
 

 

Financiële positie van de Technische Universiteit Delft 
 

. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bedragen in mln. €       

Eigen vermogen 358 364 374 370 362 362 
Liquide middelen 240 200 63 3 0 0 
Kortlopende schulden 314 338 306 301 301 301 
Langlopende schulden 0 0 0 0 65 84 

       

Solvabiliteit 49% 48% 51%  52% 47% 45% 

       

Exploitatieresultaat 12 (2,0%) 6 (1,0%) 0 (0%) -4 (-0,6%) -8 (-1,3%) 0 (0%) 

 
 

 
Tabel: Realisatie 2014 en 2015 en verwachtingen 2016-2018 t.a.v. financiële ontwikkeling TUD. 
Bron: Continuiteitsparagraaf jaarverslag 2015 
Tussen haakjes staat het exploitatieresultaat als percentage van de totale baten 
 
Uitgangspunten van het financieel beleid  
Het beleid van de TU Delft is gericht op een structureel meerjarig evenwicht van baten en lasten om 
zo de instelling duurzaam financieel gezond te houden. Het eigen vermogen moet op peil worden 
gehouden, zodat er ruimte is om vernieuwing in onderwijs en onderzoek te kunnen doorvoeren en 
toekomstige risico’s te kunnen opvangen. Daarnaast moet er ruimte bestaan om flexibel op externe 
ontwikkelingen te kunnen reageren. Een belangrijke ontwikkeling is de groei van het aantal 
studenten bij de TU Delft. Dit is maatschappelijk gezien een mooie trend, maar moelijk te 
accomoderen doordat de rijksbijdrage per student daalt. Daarnaast is het lastig om in korte tijd extra 
wetenschappelijk personeel te werven en goede onderwijs- en laboratoria ruimten te realiseren. 

Het financieel evenwicht wordt bereikt door uit te gaan van een allocatieresultaat van minimaal nul. 
Het College van Bestuur stelt niet meer aan universitaire bijdrage ter beschikking aan de organisatie-
eenheden dan er beschikbaar is uit de Rijksbijdragen en de ontvangen collegegelden. De 
afzonderlijke organisatie-eenheden worden geacht jaarlijks een begroting in te dienen waarbij baten 
en lasten in evenwicht zijn. Alleen met toestemming van het College van Bestuur kan een begroting 
met een tekort worden ingediend.  

Het aantal studenten en promovendi is de laatste jaren gegroeid en zal verder groeien, waardoor 
extra ruimte nodig is. De TU Delft heeft bovendien te kampen met een aantal oudere gebouwen op 
de campus. Meerdere gebouwen zijn dusdanig verouderd dat het noodzakelijk is om grootschalig te 
investeren in onderhoud van gebouwen en in nieuwbouw om de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek ook in de toekomst goed te kunnen borgen. De voorgenomen investeringen in het 
vastgoed, en de daaraan gebonden inrichtingskosten, zijn terug te zien in de financiële huishouding 
van de TU Delft in de komende jaren.  

De TU Delft is in staat om de noodzakelijke investeringen te doen doordat de TU Delft heeft gespaard 
en bewust een positief resultaat in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De positieve (operationele) 
resultaten over de jaren 2010 tot en met 2015 zijn mede tot stand gekomen door bezuinigingen en 
zullen worden gebruikt ter financiering van de wetenschappelijke vernieuwingen voor onderwijs en 
onderzoek en om de investeringen uit de Vastgoedstrategie te realiseren.   
 
Toelichting op het resultaat over 2015 
De realisatie van 2015 is uitgekomen op € 5,8 mln positief, waardoor het eigen vermogen is gestegen 
tot € 363,6 mln.  
De liquide middelen zijn in 2015 met € 40 mln afgenomen en de resterende liquide middelen worden 
grotendeels gereserveerd voor de uitvoering van de Vastgoedstrategie. 
 



 

 

Ontwikkeling vermogenspositie en de meerjarenbegroting 2016-2018 
Op basis van de inzichten ten tijde van het jaarverslag 2015 laat de meerjarenbegroting over de 
periode 2016-2019, na een negatieve begroting in de jaren 2017 en 2018, in 2019 weer een 
nulbegroting zien. Belangrijke oorzaken zijn: 

1. In de begroting voor 2016 en latere jaren zijn nieuwe structurele uitgaven (€ 6 mln) in de 
kwaliteit van het onderwijs opgenomen voor onderwijs en onderwijsondersteunend 
personeel, ontwikkeling en opleiding van personeel, meer en kwalitatief betere 
studiewerkplekken en duurzame onderwijsinnovaties. Deze investeringen lopen vooruit op 
het beschikbaar komen van extra middelen die voortkomen uit de invoering van de wet 
studievoorschot.  

2. Er wordt geanticipeerd op de sterk toegenomen studentaantallen met een toenemend  
aantal wetenschappelijke medewerkers tot gevolg. Zo is rekening gehouden met een stijging 
van studentaantallen van 20.980 in 2015 naar 23.937 in 2019.  

3. De huisvestingslasten nemen toe door het terugbrengen van het aantal m2 (sloop- en 
opruimingskosten), noodzakelijk onderhoud en de oplevering van gebouwen waardoor de 
afschrijvingslasten zullen stijgen. 

Deze effecten leiden tot tijdelijk negatieve exploitatieresultaten in 2017 en 2018.   

Investeringen 
De voorliggende Vastgoedstrategie, ten tijde van het opstellen van de begroting 2016, gaat voor de 
periode 2013-2022 uit van uitgaven met een omvang van € 675 mln (o.a. nieuwbouw voor de 
faculteit Technische Natuurwetenschappen, het verzamelgebouw voor nieuwe starters, projecten bij 
Civiele Techniek, Electrotechniek Wiskunde en Informatica en het onderwijsgebouw PULSE). Deze 
Vastgoedstrategie is verwerkt in de financiële meerjarenraming, die twee keer per jaar wordt 
opgesteld. De uitkomsten van de doorrekening kunnen aanleiding geven om de Vastgoedstrategie 
aan te passen of te temporiseren.  

Daarbij heeft een kwaliteitsimpuls ten aanzien van onderwijsfaciliteiten plaatsgevonden mede in het 
licht van wet “Studievoorschot Hoger Onderwijs”. Extra onderwijsruimten nodig voor het toenemend 
aantal studenten worden gerealiseerd door de bouw van nieuwe onderwijsgebouwen. Ook vond 
besluitvorming plaats ten aanzien van de huisvesting van Qu-Tech laboratoria en plannen met 
betrekking tot het afstoten van ruimten. 

Alle investeringen in Vastgoed worden ter besluitvorming aan het College van Bestuur voorgelegd. 
Hierbij worden bedrijfseconomische en fiscaal-juridische aspecten, budgettaire ruimte, alsmede 
(administratieve) regelgeving en governance meegenomen. De medezeggenschap heeft 
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van het financieel beleid op grond van de WHW en adviesrecht 
voor belangrijke investeringen op grond van de WOR. De Raad van Toezicht moet besluiten over 
investeringen van grote omvang goedkeuren.   

Tenslotte 
Wilt u meer informatie? Het jaarverslag van de TU Delft is te vinden op de website van de 
universiteit: 

http://www.tudelft.nl/fileadmin/Files/tudelft/over/Feiten_en_cijfers/jaarverslagen/jaarverslag-
TUDelft-2015.pdf 
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