
Financiële positie Wageningen Universiteit 
Datum: 7 juli 2017 

 
1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2020 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 

in mln. €      

Eigen vermogen € 151,2 € 151,6 € 153,4 € 153,4 € 153,2 

Liquide middelen € 44,9 € 43,0 € 48,8 € 33,9 € 19,7 

Kortlopende schulden € 172,7 € 175,5 € 175,0 € 174,7 € 175,1 

Langlopende schulden € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

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

Solvabiliteit 42,8% 43,3% 43,9% 43,9% 44,4% 

Liquiditeit (current ratio) 0,55 0,55 0,59 0,50 0,42 

Bron: jaarverslag 2016 

NB: Het exploitatieresultaat 2018 omvat €1,6 mln boekwinst op verkoop activa. 

 

 
2. Toelichting op financiële positie  

Het beleid van Wageningen University wordt bepaald door twee, mogelijk conflicterende, 
uitgangspunten. Enerzijds streeft Wageningen University naar een continuering van de 
huidige gezonde financiële positie op langere termijn, te behalen door een jaarlijks evenwicht 
op de winst- en verliesrekening. Dit is nodig om ook op lange termijn over voldoende 
middelen voor investeringen en risicoafdekking te beschikken. Anderzijds vindt Wageningen 

University het essentieel om de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en dus extra 
kosten te maken als de studentenaantallen stijgen. Omdat kosten door de stijgende 

studentenaantallen van de universiteit al jaren toenemen, maar de financiering door de 
rijksoverheid wegens de afbuffering achter blijft, is de verwachting dat de resultaten ook in 
de komende jaren flink onder druk zullen blijven staan.  
 
Wageningen University heeft ervoor gekozen om deze resultaten tijdelijk te accepteren, mits 
de solvabiliteitsratio op lange termijn niet lager wordt dan 40% en op geen enkel moment 

lager wordt dan 35%. De current ratio van Wageningen University is relatief laag. 
 
Met betrekking tot investeringen voert Wageningen University daarom een voorzichtig beleid. 
In het kader van het strategisch nieuwbouwplan zijn in het verleden twee 
onderwijsgebouwen gerealiseerd. Voor huisvesting van de verdere groei van het aantal 
studenten wordt zo min mogelijk extra geïnvesteerd, enerzijds om risico’s op leegstand bij 

afname van het aantal studenten te voorkomen, anderzijds omdat de universiteit de 

beschikbare middelen liever aan docenten dan aan gebouwen besteedt. De op dit moment 
verwachte verdere stijging van de studentenaantallen noodzaken ons wel plannen uit te 
werken hoe nog effectiever om te gaan met de bestaande ruimten en er wordt bekeken of er 
aanpassingen in het gebouwenbestand nodig zijn. In deze laatste overweging wordt 
tegelijkertijd de voorgenomen gedeeltelijke afstoting van sterk verouderde 
onderwijsgebouwen  buiten de campus betrokken. In dit verband worden extra investeringen 
geprojecteerd vanaf 2019.  

 
3. Toelichting op resultaat; ontwikkeling in studentenaantallen en rijksbijdrage 
Het resultaat over 2016 was negatief door de grote instroom van studenten zonder 
corresponderende groei in bekostiging van het onderwijs. De groei in studentenaantallen 
heeft over de periode 2011-2016 cumulatief 54% bedragen en de bekostiging van het 
onderwijs via de Rijksbijdrage (zonder incidenteel verleende loon-compensatie) heeft ook 

over deze periode niet meer dan 2% per jaar (ca 10% cumulatief) bedragen. Dit heeft zijn 

weerslag gehad op de exploitatie. Dankzij alle reeds genomen maatregelen zijn de verliezen 
in de afgelopen jaren behapbaar gebleven, zo ook over 2016. Wel kan geconcludeerd worden 
dat door de forse toename van het primair proces aan de ene kant en de door het Rijk 
opgevoerde bezuinigingen tezamen met de reeds aangehaalde van rijkswege opgelegde 
jaarlijkse begrenzing op de groei van de rijkbijdrage aan de andere kant er per saldo een 
forse spanning op de exploitatie Wageningen University zal blijven bestaan de komende 



periode. Deze spanning heeft zijn grote weerslag op onder meer de werkdruk in onze 
onderwijsorganisatie en zal voor een deel ook invloed kunnen hebben op de manier waarop 
het onderwijs zal worden gegeven. Ook uit deze financiële druk zich in een steeds 
moeizamere handhaving van de koppeling tussen onderwijs en onderzoek die inherent is aan 
onze universitaire organisatie.  
 
De groei van het aantal studenten zal de komende jaren naar verwachting doorzetten. De 

verwachte groei in studentenaantallen over de periode 2016-2019 is 25%.  
 
4. Investeringen (inclusief voorinvesteringen) 
Wageningen University heeft in 2016 € 4,8 mln. aan uitgaven gedaan die te karakteriseren 
zijn als voorinvesteringen in het kader van de wet studievoorschot. In totaal heeft  
Wageningen University € 15 mln. geïnvesteerd in allerlei activa. Beduidend minder dan de 

gerealiseerde afschrijvingen 2016 (€ 27 mln.). Wageningen University is bezig met de 

heropbouw van de positie liquide middelen na een periode van intensief investeren.   
 


