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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 16 en 30 mei 2022 de derde Bestuurlijke 
Financiële Rapportage (BFR) en de Jaarrekening 2021 besproken.  
 
De Raad constateert tot zijn ongenoegen een financiële plus in de jaarrekening – ondanks 
het ‘scherper aan de wind zeilen’ van afgelopen jaren en de discussies over een 
tekortschietende financiering van de universiteiten. Zijns inziens hadden deze middelen 
ingezet moeten worden voor de personele bezetting vanwege de groei van het aantal 
studenten. De Raad ziet graag dat het College alles op alles zet om de achterstand in te halen. 
De Raad juicht het initiatief van het College toe om een maximumpercentage te stellen aan 
facultaire reserves. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor de persoonlijke/projectmatige 
onderzoeksbudgetten die bijdragen aan de reserves.  
 
De Raad waardeert het tevens dat het College die faculteiten met een hoge reserve zal vragen 
om een plan op te stellen om de reserves af te bouwen, waarbij de voorkeur voor besteding 
aan personele capaciteit wordt meegenomen. De Raad verwacht dat deze middelen kunnen 
worden aangewend voor het omzetten van tijdelijke contracten naar vaste contracten en het 
vasthouden van medewerkers op tijdelijke contracten als er bijvoorbeeld een onvoorziene 
daling in het aantal studenten is. Met het oog op deze financiële cijfers komt het nog te vaak 
voor dat een instituut aangeeft daar de middelen op dat moment niet voor te hebben.  
 
In het verlengde van het voorgaande herhaalt de Raad zijn eerder geuite zorg dat er een 
kloof bestaat tussen centraal gevoerd beleid en de uitvoering op de werkvloer. Hij is blij dat 
het College erkent dat het aandacht moet hebben voor het indalen van centraal beleid 
binnen de faculteiten en dat het hierover gesprekken voert met bestuurders en 
ondersteuners. Ook memoreert de Raad de toezegging van het College om explicieter op te 
nemen in de begrotingsrichtlijnen hoe bepaalde problematiek terugvertaald wordt in de 
begrotingen. De Raad adviseert het College in dit kader graag opnieuw om de rol van 
medezeggenschap binnen instituten te versterken, opdat ook daar inspraak en controle 
plaatsvindt.   
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De Raad ziet graag inspanningen van het College om de externe inhuur, die de afgelopen tijd 
flink is gestegen door de coronacrisis, terug te dringen in het geval dat significant hogere 
kosten met zich meebrengt dan een aanstelling bij de universiteit. Hij begrijpt dat dit vooral 
ligt aan de te krappe arbeidsmarkt in de ICT-kolom.  
 
De Raad kijkt tot slot uit naar de eerste BFR 2022 waarin duidelijk zal moeten worden of er 
een kentering te zien is in het percentage tijdelijke contracten in de functiegroep docent 
n.a.v. de recent besproken memo docentfunctie en briefwisseling tussen Raad en College. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


