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Kaderbrief 2021: Aanvullende reactie COR op het voorstel CvB om eerstegeldstroom toe te
voegen aan inzet matchingsmiddelen

Geacht College van Bestuur,
Op 12 juni jl. is tijdens de Gemeenschappelijke Vergadering met uw College door de COR
bezwaar aangetekend tegen verruiming van de criteria voor de zogenoemde matchingsgelden.
Onze kritiek richt zich specifiek op de toevoeging van ‘Eerste geldstroom competitie’ waarvan
op pagina 64 in de Kaderbrief 2021 de volgende definitie wordt gegeven: ‘Alle projectmatige
eerste geldstroommiddelen die in competitie zijn verworven en waarvan de indirecte kosten
niet (volledig) worden vergoed.’

Vorig jaar stond in de concept-Kaderbrief 2020 ook al een aanzet om matchingsgelden
beschikbaar te stellen voor eerstegeldstroomprojecten, met name in verband met
sectorplannen, maar dat proefballonnetje is er vervolgens uitgehaald na verzet van de
Medezeggenschap en protest van een aantal decanen. Omdat we er tijdens onze discussie op 12
juni jl. niet uit kwamen, heeft de voorzitter van de vergadering voorgesteld dat de COR zijn
bezwaren op schrift zou stellen. De kern van onze kritiek is: matching Eerste Geldstroom is een
contradictio in terminis, de toevoeging van matching Eerste Geldstroom aan de
matchingsmiddelen heeft het risico van precedentwerking en de toevoeging is volstrekt
overbodig. Hieronder volgt een korte toelichting:
1.

2.

Contradictio in terminis. OCW kent universiteiten budgetten toe ter financiering van
regulier onderwijs en onderzoek (eerste geldstroom). Deze budgetten dienen niet
alleen ter dekking van de personele lasten, maar ze zijn bedoeld als integrale dekking.
Ook de overhead wordt al uit deze middelen gedekt. Matching van
eerstegeldstroommiddelen is derhalve per definitie niet nodig.
Precedentwerking. Als matching van eerstegeldstroommiddelen als mogelijkheid
wordt opengesteld, kan het CvB de komende jaren allerlei nieuwe claims verwachten
van faculteiten die hierin aanleiding zien om te beargumenteren waarom ze niet
uitkomen met specifieke middelen en projecten uit de eerste geldstroom. De
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3.

matchings- en administratieve druk bij de UvA zal daardoor oplopen. Dat is overigens
ook in strijd met de aanbevelingen van de Commissie Van Rijn.
Toevoeging overbodig. Vorig jaar kwam het CvB al tot het inzicht dat sectorplannen
niet in aanmerking moeten komen voor matching. Toch worden deze op pagina 21 nog
genoemd als voorbeeld van nieuwe financieringen die onder de matchingsdefinitie
zouden moeten vallen: ‘Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Sectorplannen,
Comeniusbeurzen en ook nieuwe beschikbare tranches zwaartekrachtfinanciering.’
Aangezien sectorplannen in de context van de matchingsmiddelen verder niet meer
genoemd worden in de Kaderbrief, gaat de COR ervan uit dat hier sprake is van een
vergissing. Middelen uit de sectorplannen zijn immers niet in open competitie
verworven. Gelieve deze vermelding te verwijderen uit de definitieve Kaderbrief 2021.
Comeniusbeurzen en zwaartekrachtfinanciering worden wel in competitie verworven.
Dat gebeurt echter onder auspiciën van NWO. Daarmee kunnen deze middelen
derhalve onder Tweede Geldstroom (NWO) worden geadministreerd.

Kortom, de COR stemt niet in met deze toevoeging en verzoekt het CvB om ‘Eerste Geldstroom’
te verwijderen uit onderstaande beschrijving van de matchingscondities op pagina 64 van de
Kaderbrief 2021 en uit de bijbehorende tabel op pagina 65):
‘Om kwalitatief hoogwaardige extern gefinancierde onderzoeks- en onderwijsprojecten te
stimuleren wordt een matchingsbudget aan faculteiten toegekend. Dit budget is bedoeld om
(een deel van) de niet door de subsidieverstrekker vergoede integrale kosten te kunnen dekken.
Voor alle in competitie verworven onderzoeks- en onderwijsprojecten wordt een
matchingsbudget toegekend, onderverdeeld in de volgende categorieën:
•
•
•
•

Tweede geldstroom (NWO)
Derde geldstroom EU
Derde geldstroom overig
Eers te geldstroom

Komende vrijdag is er een GV gepland. De GV zal op maandag 30 juni a.s. schriftelijk reageren
op het Instemmingsverzoek inzake de Kaderbrief 2021.

Hoogachtend,
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Voorzitter
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