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Inleiding 
 
Deze Bestuurlijke Financiële Rapportage (BFR) geeft een beeld van de begrotingsuitvoering 2019 
gebaseerd op de financiële en personele cijfers tot en met december 2019. Hoofdstuk 1 geeft een 
analyse van de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de Universiteit Leiden. De personele 
bezetting wordt behandeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de financiële 
resultaten van de verschillende eenheden binnen de Universiteit Leiden, opgesteld op basis van de 
door de eenheden aangeleverde BFR. 

 Beeld op hoofdlijnen  

1.1 Financieel resultaat 
Het enkelvoudige resultaat voor geheel 2019 komt uit op M€ 4,6 negatief (de begroting gaat uit van 
M€ 9,5 negatief). De volgende tabel geeft de staat van baten en lasten weer. 
Tabel 1 - Staat van baten en lasten (enkelvoudig) 

 
Het nettoresultaat komt M€ 4,9 hoger uit dan begroot. Hieronder worden de verschillende posten 
van de staat van baten en lasten toegelicht. 
 
Baten  
• Rijksbijdrage: deze post komt nagenoeg uit op het begrote niveau. Bij voorjaarsnota is de 

reguliere rijksbijdrage licht toegenomen en vervolgens zijn de sectorplanmiddelen (M€ 3,6) 
toegekend. Bij de faculteiten staat hier een licht lagere gerealiseerde omzet op OCW-subsidies 
tegenover dan begroot.  

Staat van baten en lasten JR 2018 B 2019 R 2019 R-B
Baten
Rijksbijdragen OCW 358,1 373,1 375,2 2,1
Collegegelden 68,4 66,7 71,3 4,5
Baten werk i.o.v. derden 99,0 94,9 105,2 10,3
Overige baten 35,5 33,2 41,5 8,3
Totaal baten 561,0 568,0 593,2 25,2

Lasten
Personeelslasten 339,8 359,5 363,0 3,5
Afschrijvingen 31,9 31,9 36,3 4,3
Huisvestingslasten 45,6 39,1 47,0 7,8
Overige lasten 144,1 147,1 150,4 3,3
Totaal lasten 561,5 577,6 596,6 19,0

Financiële baten & lasten -1,4 -1,3 -1,3 0,1
Resultaat deelnemingen 0,4 1,5 0,1 -1,4

Nettoresultaat -1,5 -9,5 -4,6 4,9
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• Collegegelden: de collegegelden komen M€ 4,5 hoger uit dan het niveau van de begroting. Dit 
heeft met name te maken met een onderschatting van de opbrengst uit instellingscollegegelden 
bij de begroting.  

• Baten werk i.o.v. derden: deze post komt M€ 10,3 hoger uit dan het niveau van de begroting. 
Dit betreft het saldo van enerzijds een daling in baten NWO (M€ 1,1) en EU (M€ 1,7) en 
anderzijds een stijging in de baten van nationale overheden (M€ 3,8), non-profitorganisaties 
(M€ 4,3) en bedrijven (M€ 4,9).  

• Overige baten: de prognose van deze baten komt M€ 8,3 hoger uit dan het niveau van de 
begroting. Dit betreft ontvangsten voor een kavel voor SRON en een stijging bij diverse 
eenheden.  
 

Lasten 
• Personeelslasten: de personele bezetting komt lager (32 fte) uit dan begroot en de salarislasten 

komen hierdoor licht onder het niveau van de begroting uit. De totale personele lasten komen 
hoger uit dan begroot vanwege toegenomen inhuur en een hogere dotatie personele 
voorzieningen. Voor een toelichting op de ontwikkeling van de bezetting wordt verwezen naar 
hoofdstuk 2.  

• Afschrijvingen: de afschrijvingslasten komen met M€ 4,3 uit boven het begrote niveau. Deze 
stijging doet zich voor bij FWN. Het investeringsniveau ligt hier hoger dan begroot en er is 
sprake van een administratieve correctie bij FWN (activering en afschrijving ineens van 
apparatuur NeCEN).  

• Huisvestingslasten: deze lasten komen M€ 7,8 hoger uit dan het niveau van de begroting. Dit 
betreft onder andere een toename bij FWN (ontwikkeling entree Hortus) en SOZ (uitbreiding 
huisvestingscontingent) en hogere ontwikkelkosten Vastgoed.  

• Overige lasten: deze lasten komen M€ 3,3 hoger uit dan begroot. Deze stijging hangt samen met 
de subsidie voor SRON en toenemende baten bij de eenheden. 
 

Financiële baten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten komt uit op het niveau van de begroting (-/- M€ 1,3).  
 
Deelnemingen 
Onder deze post wordt de verwachte verandering van de waarde van de Libertatis Ergo Holding 
B.V. (LEH) verantwoord. Het resultaat komt M€ 1,4 lager uit dan het niveau van de begroting (M€ 
1,5 positief).  
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De opbouw van het negatieve resultaat 2019 van M€ 4,6 ten opzichte van het begrote negatief 
resultaat van M€ 9,5 ziet er als volgt uit: 
Tabel 2 – Ontwikkeling resultaat 

 
  

Ontwikkeling resultaat t.o.v. begroting (M€) Realisatie 2019
Begroot resultaat -9,5
Resultaatverbetering eenheden en werkbudgetten 4,7
Sectorplangelden FWN en FdR 3,6
Collegegeld (per saldo) 3,3
Toename rijksbijdrage (met resultaateffect, m.n. aanpassing macrokader) 1,7
Bijdrage NWO SEO 1,4
Resultaatmutatie op vernieuwingsmiddelen 0,6
Afdracht 3e geldstroom 0,2
Aanpassing pro rata regeling BTW (door belastingdienst) 0,2
Resultaatmutatie gebiedsontwikkeling -0,1
Dotatie asbestvoorziening -0,3
Overige mutaties -0,5
Detacheringsregeling KITLV -0,6
Afrekening onderwijs TU Delft -0,7
Resultaat deelnemingen -1,4
Dotatie personeelsvoorziening -2,6
Ontwikkelkosten vastgoed t.l.v. exploitatie -4,7
Resultaat -4,6
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1.2 Wijzigingen universitaire bijdrage 2019 
Het college heeft de afgelopen periode besloten tot de onderstaande wijzigingen van de universitaire 
bijdragen en van de vernieuwingsmiddelen. 
 

Tabel 3 – Wijzigingen universitaire bijdrage afgelopen tertaal  

1.3 Ontwikkeling liquiditeit  
De liquide middelen zijn ultimo 2019 met M€ 6,8 afgenomen ten opzichte van ultimo 2018. De 
huidige stand is M€ 167,3 terwijl een stand van M€ 124 was begroot. De hogere stand is voor een 
groot deel het gevolg van een hogere eindstand 2018 dan verwacht bij het opstellen van de begroting 
2019. Deze afwijking hangt vooral samen met lagere gerealiseerde investeringen en een hogere 
stand van de kortlopende schulden in 2018. De volgende tabel geeft het kasstroomoverzicht weer 
volgens de indirecte methode.  

Eenheid Omschrijving mutatie universitaire bijdrage Bedrag k€
FSW Wijziging allocatie Student4student -101
FGGA Wijziging allocatie Student4student 70
FGGA Wijziging allocatie Student4student -70
FGW Vrijval voorziening LIRS -232
WB Best.kosten Sabbatical voormalig decanen 125
WB Automat. Versnellingsplan onderwijsinnovatie en ICT 133
WB O&O Ondersteuning European Universities Network 9
UFB Vergoeding complexbeheer 35
WB Bedrijfsv. Onvoorzien 2019 354
WB Bedrijfsv. Vergoeding dotatie personeelsvoorzieningen 2.555
WB Huisv. Ontwikkelkosten t.l.v. exploitatie 4.769
Totaal 7.647

Eenheid Omschrijving mutatie vernieuwingsmiddelen (VM) Bedrag k€
FGGA Bijdrage LDE-minoren 2019/2020 27
FGW Bijdrage LDE-minoren 2019/2020 19
FGW Westerdijk Talentimpuls 50
ASCL Bijdrage LDE-minoren 2019/2020 0
SOZ Bijdrage LDE-minoren 2019/2020 8
WB O&O Vrijval Uitvoeringsplan Taalbeleid -205
FdA Archeologie:  LDE-center 'Heritage' 115
FGGA LDE-center 'Bold Cities' 5
FSW LDE-center Digitale Samenleving 96
FSW LDE-center Bold Cities 5
ASCL LDE-center 'Frugal Innovation with Afrika' 22
FWN LDE-center  'Sustainability' 206
ICLON LDE-center 'CEL' -4
WB Bedrijfsv. LDE Masterclass 2019 13
LUMC Correctie Te ontvangen - stim.onderzoek 80
LDE Verrekening EUR/TUD/LEI 2020 315
Totaal 752
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Tabel 4 - Kasstroomoverzicht (enkelvoudig) 

 
 

1.4 Ontwikkeling balans 
In de onderstaande tabel wordt de balans weergegeven. 
Tabel 5 - Balans (enkelvoudig) 

  

Kasstroomoverzicht JR 2018 B 2019 R 2019 R-B
Nettoresultaat -1,5 -9,5 -4,6 4,9
Afschrijvingen 31,9 31,9 36,3 4,3
Investeringen -21,2 -60,2 -41,7 18,5
Mutatie Financiële vaste activa -1,0 -1,9 -1,9 0,0
Vlottende middelen: vorderingen -1,9 1,3 1,9 0,6
Voorzieningen -1,2 -3,0 -0,6 2,3
Erfpacht 4,3 1,9 1,7 -0,2
Mutatie waarde SWAP -0,5 0,0 -0,2 -0,2
Vlottende middelen: kortl. schulden 15,1 -0,4 2,4 2,8
Mutatie lening BNG 0,0 0,0 0,0 0,0
Planningsoptimisme ontw. liq. 0,0 3,5 0,0 -3,5
Mutatie liquide middelen 23,9 -36,3 -6,8 29,5

Eindstand liquide middelen 174,1 124,0 167,3

Balans JR 2018 B 2019 R 2019 R-B
Activa
Materiële vaste activa 310,9 344,8 316,4 -28,3
Financiële vaste activa 38,5 41,4 40,4 -1,0
Voorraden 1,1 0,8 1,0 0,2
Vorderingen 38,4 32,9 36,6 3,7
Liquide middelen 174,1 124,0 167,3 43,3
Totaal activa 563,0 543,8 561,6 17,9

Passiva
Eigen vermogen 216,4 212,2 211,8 -0,4
Voorzieningen 29,4 23,9 28,7 4,8
Vooruitontvangen erfpacht 33,8 33,2 35,5 2,3
BNG (lening + rekening-courant) 30,0 30,0 30,0 0,0
SWAP 4,2 4,8 4,0 -0,8
Kortlopende schulden (excl BNG) 249,2 239,7 251,6 11,9
Totaal passiva 563,0 543,8 561,6 17,9

Solvabiliteit 38% 39% 38% -1%
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 Bezettingscijfers 
 
Eind 2019 komt de stand van de bezetting uit op 4.408 fte, 133 fte hoger dan eind 2018. Het 
Wetenschappelijk Personeel (WP) stijgt en komt uit op 2.469 fte. Deze toename betreft vooral 
U(H)D’s en onderzoekers. De omvang van de bezetting bij docenten neemt af. Het Ondersteunend 
en Beheerspersoneel (OBP), dit is inclusief de categorieën OBP O&O en studentassistenten, komt 
uit op 1.939, een toename van 78 fte. Deze toename zorgt samen met de inrichting van het Personeel 
Shared Service Centre voor een stijging van de bezetting bij de ondersteunende diensten. De 
ontwikkeling van de ultimo bezetting per eenheid is te vinden in bijlage 4.  
 

Tabel 6 - Aantal fte’s ultimo periode (definitie VSNU) 

 
 
In onderstaande grafieken is de relatieve ontwikkeling van de bezetting te vinden ten opzichte van 
de stand ultimo 2015. De groei van het aantal fte bij de faculteiten en instituten is gelijk aan de groei 
van het aantal fte WP. Het aantal fte OBP is meer toegenomen dan het aantal fte WP en deels 
verschoven van de faculteiten en instituten naar de ondersteunende diensten. 
 
Grafiek 1 – Ontwikkeling bezetting vanaf 2015 

 
 
 
  

FTE per onderdeel Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Verschil Verschil  met 2015
(ultimostand) 2018 BFR III 2019 BFR I 2019 BFR II 2019 BFR III    2019-2018 fte %
Faculteiten & instituten 3.443 3.401 3.378 3.500 56 391 13%
Ondersteunende diensten 831 878 895 908 77 170 23%
Totaal eigen personeel 4.274 4.280 4.273 4.408 133 561 15%

Waarvan WP 2.413 2.396 2.391 2.469 56 287 13%
Waarvan OBP 1.861 1.884 1.882 1.939 78 274 16%



BFR 2019-III 
 

  
 

 Pagina 9 

De gemiddelde bezetting in 2019 is te vinden in onderstaande tabel. 
 
Tabel 7 - Gemiddeld aantal FTE per Personeelscategorie  

 

    
 
De gemiddelde bezetting voor geheel 2019 komt 32 fte lager uit dan het niveau van de begroting 
2019. Zowel het WP als het overig OBP komen lager uit dan begroot, maar het overig OBP is ten 
opzichte van 2018 nog wel toegenomen. Het OBP O&O komt hoger uit dan begroot. Het 
totaalpercentage OBP is eind 2019 uitgekomen op 32,7%, de begroting 2019 gaat uit van 33,8%. Het 
totale aandeel docent is gedaald van 19,8% (ultimo 2018) naar 18,2%, maar komt wel hoger uit dan 
begroot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gemiddeld aantal FTE JR 2018 B 2019 R 2019 Verschil R-B Ultimo BFR3
Hoogleraar 269 278 270 -8 271
UHD 155 170 168 -2 179
UD 587 657 625 -32 635
Docent 246 216 242 26 242
Onderzoeker 356 362 354 -9 365
Promovendus 761 766 762 -4 776
Subtotaal WP 2.374 2.450 2.422 -28 2.469

0
OBP O&O 433 396 428 33 442
OBP overig 1.361 1.474 1.429 -45 1.447
Student assistent 46 41 50 8 50
Subtotaal OBP 1.839 1.911 1.907 -4 1.939

0
Totaal 4.214 4.361 4.328 -32 4.408

ult. ** ult. **
OBP overig / totaal FTE 32,2% 33,8% 32,7% -1,1% 32,7%
Aandeel Docent * 19,8% 16,4% 18,2% 1,8% 18,2%
* Docent / totaa l  WP exclus ief promovendus  en onderzoeker

** Aandeel  docent en aandeel  OBP i s  in de rea l i satie berekend obv ul timo fte, in de kolom begroting en prognose wordt di t 

kengeta l  gebaseerd op de gemiddelde fte.
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 Beeld per onderdeel 
 
In de onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het resultaat naar de verschillende 
onderdelen van de universiteit. In dit hoofdstuk worden de hoofdonderdelen Allocatieresultaat en 
Vernieuwingsmiddelen, Faculteiten & instituten, Ondersteunende diensten, Werkbudgetten en 
Gebiedsontwikkeling (GBO) besproken. Binnen elk hoofdonderdeel wordt een algemeen beeld 
gegeven waarna per eenheid de ontwikkelingen worden toegelicht.  
 
Tabel 8 - Overzicht exploitatiesaldo per hoofdonderdeel 

 

3.1 Allocatieresultaat, vernieuwingsmiddelen en reserveringen 
Het resultaat op de centrale middelen bedraagt in totaal M€ 3,8 negatief in 2019 (begroot was M€ 
3,5 negatief, zie ook de bijlage 1) en bestaat uit de drie componenten; allocatieresultaat, resultaat op 
centrale vernieuwingsmiddelen en het resultaat op onvoorzien.  
 

Grafiek 2 – Resultaat op centrale middelen, planningsoptimisme en gebiedsontwikkeling 

 

Nettoresultaat per onderdeel JR 2018 B 2019 R 2019 Verschil R-B
Allocatieresultaat 1,3 -0,5 -1,9 -1,4
Vernieuwingsmiddelen -0,8 -3,0 -2,8 0,2
Onvoorzien 0,8 0,0 0,9 0,9
Subtotaal Middelenbedrijf 1,4 -3,5 -3,8 -0,3
Planningsoptimisme eenheden 0,0 0,0 0,0 0,0
Faculteiten & instituten 0,3 -5,9 -1,5 4,4
Ondersteunende diensten 0,4 -0,1 -1,0 -0,9
Werkbudgetten -3,7 -0,2 1,5 1,8
Nettoresultaat voor GBO -1,6 -9,7 -4,8 4,9
Gebiedsontwikkeling (GBO) 0,1 0,2 0,1 -0,1
Nettoresultaat -1,5 -9,5 -4,6 4,9
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Het allocatieresultaat komt uit op M€ 1,9 negatief; begroot was M€ 0,5 negatief. Voornaamste 
verklaringen hiervoor zijn enerzijds de toename van de rijksbijdrage (M€ 1,7), een toename van het 
collegegeld (per saldo M€ 3,3) en ontvangst van de sectorplanmiddelen (M€ 3,6) en anderzijds een 
detacheringsregeling met het KITLV (M€ 0,6), een hogere afrekening met TUD voor de 
gezamenlijke opleidingen (M€ 0,7), een lager resultaat uit deelnemingen (M€ 1,4), een dotatie aan 
de personeelsvoorzieningen (M€ 2,6) en ontwikkelkosten vastgoed (M€ 4,7). Het resultaat op de 
centrale vernieuwingsmiddelen komt uit op M€ 2,8 negatief, dit tekort wordt gedekt uit de in 
voorgaande jaren gevormde bestemmingsreserve.  
 

3.2 Faculteiten & instituten 
De prognose van het resultaat van de faculteiten en instituten komt per saldo M€ 4,4 minder laag 
uit dan begroot.  
 
Grafiek 3 – Resultaat faculteiten en instituten 
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Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) 
FGGA heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat van k€ 621. Begroot was een negatief 
resultaat van k€ 319. De baten zijn in 2019 uitgekomen op M€ 28,0. Dit is een stijging van M€ 1,2 
ten opzichte van de begroting. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door (loon-/prijs-) 
bijstelling van de universitaire bijdrage. Daarnaast betreft het een stijging van de 2e/3e geldstroom 
baten en overige externe baten. De totale personele lasten zijn M€ 0,9 hoger uitgekomen dan 
begroot. De stijging doet zich vooral voor bij inhuur (welke te laag was begroot). Ook de materiële 
lasten komen hoger uit dan begroot, vooral de reiskosten en de huisvestingslasten. De FGGA heeft 
in 2019 projecten uitgewerkt (inclusief organisatorische inbedding en het uitzetten van vacatures) 
voor de onderzoeks-stimuleringsmiddelen die vanuit de vernieuwingsmiddelen zijn toegekend 
voor de periode 2019-2023 (totaal M€ 3,2). De verwachting is dat de projecten in 2020 op volle 
kracht gaan draaien. Ook voor de kwaliteitsmiddelen, die binnen de FGGA zijn verdeeld over 6 
thema’s, zijn plannen gemaakt,. Deze plannen zijn al wel in 2019 gestart en verlopen volgens 
planning. Het gemiddeld aantal FTE bedroeg in 2019 252,8 FTE (6,6 lager dan begroot). Ten 
opzichte van 2018 is het aantal WP gestegen met 14,9 FTE en het aantal FTE OBP gedaald met -1,6 
FTE (gemiddelde stand). De realisatie 2019 is op veel punten conform de bestuursafspraken 2019. 
Alleen het percentage docent blijft met 23% wat achter bij de bestuursafspraken (16%). Vanwege 
de nieuwe bachelor opleiding Security Studies (instituut SGA) is sprake van een relatief hoog aantal 
docenten, maar de prognose laat zien dat het aandeel docenten daalt als ook het 3e Bachelor jaar 
wordt uitgerold waarin relatief weinig docenten actief zullen zijn. 
 
Faculteit Archeologie (FdA) 
In 2019 is bij de faculteit een positief resultaat behaald van k€ 104. Begroot was een negatief resultaat 
van k€ 122. Het gerealiseerde positieve resultaat is vooral een gevolg van het niet tot besteding 
komen van de toegekende middelen voor de stimulering van onderzoek (k€ 130) en niet volledig 
tot besteding komen van de toegekende kwaliteitsmiddelen (k€ 106). De niet tot besteding gekomen 
middelen worden toegevoegd aan een geoormerkte reserve, zodat deze nog kan worden besteed. 
Per ultimo 2019 ligt de facultaire reservepositie nog steeds onder de 5%-norm. Als gevolg van de 
realisatie in 2019 is de algemene facultaire reserve afgenomen van k€ 222 ultimo 2018 naar een 
bedrag van k€ 104. De in 2019 gerealiseerde hogere baten dan begroot hangen vooral samen met 
bijdragen uit de vernieuwingsmiddelen voor het LDE-center Global Heritage en stimulering 
onderzoek. Daarnaast zijn er hogere onderwijsbaten niet-EER studenten. De baten uit 2e en 3e 
geldstroom activiteiten zijn lager dan begroot en lager dan de afgesproken omzet (k€ 4.100) uit de 
bestuursafspraak. De lasten hebben zich ontwikkeld conform begroot. De per saldo hogere lasten 
van circa k€ 200 hangen samen met het doorgeven van de in voorgaande jaren ontvangen 
rentevergoeding op de nog niet bestede spinoza gelden. De bedragen zijn in de loop van 2019 
overgemaakt naar het KITLV. Het gerealiseerde aantal fte in 2019 is met 106,5 fte wat lager ten 
opzichte van begroot. De lagere realisatie komt naar voren bij de onderzoekers en promovendi. Het 
aandeel docent is uitgekomen onder de bestuursafspraak van 10%. Het aandeel tijdelijk personeel 
is uitgekomen op 26,9% en ligt daarmee net iets boven de gemaakte bestuursafspraak van 26%. Het 
aandeel OBP ligt met een realisatie van 17,6% ruim boven de bestuursafspraak van 13%. Van de 
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toegekende kwaliteitsmiddelen is ongeveer een kwart van het toegekende bedrag besteed. De gelden 
zijn ingezet voor scriptiebegeleiding van studenten en het realiseren van onderwijsvernieuwingen. 
 
Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) 
De faculteit realiseert over 2019 een negatief resultaat van k€ 1.377. De begroting ging uit van een 
tekort van k€ 1.540. Dit kleine verschil wordt veroorzaakt door een resultaatverbeteringen in de 
geoormerkte projecten (M€ 0,5) en bij de eenheden (M€ 0,3) enerzijds en negatieve resultaten op 
2e en 3e geldstroomprojecten (M€ 0,3) en een dotatie aan de verlofvoorziening anderzijds (M€ 0,3). 
In 2019 bedragen de totale baten M€ 75,8. Dat is M€ 0,9 hoger dan begroot. De universitaire 
bijdrage is licht gestegen en de onderwijsbaten niet-EER en met name de overige baten zijn hoger 
dan begroot. De totale lasten komen uit op M€ 77,1. Dat is M€ 0,7 lager dan begroot. Dit verschil 
is het resultaat van lagere materiële lasten (M€ 1,1) door onderbesteding op enkele budgetten voor 
facilitaire zaken en onderwijs en hogere personeelslasten (M€ 1,8) vanwege de genoemde 
verlofvoorziening en met name vanwege inhuur voor incidentele projecten, ziektevervanging en 
moeizaam te vervullen vacatures op bepaalde vakgebieden.  
 
De gemiddelde personeelsbezetting in 2019 komt met 763 fte nagenoeg uit op het begrote niveau. 
Het percentage OBP “overig” komt ultimo 2019 op 17%, gelijk aan de bestuursafspraak. Het aandeel 
docenten ultimo 2019 is 18,8% en ligt nog boven de bestuursafspraak van 18%, maar onder het 
niveau van 2018 (21%). Uit de voor 2019-2022 beschikbare reservemiddelen voor 
werkdrukvermindering is in 2019 M€ 0,3 ingezet voor extra capaciteit bij met name de instituten 
en ook het faculteitsbureau. 
 
De faculteit heeft het bestedingsplan voor de middelen kwaliteitsafspraken (k€ 1.749) in overleg 
met de faculteitsraad licht gewijzigd. Er is met name ingezet op versterking van de 
onderwijscapaciteit bij de instituten. Verder is geïnvesteerd in lopende initiatieven ter verbreding 
en verdieping van de studietrajecten en is een aantal projecten gestart rond activerend leren en 
studie- en loopbaanvaardigheden. Uiteindelijk is k€ 140 van de middelen kwaliteitsafspraken niet 
tot besteding gekomen. Dit betreft met name projecten rond docentprofessionalisering en 
verplichte matching en de onderbesteding is het gevolg van een verlate start van de activiteiten. De 
resterende middelen zullen in 2020 worden besteed.  
 
In het kader van Stimulering Onderzoek is de faculteit samen met FdA trekker van het programma 
Museums, Collections and Society. Hiervoor is in 2019 k€ 130 beschikbaar waarvan door de latere 
start in het jaar nog k€ 85 resteert voor inzet in de rest van de programmaperiode (2019-2023). De 
faculteit participeert verder in de programma’s Citizenship and Global Transformations en 
Population Health. 
  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) 
In 2019 is de FdR uitgekomen op een negatief resultaat van k€ 251. In de vastgestelde begroting is 
uitgegaan van een negatief resultaat van k€ 653. De baten zijn M€ 3,3 hoger uitgekomen dan 
begroot, en betreffen de baten onderwijs (+ M€ 1,2), 3e geldstroom activiteiten (+ M€ 0,6) en hogere 
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overige baten (+M€ 1,2). De gerealiseerde baten vanuit NWO en EU is met M€ 0,4 iets lager 
uitgekomen dan begroot (M€ 2,0), wat is gecompenseerd door een stijging van M€ 1,0 in de baten 
werken voor overige derden.  
 
De lastenstijging van M€ 2,9 bestaat uit hogere personele lasten van M€ 2,1 ten opzichte van begroot 
en hogere materiële lasten van M€ 0,8. De hogere personele lasten volgen voornamelijk uit een 
hogere bezetting en een hogere dotatie aan de wachtgeldvoorziening 
 
De hogere materiële lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit hogere reis- en verblijfskosten van M€ 
0,5, alsook hogere huisvestingslasten als gevolg van de herinrichting van het KOG. Tot slot heeft de 
stimulering van de inzet van opgebouwde ‘SAP tegoeden’ in 2019 geleid tot een negatief resultaat 
in de 3e geldstroom.  
 
De gemiddelde bezetting is met 430,0 fte aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot (404,3 fte), met 
name in de eerste geldstroom. De hogere bezetting betreft 10 fte wetenschappelijk personeel en 13 
fte OBP O&O en student assistenten. De categorie OBP O&O stijgt vanwege de keuze van enkele 
instituten om jonge talenten aan te stellen om ervaring op te doen in onderwijs en onderzoek. Het 
aantal docenten is ultimo 2019 met 8,2 fte toegenomen ten opzichte van begroot. Deze toename 
vloeit voort uit de acties volgend uit het plan van aanpak werkdruk en werkgeluk. Het CvB is 
akkoord gegaan met het aanstellen van vaste docenten voor vakgebieden waar grote problemen zijn 
om UD’s te kunnen aanstellen of behouden. Hierdoor is het aandeel docent ultimo 2019 
toegenomen naar 22,5%. De bestuursafspraak hierover ligt op 18% (ultimo 2019). Het aandeel OBP 
regulier is 20,4% en ligt daarmee onder het niveau van de bestuursafspraak (24%). De faculteit heeft 
in 2019 in totaal 42 promoties gerealiseerd, wat ver boven de bestuursafspraak van 25 promoties 
per jaar ligt. 
 
De middelen kwaliteitsafspraken voor 2019 (M€ 1,3) zijn voor een klein deel niet tot besteding 
gekomen. De onderbesteding (k€ 90) wordt bestemd voor latere inzet en hangt met name samen 
met vertraging in de de planontwikkeling voor docentprofessionalisering. 
 
Begroot was een investeringsbedrag van k€ 600. De investeringen zijn uitgekomen op k€ 431. Dit 
zijn de investeringen die samenhangen met de herinrichting van een aantal verdiepingen in het 
KOG. 
 
Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) 
Het negatieve exploitatieresultaat van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is uitgekomen op k€ 
2.300. Dit tekort is circa k€ 400 hoger dan begroot. Het negatievere resultaat hangt vooral samen 
met een dotatie aan de voorziening voor kosten die mogelijkerwijs voortvloeien uit de WI-casus bij 
Psychologie. Hogere baten (circa k€ 800) zijn in 2019 gerealiseerd door de indexering van de 
groeibijdrage, de toekenning van middelen voor de stimulering van onderzoek van k€ 250 en een 
hogere onderwijsvergoeding niet-EER. De baten uit 2e en 3e geldstroomprojecten zijn wat lager 
dan begroot, maar zijn nog altijd hoger dan de bestuursafspraak. Aan de kostenkant is sprake van 
iets hogere personeelslasten en hogere afschrijvingen. De hogere personeelslasten hebben te maken 
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met de iets hogere bezetting en hogere kosten van inhuur bij het faculteitsbureau. De hogere 
afschrijvingslasten hebben te maken met extra investeringen in de labs in het “LEVEL” gebouw. De 
hogere materiele lasten zijn onder andere veroorzaakt door de genoemde dotatie aan de 
voorziening voor de WI-casus. De middelen kwaliteitsafspraken zijn in 2019 volledig besteed. In 
lijn met de begroting zijn de middelen voor het grootste deel (65%) ingezet voor intensiever en 
kleinschaliger onderwijs.  
De gemiddelde fte bezetting is uitgekomen op 561 fte (begroot 543 fte). Het overig OBP als 
percentage van de totale bezetting is ultimo 2019 is uitgekomen op 18,8% en ligt daarmee onder het 
begrote percentage van 19,5% maar boven de bestuursafspraak van 18%. Het gerealiseerde aandeel 
docent ligt op 22,4% (ultimo 2018 lag het aandeel op 23,7 %). Met name de groei van het aantal 
bachelor studenten en beoogde intensivering van het onderwijs zorgt ervoor dat de beoogde daling 
van het aantal docenten minder snel gaat dan verwacht. De bestuursafspraak is 14% in 2019.  Ook 
het aandeel tijdelijk personeel in de 1e geldstroom daalt geleidelijk aan maar minder snel dan 
begroot. Het aandeel is afgenomen naar 31,1% ultimo 2019 en ligt daarmee boven de 
bestuursafspraak van 26%. Voor de beheersing van de werkdruk was in 2019 M€ 0,3 begroot. 
Uiteindelijk is M€ 0,7 uit de hiervoor beschikbare reserve ingezet. 
 
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) 
Het resultaat in 2019 is uitgekomen op M€ 2,7 positief. De begroting 2019 gaat uit van een resultaat 
van M€ 1,1 negatief als gevolg van de inzet van in voorgaande jaren bestemde reserves, waaronder 
uitgaven in het kader van nieuwbouw fase 1, profileringsgebieden en Metabolomics. Het in 2019 
gerealiseerde resultaat bestaat enerzijds uit een negatief resultaat van per saldo M€ 0,1 als gevolg 
van de inzet van bestemde reserves en anderzijds uit een positief resultaat op de reguliere 
bedrijfsvoering van M€ 2,8. Hiervan heeft M€ 1,2 betrekking op een vrijval van de voorzieningen 
voor wachtgeld en voor verlof. Van de resultaatverbetering in de reguliere bedrijfsvoering bestemt 
de faculteit M€ 0,6 voor de inrichting van de nieuwbouw fase 2 en M€ 0,5 voor uitgaven in het kader 
van stimulering onderzoek. Deze bedragen blijven dus beschikbaar voor besteding in latere jaren.  
De resultaatverbetering wordt vooral veroorzaakt door een toename van de baten in de eerste 
geldstroom - bijvoorbeeld de toename van de omzet bij de Hortus en van de tuition fees van niet-
EER studenten - en door een hogere omzet in de 3e geldstroom. De toename van de lasten blijft 
echter nog achter bij deze omzetstijging.  
 
De externe omzet in de 2e (NWO) en 3e EU geldstroom komt uit op M€ 38,5; dat is M€ 2,4 hoger 
dan begroot en ligt ook boven het niveau van de bestuursafspraak (M€ 37,6). Deze omzetstijging 
NWO en EU heeft geen resultaateffect omdat de eventueel resterende middelen op de balans 
worden gezet. 
 
De gemiddelde bezetting is uitgekomen op 1.194 fte, dat is 31 fte lager dan het begrote aantal fte 
(1.225 fte). De daling t.o.v. de begrote bezetting vindt geheel plaats in de 2e en 3e geldstroom, in de 
1e geldstroom is juist sprake van een hogere bezetting dan begroot. Het percentage OBP is 
uitgekomen op ruim 15%, min of meer in lijn met de gemaakte bestuursafspraak (15% ultimo 2019). 
Het aandeel docent komt uit op 5%, de bestuursafspraak is maximaal 10% in 2019.  
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De faculteit geeft aan dat de uitgaven in het kader van de kwaliteitsafspraken voor kleinschaliger 
onderwijs, onderwijsdifferentiatie, docentkwaliteit, ondersteuning studenten en studiesucces zijn 
uitgekomen op ruim M€ 1,2 (begroot was M€ 1,1). 
 
Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) 
Het resultaat is in 2019 uitgekomen op k€ 115 negatief, begroot was k€ 109 negatief. De 
tekortbegroting hangt samen met de goedgekeurde onttrekking aan de reserve, onder andere ten 
behoeve van een hoogleraarspositie op het gebied van hoger onderwijs en werkdrukverlichting. 
Voor deze positie is nog geen geschikte kandidaat gevonden. De totale baten en lasten komen 
uiteindelijk licht hoger uit dan het begrote niveau. Het uiteindelijke resultaat hangt samen met 
lagere baten OCW en interne universiteitsbaten enerzijds en hogere omzet in de overige 
geldstromen, een lichte toename van de universitaire bijdrage en een vrijval in de 
wachtgeldvoorziening anderzijds. De gemiddelde personele bezetting komt uit op het niveau van 
de begroting (64 fte). 
 
De middelen kwaliteitsafspraken voor 2019 (k€ 56) zijn door gebrek aan capaciteit niet volledig 
ingezet. De onderbesteding (k€ 15) zal worden toegevoegd aan het budget voor 2020. In 2019 is met 
name ingezet op enkele projecten in het kader van flexibilisering van de lerarenmaster.  
 
International Institute for Asian Studies (IIAS) 
Het jaar 2019 heeft voor het IIAS vooral in het teken gestaan van de ICAS conferentie van 15 tot 19 
juli. Het IIAS kijkt terug op een zeer succesvol congres met in totaal circa 2.300 deelnemers. 
Het resultaat van het IIAS over 2019 is uitgekomen op k€ 22 negatief, bij een begroting van k€ 65 
negatief. De voor 2019 goedgekeurde tekortbegroting hangt samen met een garantiebijdrage voor 
het Mellon project. Zowel de baten als de lasten zijn licht lager uitgekomen dan begroot, dit hangt 
vooral samen met een doorloop van enkele in 2020 begrote projecten naar 2021. De gerealiseerde 
gemiddelde bezetting is met 12 fte in lijn met de begroting. 

African Studies Center Leiden (ASCL) 
Het resultaat 2019 is uitgekomen op k€ 238 (positief). De begroting voor 2019 sluit op een negatief 
resultaat van k€ 44, ASCL begroot namelijk met toestemming van het college de komende jaren een 
groeistrategie met investeringen in onderwijs, onderzoek en de bibliotheek. Investeringen hierin 
zijn echter pas later in het jaar gestart. Het ASCL heeft de in 2019 toegekende middelen voor het 
integratiefonds - de Leiden African Studies Assembly (Leiden ASA, k€ 300) – vrijwel geheel besteed. 
De in voorgaande jaren opgebouwde bestemmingsreserve ASA (circa M€ 0,2) zal worden besteed 
in 2020; Leiden ASA organiseert dan een Africa Year. Het positieve resultaat in 2019 ontstaat vooral 
als gevolg van hogere onderwijsvergoedingen en doordat er meer kosten doorbelast zijn op 
projecten dan begroot. De personele lasten vallen licht lager uit dan begroot. De omzet in de 3e 
geldstroom stijgt licht vanwege een toename van het projectbudget INCLUDE. De gemiddelde 
bezetting komt met 42 fte min of meer uit op het begrote niveau (43 fte). 
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Honours Academy (HA) 
Het resultaat is in 2019 uitgekomen op k€ 128 positief, begroot was een neutraal resultaat. Het 
resultaat komt gedeeltelijk voort uit lagere personele lasten door vertraging in functievervulling en 
incidentele baten uit uitgeleend personeel. Verder was de universitaire bijdrage vanwege het aantal 
ECTS in 2016/’17 hoger dan de personele en materiële kosten die de faculteiten in 2019 
declareerden. Met het oog op dit laatste verhoogt de HA vanaf komend studiejaar de vergoeding 
voor ingezette docenten. De gemiddelde bezetting komt met circa 12 fte licht hoger uit dan begroot.  
 

3.3 Ondersteunende diensten 
De prognose van het resultaat van de ondersteunende diensten komt per saldo M€ 0,9 lager uit dan 
begroot. 
Grafiek 4 – Resultaat ondersteunende diensten 

 
 
Bestuursbureau (BB) 
Het jaar 2019 is afgesloten met een tekort van k€ 1.010. In de voor het jaar 2019 vastgestelde 
begroting was een bezuinigingstaakstelling opgenomen van k€ 450. Het tekort is in de loop van 
2019 verder opgelopen naar een bedrag van circa k€ 1.000. Het oplopen van het tekort hangt vooral 
samen met het oplossen van diverse knelpunten  bij een aantal directies van het BB, waarbij extra 
medewerkers zijn aangesteld dan wel ingehuurd (deels in verband met langdurig ziekteverzuim, 
deels vanwege noodzakelijke  additionele capaciteit voor onder meer privacy-advisering, 
ondersteuning vertrouwenspersonen, juridische en fiscale adviezen). Een deel van het tekort (circa 
k€ 240) heeft verder betrekking op kosten (met name voor projectondersteuning, p&o-advies, 
opleiding, training en coaching) bij ABJZ, het Bedrijfsbureau en HRM die achteraf bezien in 2019 
doorbelast hadden moeten worden  naar het WB BK dan wel het WB BV. Tegenover het totale 
tekort bij de apparaatskosten BB staat een ongeveer even groot overschot op de door het BB 
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beheerde werkbudgetten  (BK, BV en SCM). Het in 2019 gerealiseerde tekort is ongeveer gelijk aan 
de taakstelling die in de begroting 2020 is opgenomen. De taakstelling voor 2020 is overigens wel al 
verdeeld naar de directies van het BB, waarbij ook de werkbudgetten zijn betrokken. De gemiddelde 
bezetting is in 2019  uitgekomen op 118,6 fte. De vastgestelde normformatie voor 2019 is vastgesteld 
op 108,9 fte. Begroot was een aantal van 116,6 fte. Het aandeel tijdelijk personeel ultimo 2019 ligt 
op 23,9%. 
 
Leiden University Research and Innovation Services (Luris) 
Het resultaat over 2019 is uitgekomen op k€ 62 positief (begroting : neutraal). Een verklaring voor 
het betere resultaat is hoger dan verwachte opbrengsten bij UNIIQ +k€ 23 en meer baten uit overige 
opbrengsten (oa cursussen) +k€ 48. Verder is er sprake van een lichte toename van personele lasten 
door meer inhuur en hogere opleidingskosten +k€ 90 , hier staat echter een daling van de materiele 
lasten tegenover door een afname van donaties en bijdragen in activiteiten -k€ 66. Er hebben nogal 
wat personele mutaties plaatsgevonden o.a. vertrek directeur en de invulling hiervan via een 
combinatiefunctie. De ontstane financiële ruimte als gevolg van de niet opgevulde directiefunctie 
is ingevuld met een aantal nieuw aangestelde juristen. De gemiddelde bezetting jaarultimo is 
uitgekomen op 33,2 fte, nagenoeg gelijk aan de begroting (33,9 fte). Het percentage tijdelijk 
personeel (20,5%) neemt af, maar blijft nog wel ruim boven de gestelde norm (10%). 
 
Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) 
Het resultaat van SOZ is uitgekomen op k€ 147 positief waar k€ 55 negatief was begroot. Dit 
resultaat is het saldo van lagere apparaatskosten (k€ 576) en een negatief resultaat voor het Centre 
for Innovation (CfI, k€ 374). De apparaatskosten liggen onder het begrote niveau door lagere 
uitgaven voor vernieuwingsprojecten in 2019 en met name vertraging in functievervulling. Bij het 
CfI is gedeeltelijk sprake van lagere inkomsten vanwege het niet of later doorgaan van (interne) 
projecten en hogere kosten vanwege nazorg op projecten. Hiernaast geeft SOZ aan dat er bij de 
opstelling van de begroting voor 2019 onvoldoende zicht was op de details van de in 2018 
overgedragen projectportefeuille. Hierop zijn beheersmaatregelen genomen.  
De gemiddelde personele bezetting is uitgekomen op 163 fte waar 167 fte was begroot. Daarbij was 
nog geen rekening gehouden met de aanstelling van eerder ingehuurde medewerkers CfI (11 fte). 
Dit betekent de gemiddelde bezetting bij de overige SOZ-afdelingen 15 fte onder de begroting lag.). 
 
Expertisecentrum Vastgoed (VG) 
Het Expertisecentrum Vastgoed heeft het jaar 2019 afgesloten met een sluitend exploitatieresultaat 
(bij een neutrale begroting). De bezetting komt met 40 fte uit onder het niveau van de begroting 
(42,6 fte). Dit wordt veroorzaakt door openstaande vacatures.  
 
Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) 
UBL sluit 2019 af met een negatief resultaat van k€ 368; de begroting ging uit van een neutraal 
resultaat. Het negatieve resultaat betreft de bestedingen in 2019 van de in 2018 gevormde 
geoormerkte reserves (k€ 416). Het restant van deze reserve uit 2018 (k€ 48) wil de UBL in 2020 
inzetten voor de laatste fase van de schuifoperatie om ruimte te winnen in het depot. De baten 
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stijgen met M€ 1,0 naar M€ 19,4. De stijging betreft voor het grootste deel externe fondsen voor het 
project “Wolkers” (in samenwerking met Museum de Lakenhal), hier tegenover staan ook hogere 
materiële lasten voor de aanschaf van deze collectie. De lasten nemen ten opzichte van de begroting 
met M€ 1,3 toe naar M€ 19,7. De personele lasten komen per saldo uit op het niveau van de 
begroting; er is sprake van een licht lagere bezetting dan begroot en van hogere kosten voor inhuur. 
De stijging op de post inhuur betreft met name de vanuit 2018 doorlopende activiteiten waarvoor 
een geoormerkte reserve is gevormd. De materiële lasten stijgen met M€ 1,3 ten opzichte van de 
begroting, voornamelijk vanwege hogere uitgaven voor collectievorming (project Wolkers), 
activiteiten ten laste van de geoormerkte reserve en enkele projecten zoals het opknappen van het 
restauratieatelier, grootschalige schuifoperaties in de magazijnen en het depot om ruimte te winnen 
voor verdere groei en verbetering van de beveiliging van de collecties. De gemiddelde bezetting is 
in 2019 met 126 fte licht lager uitgekomen dan begroot (130 fte). Oorzaken zijn enkele tijdelijke 
vacatures en het feit dat de begrote aanstelling voor medewerkers van het project Datamanagement 
(1,4 fte) niet zijn aangesteld bij de UBL maar op het Bestuursbureau. 
 
ICT Shared Service Center (ISSC) 
Het ISSC heeft in 2019 een exploitatieresultaat gerealiseerd van k€ 269 positief. Begroot was een 
neutraal resultaat (k€0). Er zijn diverse plussen en minnen waarvan de belangrijkste het lager (circa 
k€ 500) uitvallen van de inhuur van het project “Leiden University Cloud Infrastructure”. Dit 
omdat de planning van dit project iets vertraagd is. De verwachting is dat dit in 2020 wordt 
ingehaald, vandaar dat voor dit project een geoormerkte reserve is gevormd. Het aantal fte is 
uitgekomen op 124 fte. Dat is circa 14 fte lager dan begroot. De lagere realisatie heeft niet geleid tot 
lagere lasten omdat vacante plekken zijn opgevuld door de inhuur van personeel. De investeringen 
zijn uitgekomen op een bedrag van k€ 3.085, hetgeen in lijn is met de begrote investeringen (k€ 
2.900).  
 
Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) 
Het UFB is in 2019 uitgekomen op een klein negatief resultaat van k€ 59. De lagere realisatie dan 
het begrote neutrale resultaat heeft te maken met extra bestedingen in het kader van de bevordering 
van duurzaamheid, hogere kosten voor reparatie en onderhoud, hogere afschrijvingskosten, het 
afzien van het doorvoeren van prijsverhogingen behoudens die bij de SLA-gerelateerde 
dienstverlening en extra kosten van de pilot in het kader van ‘Smarttools’. De baten en lasten zijn 
uitgekomen op circa M€ 24,8. De baten en lasten zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd. De 
investeringen bij het UFB zijn met k€ 1.014 iets hoger uitgekomen dan begroot (k€ 958). De hogere 
investeringen zijn toe te schrijven aan een aantal niet voorziene investeringen.  
De bezetting is uitgekomen op 184,0 fte en blijft daarmee 9,6 fte onder het begrote aantal fte. 
Inclusief inhuur was er bij het UFB een bezetting van 231,0 fte en deze blijft daarmee onder de 
begrote 233,4 fte.  
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3.4 Werkbudgetten 
Het resultaat van de werkbudgetten komt per saldo M€ 1,8 uit boven het niveau van de begroting.  
 

Grafiek 5 – Resultaat werkbudgetten 

 
 
Werkbudget Bestuurskosten (BK) 
In 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van k€ 41. Ten opzichte van begroot zijn de baten k€ 
400 hoger. De kosten zijn circa k€ 360 hoger uitgevallen. De hogere kosten hangen voor een groot 
deel samen met de kosten voor de sabbaticals van de decanen van FWN en FSW. Deze kosten zijn 
opgevangen door de toekenning van extra universitaire bijdrage (k€ 125). Daarnaast zijn er extra 
kosten voor een bedrag van circa k€ 95 die samenhangen met integrale veiligheidszorg. In de loop 
van van 2019 zijn de kosten en baten  overgeheveld vanuit Vastgoed en structureel ondergebracht 
bij het werkbudget. Tot slot zijn in 2019 hogere kosten van lidmaatschappen ontstaan als gevolg 
van de verhoging van de jaarlijkse VSNU contributie en het nieuw aangegane lidmaatschap bij de 
Universiteit van Nederland. Van de gerealiseerde kosten voor lidmaatschappen k€ 577 heeft ruim 
k€ 400 betrekking op de VSNU. De hogere kosten binnen het werkbudget worden opgevangen door 
meevallers bij een aantal andere kostenposten. De in 2019 gerealiseerde bezetting is met 3 fte gelijk 
aan de begroting. 
 
Werkbudget Bedrijfsvoering (BV) 
Bij het werkbudget Bedrijfsvoering is een positief resultaat behaald van k€ 682 na toekenning van 
een universitaire bijdrage van k€ 2.555 voor het afdekken van de hogere dotaties (ten opzichte van 
begroot) aan de voorziening WIA, wachtgeld, ambtsjubilea en Ziektewet lasten. Indien deze kosten 
niet waren afgedekt met een extra universitaire bijdrage, was er een tekort ontstaan van k€ 1.873.  
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Op de overige posten van het werkbudget is per saldo een positief resultaat ontstaan met name door 
lagere kosten voor het werkprogramma Bedrijfsvoering. Ook zijn er minder kosten gemaakt als 
gevolg van een aantal vacatures bij de afdeling Functioneel Beheer en de Unit Procesoptimalisatie 
Innovatie (UPI). Hierdoor is de gemiddelde bezetting iets lager uitgekomen ten opzichte van de 
begrote 76,4 fte.  
 
Werkbudget Automatisering (Aut) 
Het werkbudget Automatisering is in 2019 uitgekomen op een positief resultaat van k€ 470. Begroot 
was een negatief resultaat van k€ 248. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door 
achterblijvende besteding van ICT-projecten (gefinancierd uit de vernieuwingsmiddelen). De 
onderbesteding op deze projecten blijft in 2020 beschikbaar voor besteding (de middelen zijn 
toegevoegd aan een bestemde reserve).  
 
Werkbudget Onderzoek en Onderwijs (O&O) 
Bij het werkbudget Onderzoek en Onderwijs is in 2019 een positief resultaat gerealiseerd van k€ 
211. De onderbesteding hangt vooral samen met een aantal toegekende projecten uit de 
vernieuwingsmiddelen. Bij het project “implementatie onderwijsvisie” is een bedrag van k€ 238 niet 
benut. Als gevolg van de onderbesteding op deze projecten, is de bestemde reserve toegenomen 
naar een bedrag van k€ 637 per ultimo 2019. De gemiddelde bezetting in 2019 is uitgekomen op 4,4 
fte. Dit aantal is 1,3 fte hoger ten opzichte van begroot. Begroot was alleen het aantal fte bij het 
NVIC en het NIT. De hogere bezetting hangt samen met de inzet van tijdelijk personeel op een 
aantal vanuit de vernieuwingsmiddelen gefinancierde projecten. 
 
Werkbudget Strategische Communicatie & Marketing (SCM)  
In 2019 is bij het werkbudget SCM een positief resultaat ontstaan van k€ 254. Van dit bedrag heeft 
k€ 129 betrekking op onderbesteding van het budget voor de viering van het 444 jarig bestaan. Het 
resterende deel van het resultaat is ontstaan bij diverse kostenposten binnen het werkbudget.  De 
gemiddelde bezetting is in 2019 uitgekomen op 24,9 fte, iets lager ten opzichte van de begrote 25,6 
fte. De iets lagere gemiddelde bezetting heeft niet geleid tot lagere personeelslasten als gevolg van 
hogere kosten van inhuur.  
 
Werkbudget Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) 
Het resultaat van het werkbudget SOZ is, bij een neutrale begroting, uitgekomen op k€ 186. Dit 
resultaat is het gevolg van een lager dan begroot beroep op de regeling Financiële Ondersteuning 
Studenten (k€ 91), de LExS-beurzen (k€ 52) en diverse kleinere programma’s (k€ 43). 
 
Werkbudget Huisvesting (HV) 
Het resultaat van het Werkbudget Huisvesting was in 2019 nagenoeg sluitend (-/- k€ 150), hetgeen 
in lijn is met de begroting (neutrale begroting). De afschrijvingslasten komen lager uit dan begroot 
omdat verschillende projecten achterblijven bij de initiële planning. Aan de andere kant komen 
bijvoorbeeld de heffingen hoger uit dan begroot doordat de tarieven zijn verhoogd. De belangrijkste 
afwijking doet zich voor bij de onderhoudslasten. Net als vorig jaar is een aantal  
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voorbereidingskosten voor investeringen in de exploitatie verantwoord (daardoor zijn de 
investeringen juist lager uitgekomen). Het investeringsvolume is uitgekomen op circa M€ 27, 
hetgeen M€ 17 lager is dan begroot. Dit komt, naast het effect van verplaatsing van een aantal posten 
naar de exploitatie, met name door vertraging bij de realisatie van het Datacenter en de 
voorbereidingen voor de 2e fase van de Science campus en de ontwikkeling van de Humanities 
Campus.  

3.5 Gebiedsontwikkeling 
Het resultaat Gebiedsontwikkeling is in 2019 uitgekomen op k€ 150 positief, hetgeen in lijn is met 
de begroting (k€ 226). De totale investeringen in de gebiedsontwikkeling zijn uitgekomen op M€ 
3,6 (begroot was M€ 5,9). Er zijn iets minder adviseurs ingehuurd dan begroot (deze kosten komen 
bij de Gebiedsontwikkeling in de investeringen terecht) en enkele geplande investeringen in de 
infrastructuur (wegen e.d.) van het Bio Science Park zijn vertraagd.  
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 Bijlagen 

4.1 Bijlage 1 Specificatie Allocatieresultaat  

 
 

Bedragen in k€ Universitaire Bijdrage uit Begroting Totaal Totaal Mutaties Bijstelling Mutaties VM Totaal
bijdrage 2019 VNM 2019 1e BFR 2019 2e BFR 2019 3e BFR 2019 indexatie 2019 3e BFR 2019 allocatie 3e BFR Onderbesteding

Totaal alloceerbare middelen 425.342 425.807 430.666 -1 514 315 431.494 0

Governance and Global Affairs 13.671 150 13.821 14.404 14.429 0 32 14.461
Archeologie 6.051 20 6.071 6.202 6.202 115 6.317
Geesteswetenschappen 54.052 191 54.243 54.393 54.443 -232 69 54.280
Rechtsgeleerdheid 28.913 40 28.953 29.105 29.130 29.130
Sociale Wetenschappen 35.875 215 36.090 36.435 36.461 -101 101 36.461
Wiskunde en Natuurwetenschappen 75.559 1.500 77.059 77.540 77.540 206 77.746
ICLON 3.897 51 3.948 3.992 3.992 -4 3.988
IIAS 1.745 0 1.745 1.745 1.745 1.745
ASCL 2.930 300 3.230 3.267 3.267 22 3.289
Honours Academy 1.322 570 1.892 1.892 1.892 1.892
Universitaire bijdrage Faculteiten en instituten 224.015 3.037 227.052 228.975 229.101 -333 0 541 229.309

Bestuursbureau 10.507 275 10.782 10.782 10.820 10.820
Studenten- en onderwijszaken 7.861 1.910 9.771 10.060 10.134 8 10.142
Vastgoed 2.924 0 2.924 2.924 2.886 2.886
UBL 13.479 503 13.982 13.982 13.982 13.982
ISSC 7.568 2.025 9.593 11.718 11.718 11.718
UFB 7.202 0 7.202 7.202 7.252 35 7.287
LURIS 2.499 570 3.069 3.069 3.079 3.079
Universitaire bijdrage Ondersteunende diensten 52.040 5.283 57.323 59.737 59.871 35 0 8 59.914

WB Bestuurskosten 2.721 0 2.721 2.721 2.816 125 2.941
WB Bedrijfsvoering 7.491 115 7.606 7.606 7.606 2.909 13 10.528
WB Automatisering 8.691 3.540 12.231 12.231 12.231 133 12.364
WB Onderwijs en onderzoek 1.178 1.006 2.184 2.184 3.106 9 -205 2.910
WB Strategische Communicatie en Marketing 4.851 210 5.061 5.061 5.061 5.061
WB SOZ 2.434 0 2.434 2.434 2.434 2.434
WB Huisvesting 41.358 152 41.510 41.510 41.415 4.769 46.184
Universitaire bijdrage Werkbudgetten 68.724 5.023 73.747 73.747 74.669 7.945 0 -192 82.422

Totaal universitaire bijdragen eenheden 344.779 13.343 358.122 362.459 363.641 7.647 0 357 371.645
Ruimte voor nieuwe allocaties 2.547 2.547 466 465 465 -465
Vernieuwingsmiddelen 1.431 1.431 -961 -2.092 -752 -2.844 2.844
Overige universitaire bijdragen eenheden 348.757 13.343 362.100 361.964 362.014 7.647 0 -395 369.266 2.379

Subsidie LUMC 60.467 246 60.713 62.438 62.439 -237 80 62.282
Rooseveld Study Center 209 209 209 209 209
LDE middelen 0 0 0 0
Subsidies 60.676 246 60.922 62.647 62.648 -237 0 80 62.491

Onvoorzien 1.276 1.276 572 522 -745 0 -223 -428
Overig (salaris-adm. en reclassificatie) 0 400 400 -400 0
Reserveringen en onvoorzien 1.276 0 1.276 972 922 -1.145 0 0 -223 -428

Externe rentelasten 1.380 1.380 1.380 1.380 130 1.510
SWAP 759 759 759 759 759
Bouwrente -546 -546 -546 -923 300 -623
Saldo financiële baten en lasten 1.593 0 1.593 1.593 1.216 0 430 0 1.646

Totaal gealloceerde middelen 412.302 13.589 425.891 427.176 426.800 6.265 430 -315 433.180 1.951

Allocatieresultaat -549 -1.369 3.866 -6.266 84 630 -1.686 -1.951

Allocatieresultaat -1.369 3.866 -1.686
Resultaat op Vernieuwingsmiddelen -3.000 -4.320 -3.927 -2.844
Resultaat op Onvoorzien 0 0 893
Planningsoptimisme eenheden 2.000 1.500
Totaal -3.549 -3.689 1.439 -3.637
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4.2 Bijlage 2 Exploitatieresultaat per eenheid  
 

 

Resultaat per eenheid JR 2018 B 2019 R 2019 Verschil R-B

Allocatieresultaat 1,3 -0,5 -1,9 -1,4
Vernieuwingsmiddelen -0,8 -3,0 -2,8 0,2
Risicoreservering/onvoorzien 0,8 0,0 0,9 0,9
Correctie planningsoptimisme eenheden 0,0 0,0 0,0 0,0

Faculteiten & Instituten
Governance & Global Affairs -0,7 -0,3 -0,6 -0,3
Archeologie -0,3 -0,1 0,1 0,2
Geesteswetenschappen 0,5 -1,5 -1,4 0,2
Rechtsgeleerdheid -0,9 -0,7 -0,2 0,4
Sociale Wetenschappen -1,6 -1,9 -2,3 -0,4
Wiskunde & Natuurwetenschappen 3,1 -1,1 2,7 3,9
ICLON -0,2 -0,1 -0,1 0,0
IIAS -0,1 -0,1 0,0 0,0
Honours Academy 0,2 0,0 0,1 0,1
ASCL 0,3 0,0 0,2 0,3
Totaal faculteiten & Instituten 0,3 -5,9 -1,5 4,4

Ondersteunende diensten
Bestuursbureau -0,5 0,0 -1,0 -1,0
LURIS 0,0 0,0 0,1 0,1
Student- en OnderwijsZaken 0,4 -0,1 0,1 0,2
Vastgoed 0,0 0,0 0,0 0,0
Universiteitsbibliotheek 0,4 0,0 -0,4 -0,4
ISSC 0,1 0,0 0,3 0,3
UFB 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Totaal ondersteunende diensten 0,4 -0,1 -1,0 -0,9

Werkbudgetten
Bestuurskosten 0,2 0,0 0,0 0,0
Bedrijfsvoering -1,5 0,0 0,7 0,7
Automatisering 0,8 -0,2 0,5 0,7
Onderzoek & Onderwijs 0,2 0,0 0,2 0,2
Strategische Communicatie & Marketing 0,2 0,0 0,3 0,3
Student- en OnderwijsZaken 0,2 0,0 0,2 0,2
Huisvesting -3,6 0,0 -0,3 -0,3
Totaal Werkbudgetten -3,7 -0,2 1,5 1,8

Nettoresultaat exclusief GBO -1,6 -9,7 -4,8 4,9

Gebiedsontwikkeling 0,1 0,2 0,1 -0,1

Nettoresultaat -1,5 -9,5 -4,6 4,9
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4.3 Bijlage 3 Investeringen per eenheid 

 

*
Investeringen per eenheid JR 2018 B 2019 R 2019 Verschil R-B
Faculteiten & Instituten
Governance & Global Affairs 0,0 0,0 0,1 0,1
Archeologie 0,0 0,0 0,0 0,0
Geesteswetenschappen 0,1 0,3 0,1 -0,2
Rechtsgeleerdheid 0,2 0,6 0,4 -0,2
Sociale Wetenschappen 0,2 0,3 0,3 0,1
Wiskunde & Natuurwetenschappen 5,6 4,7 10,1 5,4
ICLON 0,0 0,0 0,0 0,0
IIAS 0,0 0,0 0,0 0,0
Honours Academy 0,0 0,0 0,0 0,0
ASCL 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal faculteiten & Instituten 6,1 5,8 11,0 5,2

Ondersteunende diensten
Bestuursbureau 0,0 0,0 0,0 0,0
LURIS 0,0 0,0 0,0 0,0
Student- en OnderwijsZaken 0,5 0,1 0,1 0,0
Vastgoed 0,0 0,0 0,0 0,0
Universiteitsbibliotheek 0,0 0,1 0,5 0,4
ISSC 2,9 2,9 3,1 0,2
UFB 1,3 1,0 0,8 -0,1
Totaal ondersteunende diensten 4,7 4,0 4,5 0,5

Werkbudgetten
Bestuurskosten 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrijfsvoering 0,0 0,0 0,0 0,0
Automatisering 0,0 0,0 0,2 0,2
Onderzoek & Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0
Strategische Communicatie & Marketing 0,0 0,0 0,0 0,0
Student- en OnderwijsZaken 0,0 0,0 0,0 0,0
Huisvesting 9,5 43,9 21,7 -22,2
Bouwrente 0,1 0,5 0,6 0,1
Planningsoptimisme 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Werkbudgetten 9,7 44,5 22,6 -21,9

Totaal exclusief GBO 20,4 54,3 38,1 -16,2

Gebiedsontwikkeling 1,1 5,9 3,6 -2,3
Overige (o.a. subsidie Wijnhaven) -0,5 0,0 0,0 0,0

Totaal 21,1 60,2 41,8 -18,5

* Realisatie betreft het saldo van investeringen en desinvesteringen
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4.4 Bijlage 4 Bezetting ultimo periode per eenheid 
 

 
  

Ultimo aantal FTE
Ultimo 
2016

Ultimo 
2017

Ultimo 
2018

Begroting 
2019 (gem.)

Ultimo 
Augustus

Ultimo 
September

Ultimo 
Oktober

Ultimo 
November

Ultimo 
December

Faculteiten en Instituten
Governance and Global Affairs 175 221 253 259 251 252 253 255 256
Faculteit Archeologie 132 121 116 110 110 95 95 94 95
Faculteit Geesteswetenschappen 719 757 782 759 737 751 758 768 765
Faculteit Rechtsgeleerdheid 420 444 430 404 417 430 435 446 436
Fac Sociale Wetenschappen 521 553 552 543 549 552 568 578 576
Wiskunde & Natuurwetenschappen 1.142 1.159 1.173 1.225 1.185 1.214 1.236 1.245 1.244
ICLON 77 78 70 64 62 62 62 62 62
IIAS 10 10 12 12 11 11 11 11 12
Honours Academy 8 11 12 12 11 13 13 13 13
Afrika - Studiecentrum (ASC) 38 43 43 43 43 41 41 41 41
Totaal Faculteiten en Instituten 3.242 3.397 3.443 3.431 3.378 3.421 3.472 3.511 3.500

Ondersteunende Diensten
Bestuursbureau 181 192 193 225 218 224 230 229 229
LURIS 26 30 32 34 35 33 32 32 32
Expertisecentrum SOZ 142 141 143 167 165 167 170 171 172
EC Vastgoed 36 39 38 43 41 38 38 37 39
Univ. Bibliotheken Leiden 122 118 124 130 129 129 128 127 127
ISSC 114 115 119 138 125 127 127 126 127
Univ Facilitair Bedrijf 157 161 182 194 183 186 189 188 182
Totaal Ondersteunende Diensten 778 796 831 930 895 904 914 910 908

Totaal 4.020 4.193 4.274 4.361 4.273 4.324 4.386 4.421 4.408

Ultimo aantal FTE
Ultimo 
2016

Ultimo 
2017

Ultimo 
2018

Begroting 
2019 (gem.)

Ultimo 
Augustus

Ultimo 
September

Ultimo 
Oktober

Ultimo 
November

Ultimo 
December

Hoogleraar 247 262 272 278 276 276 277 273 271
UHD 151 153 158 170 171 171 172 176 179
UD 500 573 606 657 632 645 637 638 635
Docent 282 259 256 216 227 224 238 246 242
Onderzoeker 353 356 343 358 341 348 354 364 362
Promovendus 770 774 774 766 740 758 783 779 776
Overig WP 2 4 3 4 3 3 3 3 3
Subtotaal WP 2.305 2.380 2.413 2.450 2.391 2.425 2.464 2.480 2.469

OBP O&O 406 440 431 396 422 432 433 441 442
OBP Overig 1.265 1.323 1.382 1.474 1.424 1.428 1.442 1.446 1.447
Student assistent 44 50 49 41 36 40 47 54 50
Subtotaal OBP 1.716 1.813 1.861 1.911 1.882 1.899 1.922 1.942 1.939

Totaal 4.020 4.193 4.274 4.361 4.273 4.324 4.386 4.421 4.408

OBP overig/ totaal FTE * 31,2% 31,3% 32,2% 33,8% 33,2% 32,9% 32,7% 32,6% 32,7%
Aandeel Docent 23,9% 20,8% 19,8% 16,4% 17,4% 17,0% 18,0% 18,5% 18,2%
OBP O&O / totaal FTE 10,1% 10,5% 10,1% 9,1% 9,9% 10,0% 9,9% 10,0% 10,0%

* Realisatie Ultimo OBP overig/ totaal FTE incl. FOM
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4.5 Bijlage 5 Inzet middelen kwaliteitsafspraken 
In april 2018 hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en de VSNU 
het sectorakkoord Wetenschappelijk Onderwijs ondertekend. In dit akkoord wordt beschreven dat 
de middelen kwaliteitsafspraken die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel worden 
geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door middel van de zogenaamde 
kwaliteitsafspraken. Het universitair plan voor deze investering is in 2019 positief beoordeeld door 
de NVAO en wordt uitgevoerd. Voor het lopende jaar gaat het hierbij in totaliteit om een bedrag 
van M€ 7 dat de faculteiten, inclusief LUMC en ICLON, inzetten conform de met de faculteitsraden 
afgestemde bestedingsplannen.  
 
De bestedingsplannen zijn opgesteld met de onderwijsvisie van de universiteit 
(Learning@LeidenUniversity) als leidraad en sluiten aan bij de thema’s uit het sectorakkoord 
Wetenschappelijk Onderwijs. De facultaire plannen dekken samen alle thema’s met uitzondering 
van het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ 1. De besteding in 2019 ziet er als volgt uit: 
 
Tabel 3.4 – Besteding middelen kwaliteitsafspraken 2019 (bedragen in k€) 

Besteding middelen kwaliteitsafspraken 2019 B 2019 R 2019 
Intensiever en kleinschalig onderwijs 2.436 2.464 
Onderwijsdifferentiatie 2.660 2.543 
Meer en betere begeleiding studenten 458 394 
Ruimte voor docenten om te professionaliseren 1.104 949 
Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen 399 346 
Passende en goede onderwijsfaciliteiten (zie voetnoot 1) 0 0 
Totaal 7.057 6.696 

 
Ten opzichte van het universitair bestedingsplan is in 2019 minder besteed aan de thema’s 
Studiesucces, Docentkwaliteit en Onderwijsdifferentiatie. Oorzaak voor de onderbesteding is hier 
veelal vertraging in de uitvoering doordat de NVAO-beoordeling pas in de loop van februari 
bekend werd, doordat de planvorming soms meer tijd vroeg of omdat onvoldoende capaciteit kon 
worden vrijgemaakt. In beperkte mate is verder sprake van onderbesteding doordat de geschatte 
kosten lager uitvielen dan verwacht of omdat eerdere keuzes in overleg met de medezeggenschap 
zijn aangepast. 
 
In totaal is in 2019 k€ 6.696 van de middelen kwaliteitsafspraken ingezet. Dit is k€ 359 lager dan 
begroot. Het resterende bedrag blijft vanaf 2020 beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. 
 

                                                      
1. Het verbeteren van de onderwijsfaciliteiten heeft voor de universiteit een hoge prioriteit, want betere 
faciliteiten dragen bij aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De lopende programma’s en projecten op dit 
gebied zijn in de universitaire meerjarenbegroting opgenomen en worden daarom in 2019 niet ten laste 
gebracht van de middelen Kwaliteitsafspraken. Hierdoor komen alle beschikbare middelen voor 
kwaliteitsafspraken ten gunste van de faculteiten.  
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