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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 294,7 € 294,4 € 297,1 € 299,8 € 302,5 € 305,2 

Liquide middelen € 103,0 € 53,5 € 30,5 € 19,6 € 14,9 € 30,4 

Kortlopende schulden € 144,2 € 135,0 € 135,0 € 133,0 € 133,0 € 130,0 

Langlopende schulden € 2,6 € 1,1 € 1,1 € 1,1 € 1,1 € 1,1 

Exploitatieresultaat € 0,3 € -0,8 € 2,6 € 2,7 € 2,7 € 2,7 

Solvabiliteit 60,8% 64,1% 64,9% 65,6% 66,5% 66,8% 

Liquiditeit (current ratio) 0,90 0,55 0,38 0,30 0,27 0,39 

Bron: Jaarverslag  2016     

 
 
2. Toelichting op financiële positie  

De financiële positie is solide en passend bij het financiële beleid en de investeringsplannen 

van de universiteit. Het financiële beleid is er op gericht dat investeringen uit eigen middelen 

gefinancierd kunnen worden. Ten aanzien van de investeringen is de basis de Meerjaren 

Investerings Prognose (MIP) waarin de projecten in de tijd zijn geprioriteerd en de geraamde 

bedragen zijn opgenomen. De MIP wordt regelmatig geactualiseerd. De feitelijke 

goedkeuring van grotere investeringen vereist goedkeuring van het Stichtingsbestuur. In de 

MIP worden drie sturingspunten gehanteerd: 1) de huisvestingslasten bedragen max. 9% 

van de totale baten, 2) de boekwaarde van de vaste activa bedraagt ca. 50% van de 

vervangingswaarde en 3) de investeringen kunnen uit eigen middelen/cashflow worden 

gefinancierd (geen leningen). 

 

De komende jaren voorziet de Radboud Universiteit een vrij sterke afname van de liquide 

middelen vanwege het nieuw- en verbouwprogramma. Daarnaast voorziet de universiteit 

kleine exploitatieresultaten en wordt ingezet op handhaving van een solide solvabiliteit. In de 

meerjarenramingen gaat de universiteit uit van stabilisering van het studentenaantal rond de 

20.000, mogelijk afvlakkende onderzoekbaten uit de tweede en derde geldstroom en 

handhaving van het marktaandeel inschrijvingen en graden. Daarnaast houdt de universiteit 

rekening met de onzekerheid over het beleid van OCW met betrekking tot o.a. de 

prestatieafspraken, verdeling van de studievoorschotmiddelen en het beschikbaar komen van 

loon- en prijscompensatie. 

 
3. Toelichting op resultaat 2016 

De universiteit had voor 2016 een positief resultaat van € 1,7 mln begroot. In beginsel wordt 

een beperkt positief resultaat begroot vanwege de doelstelling om het eigen vermogen op 

peil te houden (inflatie bijhouden). Voor 2017 is hier eenmalig van afgeweken met een 

begroot negatief resultaat van € 0,8 mln. 

Het uiteindelijke resultaat in 2016 valt met € 0,3 mln iets lager uit. Dit wordt veroorzaakt 

door enkele meevallers in rijksbijdrage en collegegelden en anderzijds door hogere 

incidentele huisvestingslasten en reorganisatielasten. Het resultaat wordt toegevoegd aan de 

reserves/eigen vermogen. 
 



4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

De afgelopen 15 jaar zijn meerdere grote(re) investeringen gerealiseerd (o.a. het 

Huygensgebouw ten behoeve van de bèta-faculteit en het Grotiusgebouw ten behoeve van 

de rechtenfaculteit). Ook de komende jaren staan verschillende renovaties/aanpassingen 

gepland. Deze zomer worden de grootschalige renovatie van het tandheelkundegebouw 

afgerond en de aanbouw aan het Gymnasion ten behoeve van de faculteit 

managementwetenschappen is al ver gevorderd. Ook vindt er nieuwbouw plaats voor de 

faculteit sociale wetenschappen, die in 2020 wordt afgerond. In de 

meerjareninvesteringsplanning is opgenomen dat deze projecten worden gefinancierd uit de 

eigen liquide middelen, zodat de universiteit geen gebruik hoeft te maken van externe 

financiering. Voor de jaren 2017-2021 is een investering voorzien van circa 190 miljoen 

euro. In 2020 zal de liquiditeit gedaald zijn naar circa 15 miljoen euro.  

 

Voor wat betreft de voorinvesteringen i.v.m. het studievoorschot worden gemiddeld ca. € 12 

mln. exploitatielasten extra ingezet. 


