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1. Financiële positie 2017 en prognose 2017-2022 

 
. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

in mln. €       

Eigen vermogen 275  269 276,8 283,1 300,3 300,3 

Liquide middelen 108,2 112,6 53 52,9 41,3 41,3 

Kortlopende schulden 112,9  126,2 128,3 130,7 113,5  113,5 

Langlopende schulden 9,2 0,6 19,9 16 1,4 1,4 

Exploitatieresultaat -0,2 -7,4 -0,7 -0,8 10,9 10,9 

Solvabiliteit 70,8% 69,4% 69,3% 67,8% 73,3% 73,3% 

Liquiditeit (current ratio) 1,26 1,21 0,73 0,73 0,75 0,75 

 Bron: Jaarverslag 2017     

 
2. Toelichting op financiële positie  
Het financieel-economisch beleid van de EUR is erop gericht de continuïteit van de 

bedrijfsprocessen in financiële zin te waarborgen. Een gebalanceerde middelenverdeling, 
structureel sluitende begrotingen en een gezonde liquiditeit (hoger dan de signaleringsgrens 
van OCW) en solvabiliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten. Tekorten mogen uitsluitend 

planmatig en tijdelijk.  

 
Het huidige strategisch plan ‘Impact and Relevance’ loopt tot en met 2018 en kent grote 
ambities. Internationalisering, maatschappelijke relevantie en impact zijn hierin kernthema’s. 
Voor het realiseren van de doelen zijn stevige investeringen nodig in onderwijs en onderzoek 
en ondersteuning. Daarnaast wordt verder gebouwd aan de modernisering van de campus en 
de (ICT-) infrastructuur. Vooruitlopend op de inkomsten vanuit de Wet studievoorschot 
hoger onderwijs wordt er de komende jaren nog M€ 16 geïnvesteerd in de kwaliteit van het 

onderwijs. De totale investeringen in 2021 wordt verwacht op M€ 25,1.  
 
De EUR staat er eind 2017 ook financieel gezond voor. Het eigen vermogen is, ten opzichte 
van 2016, nagenoeg stabiel gebleven op M€ 275,0. De solvabiliteit is van 72,2% in 2016 
gedaald naar 70,8% in 2017. Dit is in de lijn der verwachting in verband met de 
investeringen die de Erasmus Universiteit de komende jaren uitvoert in het kader van de 

Campus in Ontwikkeling (CiO). Voor de periode 2018-2021 wordt een investeringsbedrag 

van M€ 169 voorzien.  
De verwachting is dat de ratio’s hierdoor komende jaren dalen maar dat de Erasmus 
Universiteit wel blijft voldoen aan de solvabiliteitsgrenzen die het ministerie van OCW 
hanteert.  
 
3. Toelichting op resultaat 2017 

Het geconsolideerde financiële resultaat van de EUR over 2017 is M€ 7,8. In de 
begroting is 2017 uitgegaan van een geconsolideerd resultaat van M€ -2,1. Hiermee 
valt de realisatie van 2017 M€ 9,9 positiever uit dan verwacht. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door positieve meevallers aan de batenkant waaronder een hogere 
Rijksbijdrage, de compensatie van stijging loon- en prijspeil door OCW (M€ 7,6) en door 
hogere inkomsten bij werk in opdracht van derden (M€ 14,3).  
Daarnaast is het resultaat op deelnemingen en Erasmus MC (M€ 8,0) positiever uitgevallen 

dan vooraf was voorzien ook onder andere door loon- en prijspeil compensatie. Aan de 
andere kant vielen de personeelslasten hoger uit dan begroot (M€ 21,7) door een stijging 

van eigen personeel en inhuur van derden. Deze hoger personeelslasten hangen voor een 
groot deel samen met de hogere opbrengst bij werk in opdracht van derden. 
 



Het negatieve begrote resultaat werd voorzien door de voorinvesteringen in het kader van de 
Wet studievoorschot onderwijs (M€ 11,0), extra structurele investeringen in de IT (M€ 1,5) 
en een extra uitputting van de jaarlijkse strategische reserve (M€ 2,0).  
 
 
4. Investeringen 
In het kader van de huidige strategie wordt in totaal M€ 32,6 geïnvesteerd waarbij de 

verwachting is dat voor 2018 er nog M€ 10 wordt geïnvesteerd.  

 
Naast het strategisch plan loopt al een aantal jaren het programma ‘Campus in 

Ontwikkeling’. Het totale programma is in een aantal fases opgedeeld. In ‘Campus in 
ontwikkeling I’ (CiO I) is gebouwd aan een nieuw campushart en aan de basisinfrastructuur. 

CiO II is gericht op de vernieuwing en instandhouding van de onderwijsvoorzieningen, 
kantoren en het creëren van nieuwe voorzieningen. In 2017 is CiO II afgerond en is er 
gestart met CiO III. De renovatie van de monumentale hoogbouw (Tinbergen gebouw) 
neemt, naast de renovatie van het Van der Goot gebouw, in CiO III een prominente plaats 
in. Ook het realisatie van een nieuwe sportfaciliteit is voorzien in deze fase. Daarnaast krijgt 

duurzaamheid in CIO III wederom veel aandacht.  
Voor de resterende periode van 2018-2021 is een investeringsbedrag van M€ 169 voorzien. 
 
Een laatste voorbeeld van investeringen zijn de projecten en initiatieven in het kader  
van de Wet studievoorschot. In totaal wordt de komende jaren nog M€ 16 geïnvesteerd om 
op een totaal van M€ 25,1 te komen in 2021. In 2016 en 2017 is er vooral gewerkt aan de 
opstart van de projecten en de instemming van de medezeggenschap. In 2017 zien we dat 

projecten en initiatieven zijn gestart en beginnen te lopen. In 2017 werkten de faculteiten 
aan 54 verschillende facultaire projecten. Hierbij is qua thema’s aangesloten bij de 
strategische agenda van OCW. 

 

 


