
G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  
 

Geacht College van Bestuur, 
 

De Gezamenlijke Vergadering (hierna te noemen: GV) wil middels deze brief het College van 
Bestuur (hierna te noemen: CvB) bedanken voor het verhelderende gesprek tijdens de 
Gezamenlijke Overlegvergadering (hierna te noemen: GOV) van 7 juli 2017. Deze brief is een 
verzoek ter bevestiging van de besproken punten zodat de GV voldoende duidelijkheid heeft om 
de behandeling van de kaderbrief inhoudelijk door te zetten en hopelijk binnen de gestelde 
reactietermijn af te ronden. 
 
Proces kaderbrief algemeen 
De GV heeft begrepen van het CvB dat in de kaderbrief de hoofdlijnen van de begroting worden 
gedefinieerd. Deze zijn echter niet volledig vastgesteld en uitputtend beschreven, en kunnen 
onderhevig zijn aan wijzigingen. De voorlopige hoofdlijnen van de begroting worden expliciet 
benoemd en ter instemming voorgelegd bij de behandeling van de kaderbrief. Tijdens de 
behandeling van de kaderbrief liggen deze hoofdlijnen voor ter instemming zoals deze op dat 
moment kunnen worden opgesteld. Met een instemming hebben de decentrale eenheden zoveel 
als op dat moment mogelijk zekerheid over de kaders waarmee ze hun (deel)begrotingen op 
stellen. 
 
Vervolgens wordt de gehele begroting aan de GV voorgelegd. Dan worden wijzigingen in de 
hoofdlijnen ter instemming voorgelegd bij het begrotingsboek. Tijdens de behandeling van het 
begrotingsboek kan de GV zich vervolgens uitspreken over de definitieve hoofdlijnen waarbij zij 
expliciet instemmingsrecht heeft op wijzigingen in de hoofdlijnen.  
 
In de Overlegvergadering heeft het College uitgesproken dat het redelijk is te verwachten van 
het bestuur dat in het aanbieden van de begroting of in de begroting zelf ook een overzicht staat 
van de wijzigingen op de hoofdlijnen van de begroting. Het is mogelijk dat de GV hierover in 
overleg zal treden met het College. Daar waar bij het aanbieden van het begrotingsboek 
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discrepantie bestaat tussen de hoofdlijnen in de kaderbrief en de invulling van de hoofdlijnen in 
de begroting, wordt dit door de GV beschouwd als een wijziging van de hoofdlijnen van de 
begroting. De GV behoudt haar recht van instemming op de hoofdlijnen en heeft dat recht op 
instemming in de behandeling van de begroting voor deze wijzigingen van de hoofdlijnen. 
 
De GV heeft gemerkt dat de discussie om de hoofdlijnen al snel verwarrend wordt. Om 
helderheid te scheppen en de discussie soepeler te laten verlopen vraagt de GV het College om 
naar zijn eigen suggestie in het vervolg in de aanbiedingsbrief van het begrotingsboek, of in het 
begrotingsboek zelf, een duidelijk overzicht op te nemen van de hoofdlijnen zoals ze in de 
kaderbrief zijn opgenomen en de definitieve status van de hoofdlijnen zoals ze in het 
begrotingsboek vastgesteld zullen worden. 
 

Punten kaderbrief 2018 specifiek 
Uit de bespreking tijdens de GOV is een aantal specifieke punten naar voren gekomen met 
betrekking tot de kaderbrief 2018. 
 
Tijdens de GOV zijn de middelen die vrijkomen door de Wet Studievoorschot besproken en 
heeft het College toegezegd zich bij de verdeling van de middelen te houden aan de 
gemeenschappelijke agenda van o.a. de VSNU en landelijke studentenorganisaties.1 Hierover is 
afgesproken dat de medezeggenschap in een vroeg stadium van de besluitvorming betrokken 
zal worden zodat het proces soepel zal verlopen. De eisen die de gemeenschappelijke agenda 
stelt aan de besteding van de middelen hebben als gevolg dat dit hoe dan ook een wijziging van 
de hoofdlijnen van de begroting oplevert waar de GV instemmingsrecht op heeft. 
 
Ook eventuele investeringen in de kwaliteit van de dienstverlening zullen, als er voor wordt 
gekozen om een substantieel budget te reserveren, eventueel een wijziging van de hoofdlijnen 
van de begroting opleveren. 
 
Het College zal de komende tijd zorgvuldig kijken naar de bekostiging van de schakeltrajecten 
en onderzoeken of deze op een andere manier bekostigd kunnen worden zodat het voor 
faculteiten aantrekkelijker wordt om schakeltrajecten aan te bieden. Als dit een significante 
wijziging van het financiële beleid tot gevolg heeft, zal wederom instemming moeten worden 
gevraagd op deze wijziging in de hoofdlijn. 
 
Ook is tijdens de GOV afgesproken dat er verder gesproken zal worden over het voorstel over 
een kwaliteitsbudget onderwijshuisvesting. Het College gaf aan dat er zeker punten zijn die 
verbeterd kunnen worden in het beleid van de huisvesting. In een gesprek tussen een 
afvaardiging van de GV en het College zal het voorstel besproken worden. 

 
Wij zien graag een bevestiging van bovenstaande besproken punten tegemoet zodat de GV 
verder kan met de inhoudelijke behandeling van de kaderbrief.  

 
 

                                                 
1 Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs LSVb, ISO, VH en VSNU  
(https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2016/12/Gemeenschappelijke-agenda.pdf) 
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Hoogachtend, 

 
 
Alex Tess Rutten 
Voorzitter  
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Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter  
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