HERVERDEELEFFECTEN VAN RIJN IN RELATIE TOT INVESTERINGEN
EN OMBUIGINGEN
Tabel VSNU: totaal saldo investeringen en ombuigingen 2023
Bedragen x € 1.000, jaar 2023
Kolom 1 en 4 op basis van de tabel, uitgedeeld door OCW in het Nota-overleg 1-7-2019 –
relevante bedragen aangevuld en toegelicht door VSNU

Noot OCW bij oorspronkelijke tabel: De verdeling van de rijksbijdrage over instellingen voor het jaar 2023 is nog niet
bekend omdat het aantal inschrijvingen en diploma's voor dat jaar nog niet bekend is. Daarom is verondersteld dat de
verdeling voor 2023 gelijk is aan die van 2020.

Toelichting VSNU:
De middelen studievoorschot zijn in mindering gebracht op het saldo van intensiveringen en
ombuigingen, omdat deze middelen zijn geoormerkt via de kwaliteitsafspraken/het
sectorakkoord voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs om studenten te
compenseren voor beëindiging basisbeurs/invoering van het studievoorschot. Deze middelen
zijn dus niet beschikbaar om eventuele bezuinigingen in alfa, gamma of medisch te
compenseren.
Het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van Van Rijn leidt niet alleen tot
mutaties op instellingsniveau, maar stuurt ook aan op aanzienlijke herverdelingen binnen
instellingen. De VSNU heeft – als gevolg van het niet door OCW beschikbaar stellen van een
specifieke rekenkundige onderbouwing per domein – een simulatie van de Van Rijn effecten
uitgevoerd, waarin een (indicatieve) verschuiving zichtbaar wordt van ca. -/- € 70 miljoen
voor de domeinen alfa/gamma en -/- € 50 miljoen voor het domein medisch. Deze effecten
zijn niet zichtbaar in kolom (6), maar komen bovenop de herverdelingseffecten op

instellingsniveau.
Voor overige intensiveringen, die niet uitgesplitst kunnen worden per instelling (tabel 2 op
het uitgedeelde blad van het ministerie van OCW), geldt dat tegenover deze middelen
verplichtingen en afspraken staan. Het gaat dan om de middelen voor Studievoorschot
(10%-middelen, die OCW niet heeft uitgesplitst), Nationale Wetenschapsagenda en
Intensivering onderzoek overig. Deze zijn bestemd voor additionele taken en dus niet vrij
beschikbaar voor het compenseren van eventuele bezuinigingen in alfa, gamma of medisch.
Toelichting per kolom:
(1) Conform A4 van OCW dat op 1 juli 2019 is uitgedeeld.
(2) Middelen studievoorschot in 2023 per instelling, uitgaande van de verdeling in 2019.
(3) Kolom (1) - (2)
(4) Conform beleidsreactie kabinet op Van Rijn, Kamerbrief van 21 juni 2019, bijlage 2 (en
A4 van OCW dat op 1 juli 2019 is uitgedeeld).
(5) Bezuiniging niet uitkeren prijsbijstelling 2019 per instelling in 2023, uitgaande van de
verdeling in 2019.
(6) Kolom (3) + (4) + (5)
Noot VSNU:
Omdat de verdeling in 2020 nog niet bekend is, is voor kolommen (2) en (5) uitgegaan van
de verdeling in 2019.
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