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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2019 

 
. 2016 2017 2018 2019 

in mln. €     

Eigen vermogen € 160,8 € 154,9 € 152,6 € 152,6 

Liquide middelen € 118,3 € 97,9 € 77,7 € 67,7 

Kortlopende schulden € 131,0 € 134,3 € 134,2 € 134,3 

Langlopende schulden € 118,4 € 113,1 € 107,9 € 102,6 

Exploitatieresultaat €  6,7 - € 2,1  - € 3,0 € 0,0 

Solvabiliteit (EV/TV) 38% 37% 37% 38% 

Liquiditeit (current ratio) 1,27 1,14 0,99 0,91 

Bron: Jaarverslag 2016  
(balans is gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening; exploitatieresultaat is exclusief 
resultaat meerderheidsdeelnemingen) 

 
 

2. Toelichting op financiële positie van de Universiteit Twente (2016)  

Het financiële beleid van de Universiteit Twente is gericht op een structureel evenwicht tussen 

baten en lasten. Jaarlijks streeft de universiteit een exploitatieresultaat van nul na. De 

beschikbare eerste geldstroom (Rijksbijdrage plus Collegegelden) wordt volledig aangewend 

ten behoeve van Onderwijs en Onderzoek. Om ook meerjarig dit evenwicht te bereiken 

hanteert de universiteit een vierjaren horizon voor haar begroting. Het begrotingsjaar zelf is 

daarbij taakstellend, de meerjarenbegroting richtinggevend. De begroting 2017-2020 laat in 

2017 en 2018 nog een tekort zien en vanaf 2019 een resultaat van nihil. 

 

Om meerjarige continuïteit te kunnen blijven nastreven, blijft de financiële positie van de 

universiteit een constant punt van aandacht. Mede in het licht van afnemende financiering per 

student bij een toenemende instroom stelt ons dit voor de nodige uitdagingen. Aan de andere 

kant vraagt onze onderzoeksinfrastructuur om noodzakelijke investeringen om concurrerend 

te blijven in de onderzoekswereld. De realisatie van het Max Planck Center en het Fraunhofer 

Project Center op de campus van de universiteit en de geplande vastgoedinvesteringen zijn 

hier voorbeelden van. 

 

Het eigen vermogen van de universiteit dient een dusdanige omvang te hebben dat de 

solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen) minimaal 30% en maximaal 

40% bedraagt, met een streefwaarde van 35%. Hiermee wordt bereikt dat er ruimte is om 

risico’s op te vangen, maar dat er ook niet te veel publieke middelen onbesteed blijven. Voor  

de komende jaren verwacht de Universiteit Twente een solvabiliteitspercentage dat zich 

stabiliseert rond de 37 à 38%. Hiermee wordt voldaan aan de met de Raad van Toezicht 

afgesproken streefwaarde. 

 

Voor de liquiditeit hanteert de Universiteit Twente een bandbreedte voor de current ratio van 

0,5 tot 1,5 met 1,0 als streefwaarde. De komende jaren daalt de current ratio als gevolg van 

investeringen vanuit het strategisch huisvestingsplan, maar blijft deze binnen de afgesproken 

bandbreedte. Vanaf 2020 herstelt de current ratio zich en nadert deze de streefwaarde van 1,0 

weer. 

 



 
3. Toelichting op resultaat 2016 

Het resultaat 2016 van de Universiteit Twente is uitgekomen op + € 5,9 miljoen (inclusief 

consolidatie meerderheidsdeelnemingen). Begroot was een tekort van € 2,5 miljoen. Het 

positieve resultaat van € 5,9 miljoen is voor een groot deel toe te rekenen aan vrijval van 

niet bestede 4TU-gelden uit de jaren 2013 t/m 2016 (€ 2,8 miljoen) en vrijval van de 

voorziening milieurisico (€ 2,2 miljoen). 

 

De niet bestede 4TU-gelden konden op basis van verslaggevingsvoorschriften eind 2016 niet 

verantwoord worden onder de overlopende posten, zoals voorgaande jaren nog het geval 

was. In plaats daarvan dienden deze gelden via het exploitatieresultaat naar een bestemde 

reserve te worden geboekt. De komende jaren zullen deze gelden alsnog besteed worden, 

waarbij onttrekking aan de bestemde reserve via een negatief exploitatieresultaat zal lopen. 

De vrijval van de voorziening milieurisico’s is een gevolg van de definitieve overdracht in 

2016 van het te saneren gebouw aan een projectontwikkelaar. Hierdoor valt het 

saneringsrisico van het betreffende gebouw voor de Universiteit Twente weg. 

 

Het positieve resultaat over 2016 wordt in de komende jaren onder andere ingezet voor de 

voorinvesteringen in het kader van de invoering van de Wet Studievoorschot, zoals dit in 

VSNU-verband is afgesproken met de Minister. De middelen worden ook ingezet om 

uitvoering te gaan geven aan UT2020, de strategische visie van de universiteit die gericht is 

op het versterkt inzetten op innovatief combineren in onderzoek en onderwijs in 

internationale context. 
 

 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

Voorinvesteringen Wet Studievoorschot: 

De UT zal ook in 2017 doorgaan met de voorinvesteringen in het kader van de invoering van 

de Wet Studievoorschot, zoals dit in VSNU-verband is afgesproken met de Minister. De 

voorinvesteringen passen daarbij naadloos in onze ambities uit Vision2020. Voor het jaar 

2017 zal naar verwachting een bedrag van € 4,0 miljoen geïnvesteerd worden. 

 

Vastgoedinvesteringen:  

Het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan voor de UT is eind juni 2016 vastgesteld. 

Hierin zijn de huisvestingskaders tot en met 2025 vastgelegd. Onderdelen van dit plan zijn 

de herhuisvesting van de faculteit ITC op de campus en de clustering van Onderwijs & 

Onderzoek op het thema Health. Daarnaast is een programma opgenomen voor de overige 

huisvestingsbehoeften voor onderwijs en onderzoek.  


