RGL heeft begin 2012 de eerste fase van de pilot teaching/study load 
uitgevoerd; fase 2 volgt. 
 - Samenwerking met HU (USE via honourstraject; USBO via de opleiding 
Sport en Society; plannen RGL worden verder ontwikkeld) 
- Voor masters met een instroom beduidend < 20 wordt gewerkt aan 
verhoging instroom of zijn in afbouw.  

Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 
- Tweede teaching fellow is aangesteld per september 2012 
- Toename percentage BKO SKO: 80 % docenten BKO; 35 % SKO 
- Meerjarenplan in 2013 gereed t.a.v. optimale inzet ICT in onderwijs in 
aansluiting op vernieuwingen 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 
 

Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de 
outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
- Actieve bijdrage aan wetenschapscommunicatie via Studium General, 
Universiteitmuseum, etc. 
- Actieve bijdrage aan het programma van de Vrede van Utrecht en 
betrokkenheid bij het opstellen van het bidbook Utrecht Culturele 
Hoofdstad 2018 
- Realiseren instituut Sport & Society ism sportbonden, gemeente etc. 
- Versterken en uitvoeren facultaire actielijnen valorisatie 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse 
en Europese programma's. 
- Project Externe Relaties met als doel professionaliseren facultair 
relatiebeheer. (Langduriger samenwerking met de gemeente en regio 
Utrecht en bedrijven (Kasbank, Achmea, overeenkomst met topadvocaten, 
de Braauw), foundations (Krajicek), overheden (Alliantie openbaar bestuur, 
ministeries, Rijkswaterstaat, samenwerking met Rechtbank door middel 
van een bijzondere leerstoel)) Nieuwe samenwerkingsverbanden en 
grotere aanvragen om te komen tot samenwerking zijn in voorbereiding 
(o.a. Rabobank, Shell, VWS, Friesland Campina). 
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- Project ‘grote data in de zorg’ verder uitbouwen en ontwikkeling 
samenwerking met UMCU en TU/e  

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 
- Realiseren van samenwerkingsafspraken met tenminste 2 partners 
Science Park  
- Participeren in en eventueel faciliteren van platformorganisatie  binnen 
strategische thema’s Institutions, Sustainability, Youth and Identity 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 
- Via Centre for Entrepreneurship t.b.v. studenten; in 2013 kent tenminste 
15 % van de studenten het aanbod 
- Via Grant Office en Valorisatie Officer als scout voor het Valorisatie 
Programma; versterken verwerven EU middelen en het verbreden van de 
ervaring met het aanvragen van grootschalige, complexe EU subsidies 
binnen Horizon 2020; tenminste 2 EU aanvragen in 2013 en voorbereiden 
aanvragen Horizon 2020 

Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
- Via verbreding van het aanbod van het Center for Entrepeneurship 

7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijft gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 
- Project efficiency overhead; medio 2013 analyse en maatregelen gereed 
- Versterken HR ondersteuning   
- Continuering ingezet bevorderingsbeleid/mobiliteitsbeleid; mogelijkheden 

talentvolle medewerkers en doorstroming (gericht personeelsbeleid 
aan de top i.h.b. vrouwelijk talent; gerichte aandacht onderwijs UD) 

- Continueren ingezette B&O beleid (streven 80%); verbetering 
percentages achterblijvende onderdelen. 
- Gerichte aandacht positie adviseurs en cursusleiders (BKA/SKA); 
kwaliteitskeurmerk in ontwikkeling 
- Pilot Expatcentrum i.s.m. provincie en International School wordt 
voortgezet 
- Voortzetten beleid m.b.t. talentvol OBP; OBP schouw in 2013 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 
- Huisvestingsprogramma binnenstad; verder afstoten panden; 
optimaliseren roostering binnenstad; verdere samenwerking binnenstad 
(o.a. IO) 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
- Plannen Renovatie JKH 2 en 3 hierop aangepast; onderzoek 
zonnepanelen UCU 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 REBO

Realisatie Prognose (Q3)

boekjaar boekjaar begroting prognose prognose

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

29.583 27.729 27.123 27.103 27.698

Budget huisvesting en facilitaire lasten 4.006 4.257 4.196 4.197 4.233

Convenantsbijdrage 1.500 1.689 873 300

Centrale baten totaal 35.089 33.675 32.192 31.600 31.931

Beleidsruimte 733 334 698 698 698

Interne opbrengsten 2.206 1.695 1.499 1.553 1.441

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 8.596 8.682 9.606 9.355 9.246

Overige baten 1.062 1.000 707 782 1.305

TOTAAL BATEN 47.686 45.386 44.702 43.988 44.621

LASTEN Personeelslasten 35.327 34.048 33.202 32.334 32.514

Voorcalculatorische huisvestingslasten 3.361 2.764 2.986 3.087 3.186

Voorcalculatorische servicelasten FSC 715 1.508 1.507 1.507 1.507

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 615 714 714 714

Voorcalculatorische servicelasten ASC 328 196 199 199 199

Overige materiële lasten 7.757 5.967 6.006 6.059 6.413

Afschrijvingslasten 88 288 88 88 88

TOTAAL LASTEN 47.576 45.386 44.702 43.988 44.621

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 110 0 0 0 0 

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Aanpassingen convenantsgelden -165 -140

Indexering promotietarief 16 18 21

Totaal -149 -122 21  
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
De ontwikkeling van de faculteit REBO verloopt volgens de lijn die is uitgezet in het convenant. Door 
afspraken over de omvang van de voorziening ten behoeve van de reorganisatie van het 
wetenschappelijk personeel van departement Rechtsgeleerdheid is de financiële lijn van het convenant 
aangepast. De daling van de personele lasten is vanaf 2013 zichtbaar en zal volledig zijn in 2015. De 
komende jaren is er naast verdergaande besparingen, ook sprake van sprake van investeringen in 
vernieuwing zoals o.a. de opbouw van colleges. 
De faculteit is voornemens voor de colleges structureel extra financiering te realiseren o.a. door middel 
van een extra bijdrage van studenten (profile fee) met ingang van 2014. Deze beoogde extra bijdrage is 
vooralsnog opgenomen onder de post overige baten. 
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3 Faculteit Sociale Wetenschappen 

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 
 

De faculteit zal in de tweede helft van 2012 haar profileringdocument 
Profileren, Bezuinigen en Investeren (februari 2012) en haar 
Investeringsplan onderwijs (april 2012) omwerken tot een facultair 
strategisch plan waarbij de faculteit aansluiting zoekt bij het Strategisch 
Plan van de Universiteit (incl. de prestatieafspraken) 2012-2016. In dit 
plan zullen keuzes m.b.t. onderzoek en onderwijs, en in het verlengde 
daarvan op het terrein van ondersteuning en bedrijfsvoering geformuleerd 
worden. Dit facultair Strategisch Plan wordt eind 2012 met het CvB 
besproken. 
Het facultair Strategisch Programma zal afspraken op het terrein van 
onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering bevatten die de 
faculteit met het CvB wil maken voor de periode tot en met 2016. 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
  
3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
  
4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
 
Doelstelling 1 

De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 
Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament in 
16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische 
thema’s. 
 
De faculteit sociale wetenschappen is: 
- als penvoerende faculteit betrokken bij de inhoudelijke planning van het 
universitaire strategische thema ‘Youth & Identity’; 
- substantieel betrokken bij de inhoudelijke formulering van het 
universitair strategisch thema ‘Institutions’; 
- beperkt betrokken bij de inhoudelijke formulering van de universitaire 
strategische thema’s ‘Sustainability’ en ‘Life Sciences’. 
 
De faculteit zal participatie in een aantal focusgebieden continueren: 

- Institutions; 
- Coordinating Societal Change; 
- Neuroscience & Cognition; 
- Epidemiology; 
- Educational & Learning Sciences (stimuleringsgebied). 

 
Participatie in het focusgebied Conflicts and Human Rights zal bezien 
worden in het licht van de onderzoeksvisitatie Culturele Antropologie. 
 
Participatie in de strategische universitaire thema’s en focusgebieden is 
selectief en leidt tot keuzes in het onderzoek en in het verlengde daarvan 
in onderwijs (met name master-onderwijs).  
 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 
strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 
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De faculteit zal de strategische samenwerking met nationale en 
internationale instellingen vormgeven langs de lijn van participatie in de 
universitaire strategische thema’s en de focusgebieden. 

Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 
internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 
 
De faculteit zal haar talentbeleid t.b.v. wetenschappelijk personeel 
structureren langs de lijn van de participatie in de universitaire 
strategische thema’s en de focusgebieden. 
 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
 
Doelstelling 1 

Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 
 
De faculteit zal in 2013 (pro)-actief participeren in de verdere ontwikkeling 
van het Utrechtse onderwijsmodel en heeft hiertoe middelen in een 
Investeringsplan gereserveerd. De facultaire projecten op het terrein van 
het onderwijs worden opgenomen in het facultair strategisch plan. 
Het betreft de volgende projecten (die ook betrekking hebben op de 
doelstelling 2. en 3. op het terrein van onderwijs): 
 

(1) FSW realiseert verbetering van kwaliteit van didactiek en toetsing 
door meer studentactiverend onderwijs en verhoging van het 
aantal geprogrammeerde en overige gestructureerde uren zonder 
dat hierbij de werkdruk van docenten toeneemt; 

(2) Voor elk van de bacheloropleidingen wordt de best passende 
matchingsprocedure ontwikkeld, waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan selectie van kandidaten voor honourstrajecten; 

(3) FSW heeft een honoursdirector benoemd om het huidige Von 
Humboldt College zo in te richten dat zeer getalenteerde studenten 
vanaf de start van hun opleiding een honourstraject kunnen 
volgen; 

(4) FSW ontwikkelt een selectief premastertraject om een kwalitatief 
goede premaster-instroom te behouden; 

(5) In het Masterplan Masteronderwijs ontwikkelt de faculteit een 
aantrekkelijk, bij het profiel van de faculteit passend en betaalbaar 
masteraanbod. 

 
Doelstelling 2 

Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 
studenten die extra uitdaging zoeken. 
 
Zie doelstelling 1 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 
doelmatig is. 
 
Zie doelstelling 1 

Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 
 
De faculteit participeert actief in de universitaire leergangen, heeft een 
facultaire leergang ontwikkeld voor de BKO en er is specifiek aanbod in 
ontwikkeling voor UD’s. De projecten van de twee FSW Teaching Fellows 
staan in het teken van docent-professionalisering. 
 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 
 

Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de outreach-
activiteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
 
De faculteit concentreert haar outreach-activiteiten met name op de 
gebieden onderwijs, opvoeding en (geestelijke gezondheids) zorg en zal 
haar samenwerkingsrelaties met maatschappelijke partners versterken 
(waaronder Altrecht, Reinier van Arkelgroep, Raad voor de 
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Kinderbescherming).  
Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse 
en Europese programma's. 
 
De faculteit laat haar earning capacity 2e geldstroom en EU-programma’s 
in de periode 20120-2014 gemiddeld met 20% stijgen t.o.v. de periode 
2009-2011. 
De kontakten met Unilever en Philips zullen gecontinueerd en waar 
mogelijk versterkt worden (mede met het oog op het versterken van haar - 
relatief beperkte - betrokkenheid bij de zgn. topsectoren. 
 

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 
 
Vanuit de participatie in de universitaire strategische thema’s en de 
focusgebieden zal de faculteit in 2013 haar activiteiten op het terrein van 
de kennisvalorisatie analyseren en een plan van aanpak formuleren om de 
kennisvalorisatie te versterken. Daartoe heeft de faculteit inmiddels een 
hoogleraar benoemd, prof. Micha de Winter, die speciaal belast is met het 
versterken van de kennisvaloratie binnen de faculteit en zal de faculteit 
een facultaire taskforce kennisvalorisatie instellen. 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 
 
De faculteit zet in op versterking van haar grant office in 2013. Daarvoor is 
een opvolger van de huidige Grant Officer gevonden en wordt een tweede 
Grant Officer geworven. 

Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 
 
De kosten voor de ondersteuning zijn door de vacaturestop sinds 2009 met 
>5% teruggebracht. De faculteit handhaaft grosso modo haar verhouding 
overhead/omzet en zal daar waar noodzakelijk (Grant Office, financiële 
functies) enige uitbreiding realiseren. De faculteit zal de komende jaren 
inzetten op verdere professionalisering en flexibeler inzet van het 
ondersteunende personeel. De faculteit voert actief talentbeleid voor obp.  
 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 SW

Realisatie Prognose (Q3)

boekjaar boekjaar begroting prognose prognose

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en 
facilitaire lasten

38.279 35.634 35.304 36.558 36.817

Budget huisvesting en facilitaire lasten 4.408 5.878 5.697 5.836 5.939

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 42.687 41.512 41.002 42.394 42.757

Beleidsruimte 1.129 600 2.287 2.329 2.340

Interne opbrengsten 5.380 4.300 4.100 4.100 4.100

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 13.037 12.600 12.800 12.700 12.700

Overige baten 2.047 2.000 2.300 2.300 2.300

TOTAAL BATEN 64.280 61.012 62.489 63.823 64.197

LASTEN Personeelslasten 43.234 43.100 45.852 46.831 47.306

Voorcalculatorische huisvestingslasten 4.857 4.419 4.325 3.811 4.071

Voorcalculatorische servicelasten FSC 1.030 2.392 2.396 2.396 2.396

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 1.079 1.251 1.251 1.251

Voorcalculatorische servicelasten ASC 585 181 261 261 261

Overige materiële lasten 12.407 10.053 9.762 10.557 10.073

Afschrijvingslasten 363 388 450 500 600

TOTAAL LASTEN 62.476 61.612 64.298 65.608 65.958

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO VOOR INZET RESERVES 1.804 -600 -1.809 -1.785 -1.761

Inzet reserves 0 0 1.809 1.785 1.761

EXPLOITATIESALDO 1.804 -600 0 0 0 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Vrouwennetwerk -57 -59 -59

Stagevergoeding -90 -92 -93

Onderwijs en studentvoorzieningen -1.085 -1.112 -1.119

Onderwijsgerelateerde dienstverlening -339 -348 -350

Expertisecentrum ICT -116 -119 -120

Indexering promotietarief 33 36 33

Totaal -1.653 -1.694 -1.707

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 

De reguliere begroting is sluitend. Conform afspraak met het CvB worden in de periode 2013 – 2015 
jaarlijks circa M€ 1,8 aan reserves ingezet t.b.v. profilering en realisatie prestatieafspraken. De faculteit 
verwacht een verschuiving van 2e naar 3e geldstroom opbrengsten. Als risico wordt gezien een 
toenemende omvang van matchingsverplichtingen.
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4 Faculteit Geowetenschappen 

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 

 Matching & Selectie wordt ingevoerd m.i.v. studiejaar 2013/14. 
 70% van de docenten in vaste dienst heeft een BKO en 32% heeft een 

SKO. 
 M.i.v. studiejaar 2013/14 is in het eerste studiejaar minimaal 12 

contacturen per week gerealiseerd. 
 De overige bijdragen aan de prestatieafspraken staan vermeld bij de 

andere doelstellingen. 
2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
 

 De financiële situatie van de faculteit blijft op orde. 
 De faculteit neemt met minimaal 1 project deel in één van de 

topsectoren. 
 De omzet vanuit KP 7 wordt minimaal geconsolideerd. 
 Aanvragen voor Horizon 2020 worden voorbereid. 
 Een door RSO ontwikkelde nieuwe tool voor 3de geldstroom offertes 

wordt ingevoerd. 
3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
 

 Binnen het strategisch thema Sustainability wordt interdisciplinariteit 
gestimuleerd. 

 De facilitering en ondersteuning van de studieverenigingen wordt 
voortgezet (bv toekenning extra bestuursbeurzen). 

 De overige bijdragen aan missie, kernwaarden en profiel staan vermeld 
bij de andere doelstellingen. 

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
Doelstelling 1 

De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 
Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament in 
16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler 
op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische thema’s. 
 Realisatie doelen en projecten Investeringsplan Sustainability. 
 Implementatie branding Sustainability/Geosciences. 
 Verdere stappen richting wereldspeler op het gebied van ‘energy & 

resources’, ‘sustainable cities’ en ‘water, climate & ecosystems’. 
 Verdere integratie van het aardwetenschappelijk en het energie-

onderzoek. 
 Onderzoek naar sustainable cities wordt de centrale doelstelling van 

het departement SGPL. 
Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 
strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 
 Binnen Sustainability wordt de samenwerking met TNO, Deltares, 

RIVM, PBL, NIOZ, KWR, Shell, Statoil, GfZ, IFPen etc geïntensiveerd. 
Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 

internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 
 Voortzetting stimulering en ondersteuning van ERC’s en VVV’s. 
 Voortzetting scouten en binnenhalen buitenlands toptalent. 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
Doelstelling 1 

Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 
 Bij positieve uitkomst van de verbrede pilot wordt de nieuwe 

reparatieregeling 4/5 ingevoerd in studiejaar 2013/14. 
 De ingezette verbetering van de kwaliteitszorgcyclus wordt voortgezet. 
 Er worden heldere en objectieve beoordelingscriteria opgesteld bij de 
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beoordeling van scripties/theses. 
 
Doelstelling 2 

Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 
studenten die extra uitdaging zoeken. 
 Het nieuwe honours programma wordt in 2013 ingevoerd. 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 
doelmatig is. 
 Uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar de integratie van de 3 Ba-

opleidingen van het departement IMEW . 
Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 

ontwikkeling van docenten. 
 De faculteit investeert conform de UU-aanpak. 
 Er wordt een visie op E-learning vastgesteld. 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

Doelstelling 1 
 

Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de 
outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
 Uitbreiding opdrachtonderzoek voor bedrijven en overheden in de 

regio. 
Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse 
en Europese programma's. 
 Vergroting van het aantal penvoerderschappen van consortia (zoals 

Starflood-project; Divercity-project) 
 Uitbreiding aan projecten gefinancierd uit Climate KIC. 
 Voorbereiding nieuw KIC ‘grondstoffen’ samen met TNO. 

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 
 Door participatie in USI en KIC wordt de ontwikkeling van Utrecht 

Science Park ondersteund. 
 Bouw nieuw gemeenschappelijk laboratorium met TNO en Deltares 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 
 RSO ondersteunt onderzoekers actief bij de stap van ‘lab naar de 

markt’. 
Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 

 De inhoudelijke inbreng in de UU-minor Entrepreneurship wordt 
uitgebreid met AW-vakken. 

 Het nieuwe masterprogramma ‘business and sustainability’ wordt 
ingevoerd. 

7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 
 De facultaire overhead blijft beneden het UU-gemiddelde. 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
 Deelname aan het UU Programma Duurzame Bedrijfsvoering. 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 GEO

Realisatie Prognose (Q3)

boekjaar boekjaar begroting prognose prognose

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

21.778 22.936 23.747 22.375 22.579

Budget huisvesting en facilitaire lasten 4.690 5.463 5.784 5.784 5.784

Convenantsbijdrage 0 1.200 1.200 1.100

Centrale baten totaal 26.468 28.399 30.731 29.359 29.462

Beleidsruimte 913 700 430 0 0

Interne opbrengsten 872 1.536 1.320 1.220 1.220

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 15.030 15.700 18.839 19.364 19.364

Overige baten 572 500 500 500 500

TOTAAL BATEN 43.855 46.835 51.820 50.443 50.546

LASTEN Personeelslasten 27.734 32.530 34.058 33.698 33.460

Voorcalculatorische huisvestingslasten 2.645 2.380 2.327 3.074 3.237

Voorcalculatorische servicelasten FSC 733 1.741 1.840 1.840 1.840

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 464 489 489 489

Voorcalculatorische servicelasten ASC 312 146 159 159 159

Overige materiële lasten 11.880 10.000 12.622 11.100 11.537

Afschrijvingslasten 232 300 325 250 225

TOTAAL LASTEN 43.536 47.561 51.819 50.610 50.946

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO voor inzet reserve 319 -726 0 -167 -400 

Inzet Reserve 0 726 0 167 400

EXPLOITATIESALDO na inzet reserve 319 0 0 0 0 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Compensatie overgang Beta-groepen naar GEO 1.200 1.200 1.100

correctie bekostigingsniveau bijvakstudenten 24 24 24

Top onderzoek Geïntegreerde Aardwetenschappen Geowetenschappen 30

Indexering promotietarief 33 32 38

Totaal 1.287 1.256 1.162

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 

GEO laat een sluitende begroting zien in 2013-2015, met beperkte inzet van reserves in 2014 en 2015.  

Het huisvestingsprogramma rond GEO heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk ontwikkeld door de 
vorming van een nieuw onderwijscluster en de inzet van het huidige Van der Graaffgebouw als extra 
bouwlocatie, dit bovenop de al bestaande plannen. 

De komende tijd zal GEO werken aan een strategisch plan waarin de ambities voor onderzoek, onderwijs 
en valorisatie verder aangescherpt worden en een koppeling wordt gemaakt met het meerjarige 
financiële kader. 
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5 Faculteit Bètawetenschappen 

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 

 
Hoofddoelstellingen 

Strategisch Plan Universiteit 
Utrecht 2012 - 2016 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten van de faculteit 

in 2013 
1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

  
2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

  
3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

  
4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

Doelstelling 1 
De uitbouw van de vier 
strategische thema's Life 
Sciences, Institutions: Dynamics 
of Society, Sustainability, Youth & 
Identity met een fundament in 16 
focusgebieden. De Universiteit 
Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler op ten minste één 
gebied binnen elk van de vier 
strategische thema’s. 

- Het leerstoelplan, gebaseerd op de universitaire strategische 
keuzes en het facultaire profiel, is gereed; nieuwe benoemingen 
worden gerealiseerd op basis van dit plan. 

- In samenwerking met Diergeneeskunde, Geneeskunde en UMCU 
start de faculteit Bètawetenschappen de inrichting van een 
aantal platforms voor ‘enabling technologies’, zoals de 
elektronenmicroscopie (mede samen met Geowetenschappen), 
massaspectrometrie en structuurbiologie, proteomics, NMR, 
Bioinformatics and computing. 

Doelstelling 2 
De Universiteit Utrecht brengt de 
strategische samenwerking 
binnen de strategische thema’s 
met andere nationale en 
internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 

- De verbinding met strategische partners is geïntensiveerd; meer 
uitwisseling en samenwerking gerealiseerd 

- Relaties van wetenschappers met externe partners zijn bekend 

Doelstelling 3 
De Universiteit Utrecht realiseert 
voor elk van de strategische 
thema’s een internationaal 
toptalentprogramma voor 
onderzoekers. 

- Promovendi zijn onderdeel van een stimulerend onderzoek 
klimaat in de faculteit en voelen zich ondersteund door hun 
begeleiders om na vier jaar hun promotieopleiding af te ronden 
met een promotie.  

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

Doelstelling 1 
Verder uitbouwen en bestendigen 
van het Utrechtse 
onderwijsmodel 

- Alle BA opleidingen hanteren een matchingsprocedure voor 
instroom 2013 

- Farmacie hanteert een matching en selectie procedure voor 
instroom 201 

- Een plan voor een versterkt tutoraat is gereed; uitvoering in 
academisch jaar 2013-2014 

- Per september 2013 is er geen lintonderwijs meer in de 
Undergraduate School 

- De flexibele bacheloropleiding is voor de gehele Undergraduate 
School ingevoerd per 1 sept. 2013; switchen van major in het 
eerste jaar is mogelijk, zonder studievertraging. 

Doelstelling 2 
Verdere differentiatie realiseren 
in het onderwijs en waarderen 
van studenten die extra uitdaging 
zoeken 

- Het Honours College Bètawetenschappen  start per 1 september 
2013; 5- 10% van de BA studenten gaan een BA 
onderwijsprogramma volgen per sept. 2013 

Doelstelling 3 
De universiteit realiseert een 
aantrekkelijk onderwijsaanbod 
dat bovendien doelmatig is 

- Per 1 september is de eerste concept-context cursus gereed en 
ingevoerd 

- Switchen van major in het eerste studiejaar, zonder 
studievertraging is mogelijk vanaf 1 september 2013 

- Alle opleidingen hebben wetenschappelijke integriteit opgenomen 
in hun opleidingsprogramma 
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- Beta-brede studievaardigheden zijn ontwikkeld en ingepast in 
het begeleidingstraject vanaf 1 sept. 2013 

- Project ‘voorbereiding op beroepspraktijk’ is afgerond 
- Het onderwijsaanbod van de TUe voor UU-studenten is 

ondergebracht in de programma’s en studiegidsen 
Doelstelling 4 
De universiteit investeert in 
carrièreperspectieven en 
professionele ontwikkeling van 
docenten 

- De faculteit heeft 2 onderwijsmiddagen voor alle docenten 
georganiseerd 

- Een uitvoeringsplan is gereed voor begeleiding van docenten bij 
toetsing; uitvoering is gestart 

- Er is een kaderstelling voor onderwijshoogleraren vastgesteld; er 
is minimaal één onderwijshoogleraar aangesteld 

- BKO is een norm voor vaste aanstelling; SKO is een norm voor 
UHD’s en hoogleraren; in 2013 is de inhaalslag voor het behalen 
van BKO/SKO gerealiseerd 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

Doelstelling 1 
Behouden van het post initiële 
onderwijs en versterken van de 
outreachactiviteiten en de rol van 
de universiteit in de samenleving. 

- Er is een facultaire valorisatieagenda opgesteld  
- Er ligt een projectplan om de outreach faculteitsbreed aan te 

pakken, waarbij alle huidige activiteiten zoals stralingspractica, 
JCU, Bètasteunpunt Utrecht, scholennetwerken, rector’s league, 
U-talent etc. afgestemd worden uitgevoerd 

Doelstelling 2 
De Universiteit Utrecht heeft een 
regierol in kennisketens in 
Nederlandse en Europese 
programma's 

- Onderzoek- en valorisatiebeleid is versterkt 
 

Doelstelling 3 
Krachtige ontwikkeling van het 
Utrecht Science Park en het 
Utrechtse Valorisatieprogramma 
naar een innovatief klimaat voor 
open science en waardecreatie. 

 

Doelstelling 4 
De Universiteit Utrecht biedt 
onderzoekers en studenten 
optimale ondersteuning bij 
valorisatie. 
 

- Een versterkt team ter ondersteuning van onderzoek- en 
valorisatiebeleid is ingericht. 

- Valorisatie is in 2013 een vast onderdeel van het B&O-gesprek 
met WP; valorisatie is een aspect waarop beoordeeld wordt bij 
bevorderingen en selecties. 

- Per facultair speerpunt is een valorisatieteam ingericht ter 
ondersteuning van de onderzoekers en ter ondersteuning van de 
strategische samenwerkingen. 

- De faculteit realiseert een handhaving van het aandeel dat de 
faculteit heeft in het totaal aan de UU toegekende subsidies 
(excl. UMCU ca. 35-40 %). 

- De samenwerking tussen Grant Office en UVC-JZ-Holding is 
gestroomlijnd, versterkt en efficiënt ingericht 

Doelstelling 5 
Een groter aandeel studenten 
volgt ondernemerschap onderwijs 

- Het ondernemerschap onderwijs is duidelijker herkenbaar 
- De masterprogramma’s Science and Business Management en 

Business Informatics zijn sterker gepositioneerd 
7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

Doelstelling 1 
De verhouding overhead/omzet 
blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke 
overheadkosten naar kosten 
O&O-ondersteuning. 

- Reductie van wetenschappelijk personeel als gevolg van de 
profielkeuze, resulteert tevens in een afname van ‘overhead’. 

Doelstelling 2 
De universiteit legt de focus op 
primaire taken. 
 

- De organisatie van onderwijsbeleid en onderwijsondersteuning is 
facultair breed efficiënt en transparant georganiseerd.  

- ‘Adviseurs’ in de bedrijfsvoering hebben vaardigheden en 
werkwijzen ontwikkeld om bestuurders, docenten en 
onderzoekers goed te kunnen ondersteunen en om geïnformeerd 
te blijven over de actuele ontwikkelingen. 

- Voor de bedrijfsmatige ondersteuning van de ‘Schools zijn 
‘schoolondersteuningsteams’ gevormd 

Doelstelling 3 - Er is een personeelsbeleid ontwikkeld gericht op duurzame 
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De universiteit realiseert een 
duurzame bedrijfsvoering. 
 

inzetbaarheid en wendbaarheid. 
- Het resultaat van het project ‘paperless office’ wordt in 2013 

zichtbaar d.m.v. een aanzienlijke reductie van papiergebruik. 
- Clustering en samenvoeging van laboratoria op thematisch 

verwante onderzoeksgebieden leidt tot reductie van (dure) m2 
en reductie van materiële lasten. 

 
Exploitatiebegroting 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 BETA

Realisatie Prognose (Q3)

boekjaar boekjaar begroting prognose prognose

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

68.603 61.817 59.458 60.573 61.727

Budget huisvesting en facilitaire lasten 18.378 20.492 20.979 20.993 20.553

Convenantsbijdrage 6.378 6.916 3.236 1.386 736

Centrale baten totaal 93.359 89.225 83.672 82.952 83.017

Beleidsruimte 2.075 1.404 1.252 1.202 1.203

Interne opbrengsten 5.947 5.142 4.365 4.500 4.500

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 43.103 43.819 39.397 40.000 40.000

Overige baten 3.053 4.049 1.819 2.000 2.000

TOTAAL BATEN 147.538 143.640 130.505 130.654 130.720

LASTEN Personeelslasten 91.776 84.878 82.820 83.241 80.718

Voorcalculatorische huisvestingslasten 15.798 15.159 12.940 14.152 17.346

Voorcalculatorische servicelasten FSC 3.296 6.863 6.592 6.787 6.787

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 2.061 2.276 2.276 2.276

Voorcalculatorische servicelasten ASC 2.422 600 664 664 664

Overige materiële lasten 32.534 32.358 23.178 21.534 20.929

Afschrijvingslasten 1.709 1.721 2.035 2.000 2.000

TOTAAL LASTEN 147.535 143.640 130.505 130.654 130.720

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 2 0 0 0 0 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Ioniserende Stralen Prakticum -197 -202 -203

Indexering Sectorplan natuur en scheikunde (OW-deel) 2 2 2

Indexering Sectorplan natuur en scheikunde (OZ-deel) 19 19 19

Top onderzoek Chemisch ontwerpen van katalysatoren 
Scheikunde

0 0 0

Indexering promotietarief 105 115 121

Compensatie i.v.m. UVM-dynamisering 400 400 400

Compensatie Transitiegroepen Physics of men en Physics 
of devices

710 533 371

Totaal 1.039 867 710

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
De begroting is opgesteld rekening houdend met de afspraken zoals vastgelegd in het convenant tussen 
Bètafaculteit en College van Bestuur. In dit convenant verplicht de faculteit zich tot het treffen van 
bezuinigingsmaatregelen met als doel om met ingang van het jaar 2016 weer een sluitende begroting te 
kunnen overleggen. In de jaren tot en met 2015 wordt de faculteit hierbij geholpen door een 
zogenaamde Convenantbijdrage (€ 3.236 k in 2013). 
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6 Faculteit Geneeskunde 

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 
 

 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
 
 

 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
 
 

 

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
 
Doelstelling 1 

De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 
Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament in 
16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler 
op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische thema’s. 

  Realisatie van advies externe research evaluatie op 
programmaniveau. 

 Consolideren sterkte Cancer domein door samenwerking AvL-NKI. 
 Consolideren sterkte RM domein door inrichten Holland House of 

RM in samenwerking met betrokken partijen zoals HI, TU/e, UT, 
DSM. 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 
strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 

  Overzicht van strategische Internationale samenwerkingspartners 
per speerpuntprogramma gereed 

 Nieuwe aantrekkelijke partners voor het UMC Utrecht netwerk 
geïdentificeerd ter versterking van het onderzoek en het doen van 
internationale subsidieaanvragen. 

 Communiceren van netwerkpartners met UMC Utrecht community. 
Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 

internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 
  Uitvoer van eerste ronde LS Fellowprogramma zoals beschreven in 

LS investeringsaanvraag. 
 Beschikbaar stellen van budgetten voor uitwisseling van 

getalenteerde onderzoekers (visiting professors, PhD’s) en 
organiseren netwerkmeetings op advies van Commissie 
Internationalisering UMC Utrecht. 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
Doelstelling 1 Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 

 
 In 2013 worden de voorbereidingen voor GNK, CRU2015 verder 

uitgebouwd, waarbij bestendigen van het onderwijsmodel een 
aandachtspunt is.    

Doelstelling 2 Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 



                                                                                                  45 
                                                

studenten die extra uitdaging zoeken. 
Doelstelling 3 De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 

doelmatig is. 
 

 In 2013 zullen de opleidingen BMW/BMS en GNK het aanbod 
uitbreiden met technisch of juist meer management georiënteerde 
programma’s.    

Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 
 

 Vanuit de Strategie Onbegrensd Onderwijs, staat in 2013 de 
hoofdlijn ‘Aandacht voor de docent’ centraal, waarbij acties gericht 
zijn op een grotere zichtbaarbaarheid van onderwijskwaliteiten, 
een sterker onderwijscarrierebeleid en plezier in onderwijs 
stimuleren. 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 
 

Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de 
outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
 

 Consolideren en versterken positie KGW als academische 
doorgroei/differentiatie mogelijkheid voor zorgpersoneel. 
Ondermeer via indaling premaster als minor in de hbo, en 
versterken doorgroeipaden via samenwerking binnen de 
AGUtrecht.  Tevens registratie van het KGW onderwijs voor 
verpleegkundige nascholing uitbreiden tot verpleegkundig 
specialist. 

 
Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse 
en Europese programma's. 

 - Actieve bijdrage aan inrichting Economic Development Board regio 
Utrecht. 

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 

 - Implementatie van lezingencyclus ‘Entrepeneurship and Innovation’ 
in the Life Sciences voor master en PhD studenten, start eind 
2012. 

- Implementatie Innovation track (ondersteuning en advies door 
expert panel valorisatieactiviteiten individuele 
onderzoekers/onderzoeksgroepen), start eind 2012. 

- Implementatie richtlijn ten behoeve van benoeming ‘valorisation 
associate professorship’. 

Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
 - Implementatie van lezingencyclus ‘Entrepeneurship and Innovation’ 

in the Life Sciences voor master en PhD studenten, start eind 
2012. 

7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
* SMART geformuleerde resultaten zijn Specifiek, Meetbaar, worden geAccepteerd, zijn Realistisch en 
Tijdgebonden. 
 



                                                                                                  46 
                                                

Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 gnk

Realisatie Prognose (Q3)

boekjaar boekjaar begroting prognose prognose

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

60.075 46.594 48.381 47.571 47.146

Budget huisvesting en facilitaire lasten 0 10.235 10.238 10.238 10.238

Convenantsbijdrage 0 0 0 0

Centrale baten totaal 60.075 56.829 58.619 57.809 57.384

Beleidsruimte 0 581 1.323 281 256

Interne opbrengsten 0 200

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 92.751 79.101 97.000 97.000 97.000

Overige baten 0

TOTAAL BATEN 152.826 136.711 156.942 155.090 154.640

LASTEN Personeelslasten 85.771 77.600 89.457 88.401 88.144

Voorcalculatorische huisvestingslasten 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten FSC 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 0 0 0 0

Overige materiële lasten 64.838 57.105 65.131 64.362 64.175

Afschrijvingslasten 2.217 2.006 2.354 2.327 2.320

TOTAAL LASTEN 152.826 136.711 156.942 155.090 154.639

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 0 0 0 -0 0 

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013
Begroting 
boekjaar 

2013

Begroting 
boekjaar 

2014

Begroting 
boekjaar 

2015

ophoging capaciteit GNK 217 217 217

Top onderzoek Biomedische Genetica Geneeskunde 34

Indexering promotietarief 144 150 141

Totaal 395 367 358  
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
De begroting van Geneeskunde is conform afspraak opgezet met een nul-resultaat als uitkomst. 
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7 Faculteit Diergeneeskunde  

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 

 
Hoofddoelstellingen 

Strategisch Plan 
Universiteit Utrecht 2012 

- 2016 
 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 Kwaliteit en excellentie 
OW 

 Alle cursussen worden jaarlijks geëvalueerd door studenten, docenten 
en door de onderwijsdirecteur. Resultaten besproken in een P&C 
gesprek van de Onderwijsdirecteur en de cursusleider. De waardering 
en de afspraken voor het volgende jaar worden vastgelegd in de vorm 
van een P&C verslag wat voor advies en akkoord aan de 
Opleidingcommissie wordt voorgelegd.  

 Diergeneeskunde is geaccrediteerd door de AVMA, NVAO en de EAEVE 
en heeft een toppositie in Europa en de wereld. 

 Deelname van studenten aan honoursprogramma bachelor is 10% en 
master 5%.  

 Studiesucces in termen 
van uitval, switch en 
rendement 

 Het cursusrendement in de bachelor is 85% en in de master 95%. 
 Het aantal langstudeerders is in de bachelor maximaal 20% en in de 

master 5%. 
 Maatregelen met 

betrekking tot 
onderwijsintensiteit en 
docentkwaliteit 

 Bachelorcursussen hebben gemiddeld 30% contacttijd.  
 Alle docenten met een vaste aanstelling én alle docenten met een 

tijdelijke aanstelling van > 2 jaar hebben hun BKO behaald of zijn 
bezig met het behalen van de BKO. Minimaal 20% van de docenten in 
vaste dienst met een onderwijstaak van > 40% heeft de SKO behaald 
of is daarmee bezig. 

Zie ook onder 5. 
 Profilering van het 

onderwijs 
 Binnen de master kunnen de studenten zich profileren in de 

afstudeerrichtingen Gezelschapsdieren, 
Landbouwhuisdieren/Veterinaire Volksgezondheid of Paard. Binnen 
deze ‘afstudeerrichtingen’ is er minimaal 17 weken profilering voor 
Onderzoek, Bestuur & Beleid of een klinische variant, met veel ruimte 
voor individuele profilering. 

 In de 3 jarige master is er tevens een onderzoeksstage van 12 weken 
met ruimte voor individuele profilering van de student. 

 Zwaartepuntvorming in 
het onderzoek 

Zie onder 4. 
 

 Valorisatie Zie onder 6. 
 Doelmatige besteding 

van middelen 
Zie onder 7. 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving (lees hier de faculteit) 

 
 

Strategie 2013-2016: De faculteit is internationaal toonaangevend op het 
gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg en ambieert een plaats 
in de top 3 van de wereld. De faculteit is daarbij financieel gezond en is 
capabel om te investeren in de strategische keuzes. De faculteit heeft 
zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande en erkende rol op 
het gebied van One Health, diergezondheid, dierenwelzijn en alternatieven 
voor dierproeven en heeft daarmee een zichtbare rol in de maatschappij. 
De faculteit heeft voorts een volwaardige rol binnen Utrecht Life Sciences. 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht (lees hier de faculteit) 

 
 

De faculteit biedt hoogkwalitatief onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg 
binnen een inspirerend academisch klimaat waarin op professionele wijze 
leiding wordt gegeven, zodat studenten en medewerkers worden 
gestimuleerd hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. De faculteit 
verricht grensverleggend onderzoek en leidt jonge wetenschappelijke 
talenten op tot de nieuwe generatie toponderzoekers. Strategische 
allianties worden versterkt dan wel aangegaan. Qua kernwaarden sluit de 
faculteit zich volledig aan op die van de UU: ambitie, inspiratie, 
betrokkenheid en onafhankelijkheid. 
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4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

Doelstelling 1: De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: Dynamics of 
Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament in 16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht 
realiseert een positie als wereldspeler op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische 
thema’s. 
 
 

 Het facultaire onderzoek behoort tot de top-5 in de wereld. 
 Investeren in de thema's die Utrecht Life Sciences in de top-5 van 

Biomedische Centra in Europa gaan brengen: met name One Health 
(Infection & Immunity) en Regenerative Medicine & Stem cells, en, in 
mindere mate, Cancer. 

 Herverkavelen van onderzoekprogramma's van de faculteit van 6 
programma's naar twee interfacultaire en één diergeneeskunde-
specifieke programma. 

 Evalueren en implementeren van de (komende) aanbevelingen van de 
visitatiecommissie. 

Doelstelling 2: De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de strategische 
thema’s met andere nationale en internationale instellingen in kaart en verzilvert die. 
 
 

 Voortzetten van strategische samenwerking met RIVM, GD, CVI-WUR, 
TU Twente, en TU Eindhoven 

 Deelname in Topsectoren Life Sciences en Agrifood. 
 Blijven investeren in strategische allianties door (her)benoeming van 

strategische hoogleraren. 
 Opzetten en ontwikkelen Innovatiecentrum voor One Health. 
 Stevige ondersteuning inrichten voor ERC/VIDI kandidaten en voor 

aanvraag van EU projecten. 
Doelstelling 3: De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een internationaal 
toptalentprogramma voor onderzoekers. 
 
 

 Voortzetten participatie in Summerschools en 
toponderzoekopleidingen. 

 Proactief scouting en coaching traject opzetten voor gepromoveerd 
toptalent. 

 Loopbaanperspectief bieden aan toptalent  
5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

Doelstelling 1: Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 
 
 

 In 2013 wordt er sterk ingezet op verdere professionalisering van 
docenten en worden docenten expliciet beoordeeld t.a.v. 
docentkwaliteit in de B&O gesprekken.  

 In het strategisch plan 2013-2016 worden expliciete afspraken 
gemaakt t.a.v. het meer persoonlijk maken van het onderwijs, t.a.v. 
activerende werkvormen, t.a.v. toetsing en t.a.v. meer keuzevrijheid 
en flexibiliteit, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid voor de 
studenten.  

 in 2013 is er een actieve participatie van de FD in het project 
didactiek en toetsing en het stimuleren van samenwerking tussen 
docenten van de UU via het onderwijsplatform UU en in de Teaching 
Academy Utrecht (TAU). 

Doelstelling 2: Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van studenten die extra 
uitdaging zoeken. 
 Zie onder 1 ‘profilering van het onderwijs’. 
Doelstelling 3: De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien doelmatig is. 
  In september 2013 wordt gestart met een Summa Diergeneeskunde 

met daarin de researchmaster One Health. 
Doelstelling 4: De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele ontwikkeling van 
docenten. 
 
 

 Voortzetting project ‘De universitair docent in de picture’. 
 In het kader van docentprofessionalisering zijn projecten geschreven 

om docenten te scholen in toetsing en e-assessment, daarnaast 
worden docenten getraind in verbetering van feedback in het 
elektronisch beoordelingsportfolio in de master. 

 Beoordelen van de kwaliteit van alle docenten in het kader van het 
project sturen op kwaliteit. In 2013 is bij 80 % van de B&O 
gesprekken met docenten expliciet aandacht besteed aan docent 
kwaliteiten en verdere ontwikkeling in de docentrol. 
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Zie ook onder 1. 
6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

Doelstelling 1: Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de outreachactiviteiten en de 
rol van de universiteit in de samenleving. 
 
 

 Voorzetting postgraduate MSc Veterinary Science zal worden 
geëvalueerd en heroverwogen 

 Stimuleren van medewerkers om hun kennis en expertise ook in 
bredere zin ten dienste te stellen aan de maatschappij o.a. in de vorm 
van lidmaatschappen van adviescolleges, professionele publicaties en 
richtlijnen, deelname aan het maatschappelijke debat, participeren in 
de IMC weekendschool, en via het organiseren van open dagen en 
themabijeenkomsten over diergezondheid, dierenwelzijn en 
volksgezondheid.  

 Ondersteunen van onderzoekers bij de ‘verspreiding van kennis’ door 
de afdeling communicatie via een systematiek die de 
maatschappelijke bijdragen vastlegt in meetbare indicatoren. 

Doelstelling 2: De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse en Europese 
programma's. 
 
 

 Voortzetten van de toonaangevende positie van de faculteit in 
(klinisch) veterinair onderzoek en de regierol op het gebied van One 
Health, diergezondheid, dierenwelzijn en alternatieven voor 
dierproeven. 

 Investeren in het ‘Innovatiecentrum voor One Health’ dat in 2013 van 
start gaat. Dit centrum verzorgt onderwijs en regisseert (publiek-
private) onderzoeksactiviteiten op het terrein van veterinaire en 
humane gezondheid in Europese en (inter)nationale 
innovatieprogramma’s. 

Doelstelling 3: Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en waardecreatie. 
 
 

 Opzetten van aparte webpagina waarin de unieke veterinaire 
expertise, en alle mogelijkheden tot samenwerking met derden, 
helder worden geëtaleerd: van ‘consultancy’ en ‘contractresearch’ tot 
‘post graduate and executive education’.  

 Profilering en versterking van het USP, incl. de USP satelliet locatie in 
de Bilt, mede via het ‘Innovatiecentrum voor One Health’. 

Doelstelling 4: De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale ondersteuning bij 
valorisatie. 
 
 

 De functie van ‘grant officer’ is belegd bij het Instituut voor 
Veterinaire Wetenschappen (IVW). 

 Proactieve ondersteuning van onderzoekers, studenten en managers 
vanuit het IVW. 

 Structureel overleg met relevante stakeholders, waaronder partners 
uit de industrie en (regionale) overheden ter bevordering van publiek-
private samenwerking. 

Doelstelling 5: Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
 
 

 Minimaal 5% van de studenten participeert in 2013 in het 
onderwijsprogramma van 17 weken van de afstudeervariant Bestuur 
& Beleid, waarin ondernemerschap centraal staat. 

 In 2013 is er een keuzevak van 5 weken wat minimaal door 15% van 
alle master studenten wordt gekozen, met als centraal thema, 
ondernemerschap en communicatie en adviesvaardigheden. 

 10% van de PhD-studenten neemt deel aan de seminar series 
‘Entrepreneurship and Innovation in the Life Sciences’, 5% aan de 
trainingssessie Kennisvalorisatie (Utrecht Valorisation Centre) en/of 
de Summerschool Biobusiness (ULS). 

7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

Doelstelling 1: De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een verschuiving van 
generieke overheadkosten naar kosten O&O-ondersteuning. 
 
 

 Heffing overhead volgens het facultaire financieel verdeelmodel daalt 
van 10,65% in 2011 naar 8,75% in 2013. 

 Marktconforme en marktgerichte tarieven voor derden. 
Doelstelling 2: De universiteit legt de focus op primaire taken. 
  Doorlichten (kern)taken en inrichting organisatiemodel en daar waar 
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mogelijk vereenvoudigen en herinrichten. 
Doelstelling 3: De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
  Verdere professionalisering OBP middels voortzetting uitvoering 

project OBP Vitaal. 
 Versterken van het imago van de patiëntenzorg naar extern. 
 Beter profileren en wegzetten adviestaak naar extern. 
 Verhogen omzet patiëntenzorg DGG en DGP met 3-5%. 
 Onderzoeken meer efficiënte (gezamenlijk) ruimtegebruik/huisvesting 

en gebruik faciliteiten binnen en buiten de 
      faculteit met een kostentoename van 0% als doel. 
 Meer aansluiten op universitair inkoopbeleid waar mogelijk en 

inkoopfunctie t.b.v. specifieke aspecten efficiënter binnen de faculteit 
en waar mogelijk in samenwerking met andere faculteiten 
organiseren.  

 
Charter voor talent Bevorderen evenredige vertegenwoordiging vrouwen in WP en OBP in 

(sub)top met als doel het in 2012 aanstellen van 2 vrouwelijke 
profileringhoogleraren en 1 vrouwelijke UHD 

Employability en 
vitaliteit medewerkers 

 Uitvoeren project ‘De universitair docent in de picture’ 
 Vervolg ouderenbeleid voor OBP-ers met fysiek zwaar werk 

7. Een ondernemende organisatiecultuur en efficiënte bedrijfsvoering. 
Organisatiecultuur  Vergroten interne betrokkenheid door houden van facultaire 

informatiebijeenkomsten 
 Houden van klanttevredenheidsonderzoeken voor de klinieken 
 Evalueren van de nieuwe organisatie Departement Gezondheidszorg 

Paard 
 Goed positioneren van de Diagnostische Beeldvorming binnen de 

organisatie 
Efficiënte 
bedrijfsvoering 

 Het inzichtelijk maken van de koppeling van taken aan middelen in het 
facultaire verdeelmodel en bij de klinische departementen o.b.v. een 
ontwikkeld beheersmodel 

* SMART geformuleerde resultaten zijn Specifiek, Meetbaar, worden geAccepteerd, zijn Realistisch en 
Tijdgebonden. 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 DGK

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en 
facilitaire lasten

50.862 46.858 47.792 47.692 48.549

Budget huisvesting en facilitaire lasten 11.413 14.131 12.265 12.273 12.282

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 62.275 60.989 60.057 59.965 60.831

Beleidsruimte 502 550 370 129 129

Interne opbrengsten 1.282 990 837 537 585

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 27.292 27.383 27.104 26.675 26.676

Overige baten 2.459 1.960 1.823 1.834 1.833

TOTAAL BATEN 93.810 91.872 90.190 89.139 90.054

LASTEN Personeelslasten 50.504 49.901 49.561 48.610 48.377

Voorcalculatorische huisvestingslasten 16.946 15.518 15.777 16.678 17.323

Voorcalculatorische servicelasten FSC 2.999 6.300 5.851 5.851 5.851

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 1.360 1.497 1.497 1.497

Voorcalculatorische servicelasten ASC 845 565 563 563 563

Overige materiële lasten 20.703 16.910 15.567 15.160 15.384

Afschrijvingslasten 1.602 1.418 1.374 1.242 1.318

TOTAAL LASTEN 93.599 91.972 90.190 89.602 90.313

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 211 -100 0 -463 -259 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Compensatie exploitatietekort 2013 500

compensatie meerkosten GDL 100

compensatie voor schoonmaakkosten GDL 2013 140

indexering promotie-tarief 31 33

Totaal 771 33 0

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting  
 
Diergeneeskunde wordt van af deze begroting separaat van Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium 
opgenomen in de begroting 2013 in verband met de noodzakelijke transparantie ter voorbereiding van 
een nieuw doorbelastingsmodel voor de GDL-kosten. 
 
Diergeneeskunde heeft een begroting aangeleverd met een saldo van k€ -873. Tijdens de 
begrotingsbespreking is inzake GDL afgesproken DGK de volgende compensaties uit de risicomarge toe te 
kennen; 500 k€ als eenmalige algehele compensatie, 140 k€  ten behoeve van specifieke 
schoonmaakkosten die DGK betaalt voor het GDL en 100 k€ als compensatie voor overheadkosten die 
door DGK worden gedragen. 
 
Er resteert dan een tekort op de DGK begroting voor 2013 van k€ 133 waarvoor DGK zelf dekking vindt. 
 
Daarmee komt DGK tot een sluitende begroting voor 2013. 
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8 Biomedische Wetenschappen 
 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
Zie bestuursagenda Geneeskunde 
 
 
Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 BMW

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

3.622 3.917 3.949 3.930 3.935

Budget huisvesting en facilitaire lasten 0 0 0 0

Convenantsbijdrage 0 0 0 0

Centrale baten totaal 3.622 3.917 3.949 3.930 3.935

Beleidsruimte 0 0 0 0

Interne opbrengsten 0 0 0 0

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 3.622 3.917 3.949 3.930 3.935

LASTEN Personeelslasten 3.248 3.140 3.297 3.309 3.309

Voorcalculatorische huisvestingslasten 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten FSC 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 0 0 0 0

Overige materiële lasten 253 273 409 360 360

Afschrijvingslasten 90 90 90 90 90

TOTAAL LASTEN 3.591 3.503 3.796 3.759 3.759

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 31 414 153 171 176 

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
De onderwijskosten voor BMW / BMS zijn in de afgelopen jaren stabiel. Voor 2013 is dit ook de 
verwachting.  
In de exploitatie van BMW is voor 2013 een bijdrage van 50.000 euro aan het Juniorcollege 
verdisconteerd. 
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9 University College Utrecht 

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 
 

UCU:  
- 100% honors onderwijs met blijvend extra verdiepende 

activiteiten (in verlengde van Sirius) voor 5% van de 
studenten;  

- Uitvallers en switchers samen maximaal 10% aan het einde 
van het eerste studiejaar;  

- Driejaars rendement van (herinschrijvers van) cohort 2010: 
>80%. Vierjaars rendement van (herinschrijvers van) 
cohort 2009: >90%.  

- Van de docenten met een aanstelling bij UCU heeft eind 
2013 >90% BKO. Voor SKO kwalificatie zijn bij UCU de 
mogelijkheden beperkt.  

- Op UCU hebben alle studenten in alle semesters 16 
contacturen per week.  

 
2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
 
 

 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
 
 

 

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

NB – UCU levert een bescheiden bijdrage via onderzoek- onderwijs koppeling op de volgende 
manier: 
 
Doelstelling 1 

De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 
Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament in 
16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler 
op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische thema’s. 
UCU: Mede op basis van voorwerk van de teaching fellow zijn er in 
2013 undergraduate research groepen (thesis projecten) rond drie 
van de vier zwaartepunten (als een experiment – niet voor Life 
Sciences, want daar loopt de verbinding via de lab research van 
science majors bij de faculteiten) en zijn er binnen UCU cursussen 
gastlezingen van UU onderzoekers uit elk van de vier 
zwaartepunten (minimaal 1 per zwaartepunt).  
INZET 20 K E  
 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 
strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 
UCU: trekker bij het ontwikkelen van een internationale summer 
school (juni of zomer) in breder UU (honors) verband en met 
internationale UU partners, rond sustainability. Plan 2013 gereed, 
eerste uitvoering 2014.  
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Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 
internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
 
Doelstelling 1 

Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 

 
Doelstelling 2 

Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 
studenten die extra uitdaging zoeken. 
UCU: Behoud van excellence initiatieven voor zeer talentvolle UCU 
studenten in verlengde van Sirius:  25 studenten per jaar in self-
developed research classes en in top-stages.  
INZET 10 K E  
 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 
doelmatig is. 
UCU: Besluitvorming 2013 over gedifferentieerd methodologie 
onderwijs (aansluitend op tracks in plaats van majors) – 
implementatie 2014.  
 

Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 
UCU heeft in 2013 drie modulen voor docentprofessionalisering 
ontwikkeld en eenmalig uitgevoerd, die in principe voor alle UU 
docenten beschikbaar zijn: ‘the international classroom’, ‘teaching 
your subject in a wider academic context’, ‘challenging 
assignments’ (NB – werktitels, kan evt in het Nederlands).  
INZET 10 K E  
 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 
 

Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de 
outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
UCU: maatschappelijke outreach projecten waaraan 50% van de 
UCU studenten deelnemen.  
INZET 5 K E  
 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse 
en Europese programma's. 

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 

Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
UCU: Hoewel terughoudendheid op zijn plaats is vanwege de liberal 
education filosofie, volgen in 2013 5 UCU studenten de business 
minor.  
 

7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
UCU:  

- Er wordt in overleg met de woningbouwcoöperatie, V&C en 
de Environmental Working Group een pilot gestart met 
elektriciteitsmeters in de woonunits, waarmee studenten de 
effecten van hun gedrag op het verbruik kunnen meten. 
INZET 5 K E  
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- In de Dining Hall wordt het weggooien van voedsel door 

studenten tot een minimum teruggebracht (meer dan 
gehalveerd ten opzichte van 2012) 
 

-  
* SMART geformuleerde resultaten zijn Specifiek, Meetbaar, worden geAccepteerd, zijn Realistisch en 
Tijdgebonden. 
 
NB TOTALE INZET MIDDELEN VOOR UCU STRATEGISCH BELEID 50 K E  
 
 
Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 UCU

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

5.791 5.638 5.403 6.145 6.316

Budget huisvesting en facilitaire lasten 2.376 2.487 2.469 2.469 2.469

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 8.167 8.125 7.872 8.613 8.784

Beleidsruimte 61 79 12 0 0

Interne opbrengsten 204 462 200 119 85

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 9 0 0 0 0

Overige baten 6.096 5.957 6.049 5.595 5.322

TOTAAL BATEN 14.537 14.623 14.132 14.327 14.191

LASTEN Personeelslasten 6.397 6.185 5.565 5.564 5.563

Voorcalculatorische huisvestingslasten 1.855 1.662 1.677 1.852 1.061

Voorcalculatorische servicelasten FSC 383 642 653 653 653

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 295 334 334 334

Voorcalculatorische servicelasten ASC 63 69 70 70 70

Voorcalculatorische HR-lasten 0 0 54 54 54

Overige materiële lasten 6.465 5.569 5.532 5.446 5.446

Afschrijvingslasten 12 46 48 48 9

TOTAAL LASTEN 15.174 14.468 13.932 14.020 13.190

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO -638 155 200 307 1.001 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Compensatie opdracht honours dean (t/m 1-9-2016) 58 58 58

Gefaseerde invoering gediffentieerd collegegeld (t/m 2015) 115 446 752

Totaal 173 504 810

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
De begroting van het University College toont de komende jaren meer ruimte vanwege de doorwerking 
van bezuinigingsmaatregelen in het onderwijs en door de invoering van het gedifferentieerd collegegeld 
per 2013-2014. De huisvestingslasten zullen in 2015 mogelijk hoger zijn vanwege een gewenste maar 
nog niet geplande renovatie van de College Hall. De risico’s op overbesteding op Room & Board zijn 
verminderd door de invoering van een nieuw cateringsysteem. 
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10 Universitaire Bestuursdienst 

 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 
 
Doelstelling 
 

Beoogde SMART geformuleerde resultaten in 2013 

Dienstverlening 
 
Nieuwe werkwijzen 
 

- kostprijsberekening basisdienstverlening HR ingevoerd 
- Summer School ondergebracht binnen UBD 

Strategisch Plan - Uitvoering en monitoring Strategisch Plan 2012-2016 in gang 
gezet 

Coördinatie 

Prestatieafspraken 
 

- plan van aanpak bijdrage UBD aan realisatie 
prestatieafspraken vastgesteld en in uitvoering 

Verandercapaciteit 
 

- alle domeinen hebben governance domein beschreven 
werkwijze 

HR 

RI&E - Uitvoering plan van aanpak RI&E is geëvalueerd 
Leidinggevenden - ontwikkeling programma leidinggevenden gestart, eerste 

activiteiten uitgevoerd 
Bedrijfsvoering 

Meerjaren Financieel 
Perspectief  

- UBD realiseert een sluitend financieel meerjarenperspectief 
- De kosten voor (basis)dienstverlening volgen maximaal de 
trend van de totale omzetontwikkeling UU 

Huisvesting - Project onderwijs balie is afgerond, project begane grond 
Bestuursgebouw inclusief vergadercentrum is gestart 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 UBD

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

47.530 41.770 37.924 38.804 39.008

Budget huisvesting en facilitaire lasten 6.549 5.504 6.547 6.126 6.418

Convenantsbijdrage 548 228 661 0 0

Centrale baten totaal 54.627 47.502 45.132 44.930 45.426

Beleidsruimte 1.966 5.317 5.725 3.208 3.147

Interne opbrengsten 12.656 6.432 6.347 6.683 7.506

Voorcalculatorische opbrengsten 3.774 12.210 13.985 13.985 13.985

Baten werk i.o.v. derden 6.374 4.194 1.861 2.040 1.732

Overige baten 5.605 4.091 5.637 4.882 4.330

TOTAAL BATEN 85.001 79.746 78.686 75.728 76.125

LASTEN Personeelslasten 39.449 35.981 36.845 37.012 36.811

Voorcalculatorische huisvestingslasten 5.202 3.358 4.125 3.819 4.111

Voorcalculatorische servicelasten FSC 1.347 2.147 2.422 2.307 2.307

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 1.338 992 992 992

Voorcalculatorische servicelasten ASC 49 288 291 291 291

Voorcalculatorische HR-lasten 0 458 458 458

Overige materiële lasten 32.908 31.323 29.004 26.816 26.585

Afschrijvingslasten 5.269 4.943 4.550 4.819 5.008

TOTAAL LASTEN 84.224 79.378 78.686 76.513 76.563

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 778 368 0 -785 -438 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Advies fondsenwerving en sponsoring 100 100 100

Overh. budget Academia-licentie van UBD (in basisbudget UBD) naar UBU -33 -33 -33

compensatie ICT-kosten JBI 62 0 0

Sonnenborg -74 -76 -77

Basisbudget (+ Sonnenborgh) 74 76 77

Extra budget Summerschool 138 138 138

Totaal 267 205 205

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 

De UBD heeft voor 2013 een sluitende begroting kunnen presenteren. Voor een bedrag van m€ 0,3 zullen 
echter nog bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Dat bedrag heeft de UBD ten tijde van het 
indienen van de begroting nog niet kunnen accommoderen.  Voor 2014 en 2015 is het beeld somberder. 
Het tekort in 2014 wordt geraamd op k€ 785 en in 2015 op k€ 438. De baten en lasten zijn in deze jaren 
dus nog niet in evenwicht. In overleg met het CvB is besloten om op een later tijdstip oplossingen te 
zoeken om het begrotingsresultaat naar het 0-niveau terug te brengen. 
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11 Universiteitsbibliotheek  
 
Format voor Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 
 

 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
 
 

 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
 
 

 

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
 
Doelstelling 1 

De uitbouw van de vier strategische thema's Life Sciences, Institutions: 
Dynamics of Society, Sustainability, Youth & Identity met een fundament in 
16 focusgebieden. De Universiteit Utrecht realiseert een positie als 
wereldspeler 
op ten minste één gebied binnen elk van de vier strategische thema’s. 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht brengt de strategische samenwerking binnen de 
strategische thema’s met andere nationale en internationale instellingen in 
kaart en verzilvert die. 

Doelstelling 3 De Universiteit Utrecht realiseert voor elk van de strategische thema’s een 
internationaal toptalentprogramma voor onderzoekers. 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
 
Doelstelling 1 

Verder uitbouwen en bestendigen van het Utrechtse onderwijsmodel. 
 
De UU wil in het kader van BAMA 3.0 ook de inzet van ICT in het onderwijs 
vergroten. De UBU levert hieraan in ieder geval een bijdrage door het 
verder ontwikkelen van de ontsluiting van Weblectures. 
 

 
Doelstelling 2 

Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 
studenten die extra uitdaging zoeken. 
 
De bibliotheek ondersteunt het studieklimaat aan de UU door: 

 optimale openingstijden van haar locaties,  
 bibliotheekruimte in te gaan zetten voor communities  
 door de experimentele bibliotheekruimte in te richten de toekomst 

te onderzoeken 
 de bereikbaarheid van haar diensten verder te optimaliseren door 

mobiele services 
  

 
 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 
doelmatig is. 

Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de 
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 outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
 
De bibliotheek ondersteunt de outreachactiviteiten van de universiteit: 
 
In het kader van Open Access stijgt de aanlevering van artikelen door UU-
auteurs op jaarbasis naar gemiddeld 35% van het aantal in het CRIS 
geregistreerde wetenschappelijke publicaties (is nu 20%). 
 
Op het terrein van de bevordering van Open Access werkt de UBU nauw 
samen met collega-instellingen in het land en binnen LERU-verband.  
 
De UBU zoekt actief de samenwerking met partners in de stad Utrecht. Met 
musem het Catherijne Convent heeft de UBU een permanente 
tentoonstellingsruimte in gebruik voor UU-academisch erfgoed. 
 

Doelstelling 2 
 

De Universiteit Utrecht heeft een regierol in kennisketens in Nederlandse 
en Europese programma's. 

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 

Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 
 
De bibliotheek richt haar ondersteuning dicht bij het primaire proces in: 
 
In minimaal 3 onderzoeksgroepen is een UBU-medewerker als adviseur aan 
het werk geweest om te adviseren over opslag en mogelijk delen van 
onderzoeksdataverzamelingen. Er is een handvat ontwikkeld voor 
onderzoekers op dit terrein. Ook is functionaliteit opgeleverd om 
onderzoeksdatabestanden te integreren in VKC’s.  
 
De bibliotheekdiensten (zoals Personal Library) wordt geïntegreerd in 
Blackboard 
 
Eind 2013 zijn de bibliotheekdiensten vindbaar en zo veel mogelijk 
geïntegreerd in het nieuwe intranet van de UU. 
 
De aanschaf van e-books gaat zo veel mogelijk geschieden via selfservice 
(en met één druk op de knop). 
 
Eind 2013 zijn er 10 nieuwe VKC’s bijgekomen en worden 5 bestaande 
VKC’s meer gebruikt. Er is een pilot gehouden met de zgn. VKC-light en het 
is duidelijk of dit aan een bestaande vraag voldoet. 
 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 
 
De bibliotheek richt haar diensten maximaal efficiënt in: 
 
De dienst op het terrein van datamanagement, Dataverse, is in 2012 een 
gezamenlijke dienst met de Universiteit van Tilburg geworden. In 2013 
wordt minimaal nog één nieuwe partner gevonden. 
 
De bibliotheek implementeert haar cloudstrategie voor een toenemend 
aantal systemen.  
Omega wordt uitgefaseerd en gebruikers worden gewezen op (betere) 
alternatieven. 
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Alle Open Access Igitur tijdschriften worden overgebracht op een standaard 
platform. 
 
Voor catalogisering wordt een internationale standaard als 
uitwisselingsformaat ingevoerd.  
 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
 
De UBU voert een modern en adequaat personeelsbeleid. In 2013: 

 investeert zij minimaal 1.4% van de personele middelen in 
professionele ontwikkeling van de medewerkers, 

 worden activiteiten in het kader van mobiliteitsbevordering 
structureel ingebed (ondersteuning mobiliteitswensen 
medewerkers, snuffelstages, kritisch bekijken naar invulling 
vacatures).  

 is het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 4.2%,  met een 
verzuimfrequentie van 1,5% 

 wordt de kwalitatieve en kwantitatieve personele ontwikkeling tot 
2020 in beeld gebracht 

 onderzoekt de bibliotheek Het Nieuwe Werken d.m.v. 4 pilots. 
 

* SMART geformuleerde resultaten zijn Specifiek, Meetbaar, worden geaccepteerd, zijn Realistisch en 
Tijdgebonden. 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 UBU

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

11.022 13.482 13.920 14.173 14.445

Budget huisvesting en facilitaire lasten 6.363 8.596 9.189 9.407 9.693

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 17.385 22.078 23.108 23.579 24.137

Beleidsruimte 0 0 0 0

Interne opbrengsten 3.681 3.305 3.069 3.229 3.438

Voorcalculatorische opbrengsten 2.862 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 0 0 0 0 0

Overige baten 2.072 2.161 1.833 1.905 1.974

TOTAAL BATEN 25.999 27.545 28.010 28.713 29.549

LASTEN Personeelslasten 9.642 8.459 8.537 8.601 8.612

Voorcalculatorische huisvestingslasten 5.219 5.989 6.508 6.727 7.013

Voorcalculatorische servicelasten FSC 1.143 2.607 2.681 2.681 2.681

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 534 607 607 607

Voorcalculatorische servicelasten ASC 184 183 186 186 186

Voorcalculatorische HR-lasten 0 72 72 72

Overige materiële lasten 9.841 9.188 9.259 9.679 10.218

Afschrijvingslasten 60 110 160 160 160

TOTAAL LASTEN 26.089 27.070 28.010 28.713 29.549

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO -90 475 0 0 0 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Overh. budget Academia-licentie van UBD naar UBU 33 33 33

Uitbreiding centrale baten i.v.m. langere openingstijden Universiteitsbibliotheek 204 204 204

Totaal 237 237 237

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting  

Alle verbouwingen en verhuizingen met de hiermee samenhangende financiële gevolgen zijn in 2013 
achter de rug. De personeelslasten en materiële lasten zijn in 2013 nog steeds in lijn met het 
meerjarenplan 2012/14. De overige structurele inkomsten zijn in 2013 echter lager begroot dan 
geprognosticeerd in het meerjarenplan. Dit is een gevolg van het niet langer (kunnen) handhaven van 
dienstverleningsovereenkomsten van overige exploitatie en tevens een effect van bezuinigingen/nullijn.  
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12 Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium  

 
Exploitatiebegroting 

Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 GDL

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en 
facilitaire lasten

1.123 676 1.385 734 738

Budget huisvesting en facilitaire lasten 1.568 1.568 1.568

Convenantsbijdrage

Centrale baten totaal 1.123 676 2.953 2.302 2.306

Beleidsruimte

Interne opbrengsten 976 896 1.195 1.230 1.267

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 2.703 2.350 2.450 2.524 2.599

Overige baten 301 171 160 164 169

TOTAAL BATEN 5.103 4.093 6.757 6.220 6.342

LASTEN Personeelslasten 2.336 2.395 2.188 2.241 2.303

Voorcalculatorische huisvestingslasten 1.541 1.918 2.123

Voorcalculatorische servicelasten FSC 618 618 618

Voorcalculatorische servicelasten ICT 39 39 39

Voorcalculatorische servicelasten ASC 87 87 87

Overige materiële lasten 2.514 1.862 2.166 2.240 2.297

Afschrijvingslasten 245 137 118 122 126

TOTAAL LASTEN 5.095 4.394 6.757 7.265 7.592

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 8 -301 0 -1.045 -1.250 

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Begroting 
boekjaar 2015

Eenmalige compensatie/toevoeging aan CB uit risicomarge 668

Totaal 668 0 0

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 

 
Toelichting: 
Voor GDL is een begroting aangeleverd met een tekortsaldo van k€ -668 dat wordt veroorzaakt door 
hogere huisvestingskosten. In het begrotingsoverleg is afgesproken dit tekort eenmalig te compenseren 
in afwachting van het GDL-doorbelastingsmodel. 
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13 Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut 
 
Bestuursagenda 2013: prioriteiten voor het begrotingsjaar 2013 i.h.k.v. prestatieafspraken 
 

Hoofddoelstellingen 
Strategisch Plan 

Universiteit Utrecht 
2012 - 2016 

 

 
Beoogde, SMART* geformuleerde, resultaten in 2013 

1. Prestatieafspraken Universiteit Utrecht 

 
 
 

Het NIKI faciliteert honorsonderwijs en trekt excellente onderzoekers 
(nationaal en internationaal) aan door middel van het beschikbaar stellen 
van onderzoeksbeurzen en de eigen faciliteiten. Het NIKI trekt 
internationaal gerenommeerde wetenschappers aan door middel van de 
‘scholar-in-residence’ procedure. Het NIKI breidt het onderwijsprogramma 
uit (BA en MA niveau) waarbij inhoud gekoppeld is aan eigen innovatief 
onderzoek. Het NIKI gaat op het gebied van onderzoek en onderwijs 
samenwerkingsverbanden aan met buitenlandse topuniversiteiten. Eigen 
projecten worden gerealiseerd dankzij fondsenwerving uit de tweede en 
derde geldstroom. 

2. De positie van de Universiteit Utrecht en de veranderende omgeving 

 
 
 

Het NIKI profileert zich nationaal en internationaal als een topinstituut en 
onderscheidt zich daarbij van andere kunsthistorische instituten ter wereld 
door een uniek aandachtsgebied, te weten: de bestudering van de culturele 
en artistieke relaties tussen de Lage Landen en Italië. 

3. Missie, kernwaarden en profiel Universiteit Utrecht 

 
 
 

Het NIKI bevordert internationalisering van de Nederlandse student en 
onderzoeker dankzij samenwerking met excellente partners in Italië en 
daarbuiten. Het NIKI stimuleert de kernwaarden en toptalent door middel 
van actieve begeleiding en het eigen beurzenprogramma. Het NIKI betrekt 
alumni bij haar activiteiten. 

4. Onderzoek: scherpe keuzes en samenwerking 

 
 
Doelstelling 1 

Het NIKI profileert zich internationaal als topinstituut door bevordering en 
publicatie van innovatief onderzoek waarbij het nauwe banden onderhoudt 
met de nationale en internationale pers en media. 

Doelstelling 2 
 

Het NIKI gaat samenwerkingsverbanden aan met nieuwe universitaire 
partners in Nederland (TU Delft en OU) en daarbuiten (Oxford, Gent en 
Leuven) 

Doelstelling 3 Het NIKI trekt nationaal en internationaal toptalent aan dankzij 
fondsenwerving uit de eerste en derde geldstroom. 

5. Onderwijs: naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0 

 
 
Doelstelling 1 

Het NIKI biedt zelf, maar ook i.s.m. gastdocenten, een 
onderwijsprogramma van hoog niveau waarvan de inhoud samenhangt met 
eigen innovatief onderzoek of dat van collega’s uit binnen- en buitenland. 

 
Doelstelling 2 

Verdere differentiatie realiseren in het onderwijs en waarderen van 
studenten die extra uitdaging zoeken. 

Doelstelling 3 Het NIKI realiseert een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat bovendien 
doelmatig is. Het NIKI bevordert onderzoek van excellente studenten en 
biedt begeleiding tijdens het vervolgtraject (stage, scriptie-, promotie- en 
postdoc onderzoek) 

Doelstelling 4 De universiteit investeert in carrièreperspectieven en professionele 
ontwikkeling van docenten. 

6. Valorisatie: succesvol in de kennisketen 

 
Doelstelling 1 
 

Behouden van het post initiële onderwijs en versterken van de 
outreachactiviteiten en de rol van de universiteit in de samenleving. 
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Doelstelling 2 
 

Het NIKI gaat strategische samenwerkingsverbanden aan met nieuwe 
universitaire partners om extra onderzoeksgelden te verwerven. Het NIKI 
versterkt haar internationale positie door samenwerkingsverbanden aan te 
gaan met de in Florence aanwezige Italiaanse en buitenlandse 
wetenschappelijke en museale instellingen. 

Doelstelling 3 Krachtige ontwikkeling van het Utrecht Science Park en het Utrechtse 
Valorisatieprogramma naar een innovatief klimaat voor open science en 
waardecreatie. 

Doelstelling 4 De Universiteit Utrecht biedt onderzoekers en studenten optimale 
ondersteuning bij valorisatie. 

Doelstelling 5 Een groter aandeel studenten volgt ondernemerschaponderwijs. 
7. Ondersteuning: innovatief en duurzaam 

 

Doelstelling 1 
 

De verhouding overhead/omzet blijkt gelijk, met hierbinnen een 
verschuiving van generieke overheadkosten naar kosten O&O-
ondersteuning. 

Doelstelling 2 
 

De universiteit legt de focus op primaire taken. 

Doelstelling 3 De universiteit realiseert een duurzame bedrijfsvoering. 
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Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 NIKI

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en 
facilitaire lasten

337 317 314 321 324

Budget huisvesting en facilitaire lasten 423 201 204 212 222

Convenantsbijdrage 0 0 0 0

Centrale baten totaal 760 518 518 533 546

Beleidsruimte 0 0 0

Interne opbrengsten 139 117 117 117 117

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 0 0 0

Overige baten 93 130 151 150 120

TOTAAL BATEN 992 765 786 800 783

LASTEN Personeelslasten 345 300 325 325 325

Voorcalculatorische huisvestingslasten 158 172 167 174 184

Voorcalculatorische servicelasten FSC 35 94 38 38 38

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 7 4 4 4 4

Voorcalculatorische HR-lasten 3 3 3

Overige materiële lasten 196 210 249 256 229

Afschrijvingslasten 0 0 0

TOTAAL LASTEN 741 780 786 800 783

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO 251 -15 0 0 0  
 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
Het Nederlands Kunsthistorisch Instituut presenteert een sluitende begroting voor 2013. 
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14 Facilitair Service Centrum  
 
Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 FSC

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

2.647 2.698 2.532 2.290 2.290

Budget huisvesting en facilitaire lasten 1.836 4.358 5.699 5.989 6.285

Convenantsbijdrage 0 0 0 0

Centrale baten totaal 4.483 7.056 8.231 8.279 8.575

Beleidsruimte 0

Interne opbrengsten 20.623 4.075 3.330 3.300 3.300

Voorcalculatorische opbrengsten 12.522 29.055 29.215 29.410 29.410

Baten werk i.o.v. derden 0 0

Overige baten 5.155 4.100 1.616 1.600 1.600

TOTAAL BATEN 42.783 44.286 42.392 42.589 42.885

LASTEN Personeelslasten 14.746 15.000 13.246 13.410 13.650

Voorcalculatorische huisvestingslasten 2.782 2.726 3.937 4.360 4.751

Voorcalculatorische servicelasten FSC 651 1.633 1.654 1.769 1.769

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 412 492 492 492

Voorcalculatorische servicelasten ASC 135 131 228 228 228

Voorcalculatorische HR-lasten 0 258 258 258

Overige materiële lasten 25.040 25.000 22.505 22.000 21.665

Afschrijvingslasten 101 114 72 72 72

TOTAAL LASTEN 43.455 45.016 42.392 42.589 42.885

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 0 0 0 0 0

EXPLOITATIESALDO -672 -730 0 0 0 

FSC: verlaging basisbudget -428 -674 -692

Aanvulling budget cf CVB-besluit t.l.v. risicomarge 70

Totaal -358 -674 -692

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

Begroting 
boekjaar 

2013

Begroting 
boekjaar 

2014

Begroting 
boekjaar 

2015

 
 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
De meest markante wijziging in de begroting 2013 betreft de uitbesteding van de cateringactiviteiten. 
Vanwege de uitbesteding is catering begrotingstechnisch niet langer een verliesgevende activiteit. Dit 
heeft ook zijn effect op de totale FSC exploitatie. Vanaf begrotingsjaar 2013 is sprake van een sluitende 
begroting. 
 
Een andere wijziging betreft de overheveling van de activiteiten van sportcentrum Olympos naar het FSC. 
Hierdoor stijgen de centrale baten met M€ 1,3 t.o.v. 2012. Het betreft toekenning van budget t.b.v. de 
huisvesting van het sportcentrum. Overige baten en lasten die betrekking hebben op het sportcentrum 
zijn vooralsnog niet in de begroting opgenomen. 
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15 Vastgoed & Campus 

 
Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2013 V&C

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

INGEDIEND DOOR V&C boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

10.817 10.139 10.080 10.844 10.943

Budget huisvesting en facilitaire lasten 0 0 0 0 0

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 10.817 10.139 10.080 10.844 10.943

Beleidsruimte 0

Interne opbrengsten 607 626 668 696 803

Voorcalculatorische opbrengsten 61.686 58.026 60.018 63.483 68.392

Baten werk i.o.v. derden 0 0 0 0 0

Overige baten 15.846 12.690 13.830 14.193 15.059

TOTAAL BATEN 88.956 81.481 84.596 89.216 95.197

LASTEN Personeelslasten 3.261 3.008 3.157 3.157 3.157

Voorcalculatorische huisvestingslasten 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten FSC 0 1.140 1.091 1.091 1.091

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 504 501 506 506 506

Voorcalculatorische HR-lasten 0 63 63 63

Overige materiële lasten 37.530 29.286 31.291 31.785 33.960

Afschrijvingslasten 43.300 43.150 44.988 47.614 49.920

TOTAAL LASTEN 84.595 77.085 81.096 84.216 88.697

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) -4.600 -4.000 -3.500 -5.000 -6.500

EXPLOITATIESALDO -239 396 0 0 0 

Begroting 
boekjaar 2012

Begroting 
boekjaar 2013

Begroting 
boekjaar 2014

Correctie voorcalculatorische baten -371

Totaal -371 0 0

mutaties t.o.v. Kaderbrief 2013

 
 
Toelichting exploitatiebegroting 

De bijdrage uit de centrale middelen is bedoeld om op concernniveau een aantal posten te financieren 
zoals de leegstandskosten en de opbouw van voorzieningen.  

De afschrijvingen zijn opgebouwd uit lopende afschrijvingen en afschrijvingen uit lopende en toekomstige 
investeringen. De afschrijvingen vertonen een stijging door de investeringen in vervangende 
nieuwbouwprojecten, grote renovaties en planmatig onderhoud.  

De toenemende kosten van planmatig onderhoud komen niet alleen in de afschrijvingen tot uitdrukking 
maar ook in de exploitatie. 

De post interne opbrengsten omvat de huisvestingslasten van de faculteiten en diensten. 
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16 Concern 

 
Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2012 Concern

Realisatie Prognose (Q3) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

33.580 33.478 43.011 52.190 50.384

Budget huisvesting en facilitaire lasten 0 0 0 0

Convenantsbijdrage 0 0 0 0

Centrale baten totaal 33.580 33.478 43.011 52.190 50.384

Beleidsruimte -12.496 -19.000 -12.862 -8.547 -8.373

Interne opbrengsten 0 0 0 0

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 0 0 0 0

Overige baten 2.572 690 785 0 0

TOTAAL BATEN 23.656 15.168 30.934 43.643 42.011

LASTEN Personeelslasten 14.895 4.523 5.377 5.328 5.386

Voorcalculatorische huisvestingslasten 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten FSC 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische HR-lasten 0 0

Overige materiële lasten 3.382 9.297 26.446 36.983 35.666

Afschrijvingslasten -150 -150 -150 -150 -150

TOTAAL LASTEN 18.127 13.670 31.673 42.161 40.902

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 2.792 1.703 979 1.533 1.247

EXPLOITATIESALDO 8.321 3.201 240 3.015 2.356  
 
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
Concern bestaat uit twee onderdelen: de administratieve eenheid ‘Concern’ en overdrachten. 
 
In de centrale baten van het onderdeel concern zijn onder andere de beschikbare beleidsruimte van het 
College van Bestuur en de risicomarge begrepen. 
De beleidsruimte bevat bedragen die al toegewezen zijn aan de onderdelen en als zodanig in de 
onderdeel-begrotingen opgenomen zijn. Tegenover de nog niet toegewezen beleidsruimte zijn lasten 
opgenomen omdat deze middelen nog toegekend en besteed zullen worden. 
De materiële lasten bestaan naast de lasten in verband met de beleidsruimte voor een belangrijk deel uit 
de reservering voor de risicomarge van de universiteit. 
 
Onder overdrachten worden de bedragen begrepen die de universiteit ontvangt van het Ministerie van 
OCW en voor 100% doorgeeft aan de rechthebbenden. Tot de overdrachten behoren onder andere de 
overdrachten van Rijksbijdrage voor de werkplaatsfunctie Geneeskunde en de Roosevelt Academy. 
 
In de volgende tabel is het verloop te zien van de centrale baten zoals dat is gepresenteerd in de 
Kaderbrief 2013. De overdrachten zij hierbij weggelaten. In de eerste kolom staat het onderdeel vermeld 
dat aanspraak kan maken op de bijdrage vanuit concern. Deze bijdragen zijn bij de afzonderlijke 
onderdelen terug te vinden in de toelichting en zijn daar waar nodig toegelicht. 
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(bedragen x € 1000)
Begroting 2013 Risicomarge Beleidsruimte Overig

Centrale baten kaderbrief 2013 35.453 7.900 20.000 7.553

Extra budgettaire ruimte t.o.v. KB13 9.775 6.275 3.500

Mutaties t.o.v. KB13 n.a.v. begrotingsbesprekingen
BETA Compensatie neg. effect dynamisering OZ-bekostiging UVM -400 -400
BETA Transitievoorziening ( Physics  of Devices en Physics of Man)  -710 -710
DGK Compensatie exploitatie tekort -740 -740
FSC Verlaging basisbudget FSC 428 428
FSC Aanvulling budget cf CVB-besluit t.l.v. risicomarge -70 -70
GDL Compensatie exploitatiekosten GDL -668 -668
GEO Compensatie overgang Beta-groepen naar GEO -1.200 -1.200
GEO Correctie bekostigingsniveau bijvakstudenten -24 -24
GW Bijdrage CvB aan lopende reorganisatie GW -858 -858
REBO Aanpassingen convenantsgelden 165 165
UBD Advies sponsoring en fondsenwerving -100 -100
UBD Extra budget summerschool -138 -138
UBD compensatie ICT-kosten JBI -62 -62
UBD Overheveling budget Academia-licentie van UBD naar UBU 33 33
UBU Overheveling budget Academia-licentie van UBD naar UBU -33 -33
UBU Compensatie kosten uitbreiding openingstijden -204 -204
UCU Compensatie opdracht honours dean (t/m 1-9-2016) -58 -58
UCU Gefaseerde invoering gedifferentieerd collegegeld (t/m 2015) -115 -115

-4.753 -4.753

Beleidsruimte (+ overheveling spec. toewijzingen):
SW Vrouwennetwerk 57 57
SW Stagevergoeding 90 90
SW Onderwijs en studentvoorzieningen 1.085 1.085
SW Onderwijsgerelateerde dienstverlening 339 339
SW Expertisecentrum ICT 116 116
BETA Ioniserende Stralen Prakticum 197 197

1.884 1.884

Middelen Duurzame GW 65 65
Profileringsfonds 235 235
Projectgeld OCW joint degrees -42 -42
Subsidieregeling 2e graden 395 395

Centrale baten begroting 2013 43.011 0 9.422 25.384 8.206
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17 UU Holding BV 

 
Exploitatiebegroting 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Begroting 2012 Holding

Realisatie Prognose (Q2) begroting prognose prognose

boekjaar boekjaar 2013 2014 2015

2011 2012

BATEN
Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire 
lasten

0 0 0 0 0

Budget huisvesting en facilitaire lasten 0 0 0 0 0

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 0 0 0 0 0

Beleidsruimte 0 0 0 0 0

Interne opbrengsten 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

Baten werk i.o.v. derden 7.462 7.500 7.000 7.200 6.700

Overige baten 364 150 200 200 200

TOTAAL BATEN 7.826 7.650 7.200 7.400 6.900

LASTEN Personeelslasten 4.457 4.250 4.000 4.000 4.000

Voorcalculatorische huisvestingslasten 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten FSC 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 0 0 0 0

Voorcalculatorische HR-lasten 0

Overige materiële lasten 1.578 2.250 2.000 2.200 1.950

Afschrijvingslasten 318 185 200 200 200

TOTAAL LASTEN 6.353 6.685 6.200 6.400 6.150

Financiële baten en lasten (alleen V&C en concern) 179 50 50 50 50

EXPLOITATIESALDO 1.652 1.015 1.050 1.050 800  
 
Toelichting exploitatiebegroting 
 
Universiteit Utrecht Holding bv is de houdstermaatschappij van de universiteit en houdt zich onder 
andere bezig met octrooibeheer- en exploitatie. Zij krijgt geen baten uit het verdeelmodel maar is geheel 
zelfstandig in het vinden van financieringsbronnen. 
De Holding raamt een overschot van k€ 1.050 in 2013. 
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18 Stichting Incubator 

 
Exploitatiebegroting 
 
 
Exploitatierekening totaal (in €1.000)

Onderdeel: INCUBATOR

Realisatie Prognose (Q2) Begroting Prognose Prognose

boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar

2011 2012 2013 2014 2015

BATEN Centrale baten excl. huisvestingsbudget en facilitaire lasten 0 0 0 0 0

Budget huisvesting en facilitaire lasten 0 0 0 0 0

Convenantsbijdrage 0 0 0 0 0

Centrale baten totaal 0 0 0 0 0

Beleidsruimte 0 0 0 0 0

Interne opbrengsten 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische opbrengsten 0 0 0 0 0

2 Baten werk i.o.v. derden 0 0 0 0 0

3 Overige baten 2.607 2.700 2.700 2.750 2.750

TOTAAL BATEN 2.607 2.700 2.700 2.750 2.750

LASTEN 4 Personeelslasten 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische huisvestingslasten 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten FSC 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ICT 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische servicelasten ASC 0 0 0 0 0

Voorcalculatorische HR-lasten 0 0 0 0 0

6 Overige materiële lasten 757 800 800 800 800

5 Afschrijvingslasten 1.095 1.100 1.100 1.150 1.150

TOTAAL LASTEN 1.852 1.900 1.900 1.950 1.950

7 Financiële baten en lasten -714 -700 -635 -585 -535

EXPLOITATIESALDO 41 100 165 215 265  
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