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1. Financiële positie 
. 2015 2016 2017 2018 
in mln. €   
Eigen vermogen 463 439 415 388 
Liquide middelen 196 120 68 19 
Kortlopende schulden 313 303 299 295 
Langlopende schulden 24 20 14 9 
Exploitatie-resultaat 45 -24 -23 -27 
Solvabiliteit (%) 53 52 52 51 
Bron: Jaarverslag  2015  
 
Toelichting: 
 
De financiële positie van de universiteit met een solvabiliteit van boven de 50 
blijft onverminderd solide. Dit is ook noodzakelijk met het oog op de toekomstige 
onvermijdelijke hoge extra investeringen in het vastgoed (zie 3). Het College van 
Bestuur stelt zich als doel de financieringskosten t.b.v. deze investeringen zo 
laag mogelijk te houden. Dat betekent dat primair de bestaande 
liquiditeitsruimte maximaal daarvoor zal worden ingezet alvorens nieuwe 
leningen zullen worden aangegaan.  

Het positieve resultaat zorgt voor een versterking van de  vermogenspositie van 
de universiteit. Het resultaat over 2015  is incidenteel hoog en niet maatgevend 
voor de toekomstige financiële ontwikkeling. 

Het positieve resultaat wordt bij faculteiten en op concernniveau aangewend ten 
behoeve van de vorming van bestemmingsreserves of ter versterking van de 
algemene reservepositie, waarmee ruimte is gecreëerd voor belangrijke 
noodzakelijke toekomstige investeringen. De eerder gevormde 
bestemmingsreserves op concernniveau worden inmiddels ingezet voor de 
desbetreffende doeleinden voor Onderwijs en Onderzoek, met name het fonds 
voor faculteitsoverschrijdende onderzoekfaciliteiten, additionele  toedeling van 
beleidsruimte-middelen, waaronder onderwijsfaciliteiten. 

2. Toelichting op resultaat 2015 
Het financiële beleid van de universiteit blijft gericht op het behouden van een 
positieve balans tussen baten en lasten met daarbij het realiseren van een 
maximum aan middelen voor onderwijs en onderzoek.  

Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2015 bedraagt M€ 45 positief. Een 
belangrijk deel van het resultaat van het boekjaar komt voor rekening van de 
faculteiten. In 2015 is een deel van de beschikbare middelen bij de faculteiten 
niet besteed (beleidsgelden en het vertraagd invullen vacatures). Deze zullen in 
2016 en de jaren daarna zeker aangewend worden. De UU heeft daarnaast in 
2015 een aantal meevallers gehad die een positief effect op het resultaat hebben 
gehad. De baten komen hoger uit door o.a. extra toewijzingen van OCW inclusief 



SEO gelden (10 miljoen) en hogere opbrengst van zwaartekracht-projecten (6 
miljoen). Lagere lasten in 2015  hebben ook bijgedragen aan het positieve 
resultaat over 2015 o.a. afschrijvingslasten (5 miljoen), lagere 
huisvestingslasten (13 miljoen) en de niet aangewende begrote risicomarge (6 
miljoen).  

Ook het gerealiseerde overschot van 2015 is het gevolg van een zorgvuldig en 
sober financieel  beleid. De organisatie blijkt met vertraging een bestemming te 
geven aan de aanwezige structurele financiële ruimte.  

Gesignaleerd wordt dat in de tweede helft van 2015 bij met name de 
alfa/gamma-faculteiten veel extra docentcapaciteit is aangetrokken ten behoeve 
van het kleinschalig intensief onderwijs. Daarmee wordt de beschikbaar gestelde 
financiële ruimte ten behoeve van een kwaliteitsimpuls ook daadwerkelijk benut, 
waarmee ook verlichting wordt geboden voor lokaal hoge werkdruksituaties. 

Vooruitzichten 2016 

Vanaf 2016 zet de uitbreiding van de WP capaciteit door waarbij de eerder 
gevormde  reserves van de faculteiten zullen worden ingezet.  Ook de benutting 
van de bestemmingsreserves op concernniveau zal in 2016 worden voortgezet. 
Voor de UU als geheel beloopt het verwachte gebruik van financiële reserves een 
totaalbedrag van ruim 24 miljoen euro, wat in de begroting zichtbaar wordt als 
een exploitatietekort van dezelfde omvang. Dit tekort wordt echter gedekt uit de 
genoemde reserves.  Daarmee is per saldo sprake van een sluitende begroting 
voor het jaar 2016.  

De trend van grote overschotten van de afgelopen 3 jaar zal in 2016 naar 
verwachting worden omgekeerd. Voorzichtigheid moet daarbij worden betracht. 
De ruimte uit reserves heeft een eenmalig karakter, die niet inzetbaar is voor 
structurele uitgaven.  Kijkend naar de structurele 1e geldstroombekostiging 
(rijksbijdrage + collegegelden) blijkt dat tussen 2016 en 2018 een daling van ca. 
10 miljoen euro in het vrij besteedbare deel wordt voorzien, die ten koste gaat 
van de huidige ruimte in de structurele exploitatie. Deze daling wordt verklaard 
door het geleidelijk teruglopende aandeel van de UU in de landelijke 
studentenpopulatie. 

3. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 
 
Over een aantal jaren wordt de Universiteit Utrecht geconfronteerd met 
omvangrijke investeringen in vastgoed welke noodzakelijk zijn voor de goede 
uitvoering van haar onderwijs- en onderzoekstaken. Er wordt volop gewerkt aan 
de planning hiertoe. Daarbij ligt het accent op de vervanging van de bouw uit de 
60-70-er jaren. Tot en met 2017 zijn de werkzaamheden geconcentreerd in de 
westhoek van De Uithof. Verder in de toekomst staan grote projecten bij DGK en 
Bèta in de planning. Naast nieuwbouw is het onderhoud en de instandhouding 
van de gebouwen van de UU een belangrijk speerpunt.  
 



De ICT investeringen zijn voornamelijk concern systemen van de universiteit. 
Onder ‘investeringen overig’ worden onder andere begrepen de investeringen in 
onderzoeksapparatuur. Deze investeringen zijn mede afhankelijk van externe 
financiering. De overige investeringen laten een stijging zien voor 2016 en 2017 
als gevolg van de voorgenomen investeringen uit het apparatuurfonds. In de 
meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de afschrijvingslasten van de 
overige investeringen min of meer op een gelijk niveau zullen blijven. 


