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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 29 juni en 6 juli 2020 de 1e Bestuurlijk
Financiële Rapportage 2020 besproken.
Speciale aandacht van de Raad ging uit naar de financiële gevolgen van de Coronacrisis op
de korte termijn. Ondanks dat de Raad beseft dat verschillende onzekerheden van
toepassing zijn, is hij gerustgesteld door het College dat de verwachte extra kosten en
omzetverlies kunnen worden opgevangen vanwege lagere lasten en inzet van reserves. De
Raad zal samen met het College alert blijven op de financiële ontwikkelingen op de langere
termijn, waarvoor ruimte zal zijn tijdens de bespreking van de 2e BFR en de begroting. Hij
waardeert de toezegging dat het College hem in het najaar, wanneer meer bekend is over de
instroomcijfers en de facultaire begrotingen, uitgebreid zal informeren over de
langetermijngevolgen van de Coronacrisis.
Een ander belangrijk punt van aandacht voor de Raad zijn de mogelijke middelen die
ingezet worden voor de compensatie van promovendi en postdocs die negatieve gevolgen
hebben ondervonden van de Coronacrisis. Er is al meermaals tijdens het extra ingelaste
woensdagochtendoverleg door een deel van de Raad met het College gesproken over de
mogelijke verlenging van lopende contracten bij schrijnende gevallen. De Raad ontvangt
vanuit de achterban veel signalen over deze problematiek en wil het college dan ook
oproepen hier zo snel mogelijk een financieel en beleidsmatig onderbouwd besluit over te
nemen. Hij is zich ervan bewust dat er een cao-afspraak is gemaakt die eruit bestaat dat
universiteiten 0,45% van de loonruimte reserveren voor de financiering van problemen
rondom (tijdelijke) arbeidsaanstellingen, en dat dit onderwerp van gesprek is tussen het
College en het Lokaal Overleg.
De Raad waardeert de toezegging van het College hem te informeren over het
bestedingsplan voor deze 0,45%, en in een tussenrapportage in de augustuscyclus hierover
een update te geven. De Raad wil tijdens deze bespreking tevens aandacht hebben voor de
definitie van ‘schrijnend’, daar hij wil voorkomen dat er te smal of summier gehandeld
wordt in deze. Daarbij streeft de Raad er eveneens naar met de nodige slagen om de arm
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toch een principe-uitspraak van het College te ontvangen aangaande de vraag of er
additionele middelen ter beschikking gesteld kunnen worden bovenop de 0,45%-regel
waarin in de cao is voorzien. De Raad memoreert hierbij graag nogmaals dat dit dossier
nauwgezet door een groot gedeelte van de academische gemeenschap wordt gevolgd en dat
daarom uitsluitsel op hoofdlijnen in augustus wenselijk is.
Een nadere concretisering van dit additionele besluit op hoofdlijnen kan plaatsvinden in
aanloop naar de begrotingsraad dit najaar, waarin de Raad belangrijke bevoegdheden kan en
zal uitoefenen.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

C.J. de Roon
Voorzitter

