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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 (geconsolideerd) 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 149,3 € 141,7 € 137,8 € 130,8 € 129,7  € 127,4 

Liquide middelen € 84,9 € 40,5 € 23,2 € 28,2 €13,1 € 15,4 

Kortlopende schulden € 143,8 € 137,7 € 135,2 € 130,7 € 128,5 € 140,3 

Langlopende schulden € 92,6 € 91,5 € 90,3 € 89,0 € 87,8 € 86,5 

Exploitatieresultaat € 7,9 € -2,6 € -3,6 € -6,4 € -0,3 €-1,0 

Solvabiliteit 36,2% 36,1% 36,0% 35,4% 35,5% 34,2% 

Liquiditeit (current ratio) 0,92 0,59 0,47 0,51 0,40 0,38 

Bron: Jaarverslag  2016     

 
2. Toelichting op financiële positie  

De TU/e streeft in haar financieel beleid naar evenwicht tussen de baten en lasten. In dit 

streven is de universiteit de afgelopen jaren succesvol geweest: sinds 2004 is sprake van 

beperkt positieve resultaten. In de jaarlijkse begrotingen zijn de baten en lasten in 

evenwicht. Financiële sturing op korte en lange termijn vindt plaats via ratio’s als 

solvabiliteit, schuldpositie, betalingscapaciteit en huisvestingsnormen. 

 

Voor de jaren 2016-2019 kiest de TU/e ervoor om een deel van het eigen vermogen in te 

zetten ter financiering in de groei van het onderwijs. Hiermee kan de TU/e de 

uitgangspunten welke aan de basis staan van het succes handhaven, te weten: 

(onderzoeks)excellentie, hands-on onderwijs, keuzeruimte, persoonlijke relatie tussen 

wetenschappelijke staf en student en een sterke verwevenheid van onderwijs en onderzoek. 

Voor aanscherping, behoud en versterking van investeringen in uniek excellent onderzoek 

trekt het CvB ook enkele miljoenen extra uit in 2017. De groei in het onderwijs aan de TU/e 

sluit aan bij de ambitie van het kabinet (Techniekpact) om meer goed geschoolde technici op 

te leiden. De investeringen van TU/e in de verwevenheid onderwijs-onderzoek sluiten aan bij 

de strategische agenda van OCW, waarin dit een kernpunt is. De gestage groei van het 

aantal studenten gaat naar verwachting nog een aantal jaren door. Dit is een positieve 

ontwikkeling, maar vraagt ook veel van de organisatie. De TU/e heeft in het afgelopen jaar 

gezocht naar wegen om de soms forse groei te beheersen, waaronder invoering van 

decentrale selectie vanaf 2018, waarbij de kwaliteit hoog blijft. 

 

Op basis van de maatschappelijke functie van de TU/e zou de lange termijn strategie zich 

richten op ongewijzigde groei, dit betekent dat geen bovengrens wordt ingesteld voor de 

instroom in opleidingen. Dit leidt echter tot forse risico’s in de verwevenheid onderwijs-

onderzoek en een ongezonde financiële situatie met gevolgen voor de continuïteit van de 

TU/e. De TU/e zal derhalve een lange termijnstrategie voeren waarbij een bovengrens wordt 

ingesteld voor om te beginnen een viertal opleidingen. Hiermee wordt de stijging in de 

aantallen studenten beperkt en fluctueert de staf (WP)-student ratio de komende jaren 

tussen 1 op 18 en 1 op 20. Hiermee realiseert de TU/e weliswaar continuïteit en een 

acceptabele financiële situatie, echter deze keuzes leiden nog niet tot blijvend positieve 

resultaten. Additionele keuzes zullen gemaakt moeten worden om een financieel gezonde 

universiteit te blijven. De hoofdlijnen van beleid en meerjarenstrategie worden in goed 



overleg afgestemd met de medezeggenschap en de toezichthouder (Raad van Toezicht). De 

medezeggenschap heeft hierop sinds 2015 instemmingsrecht. 
 
3. Toelichting op resultaat 2016 

Het resultaat 2016 laat een positief resultaat zien van € 7,9 mln. op een totale omzet van € 

342 mln. (2%). Hierin zijn de positieve resultaten voor private activiteiten van € 2,1 mln. 

begrepen. De winst uit private activiteiten wordt onder andere ingezet ter financiering van 

scholarships voor talentvolle studenten en valorisatieactivteiten. Het resultaat over 2016 is 

positief beïnvloed door onder andere bijstellingen in het macrokader (rijksbijdrage), 

incidentele baten en lagere overige lasten. Een gedeelte van het resultaat is gereserveerd 

met een specifieke bestemming, onder andere een bestemmingsreserve investeringen 

laboratoria (€ 2,0 mln.) en een bestemmingsreserve organisatie-ontwikkelingen (€ 1,2 mln.). 
 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

De TU/e campus is een omgeving in ontwikkeling. De TU/e wil in de toekomst meer dan ooit 

middenin de maatschappij staan. Dat komt tot uiting in haar activiteiten en op de campus. 

De TU/e laat haar groene campus groeien tot een aantrekkelijke hotspot met state-of-the-art 

offline en online faciliteiten. Binnen de strikte financiële kaders investeert de universiteit in 

renovatie en vernieuwing van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. Die omslag is nodig om 

adequate voorzieningen te bieden aan groei in onderwijs en samenwerking in onderzoek. 

Naast de TU/e investeren ook partners uit bedrijfsleven, woningcorporaties, HBO en MBO 

voor eigen rekening en risico op de TU/e Campus. Tot 2020 wordt naar verwachting ca. €125 

mln. geïnvesteerd voor de realisatie van Campus 2020 door de TU/e. De realisatie van het 

‘Atlas’-gebouw zal lopen tot 2018, waarna de faculteiten Industrial Engineering & Innovation 

Science en Industrial Design en ondersteunende diensten hierin zullen worden gehuisvest. 

  

De strikte financiële kaders zijn noodzakelijk om te bewaken dat voldoende middelen naar 

onderwijs en onderzoek vloeien en de minimale solvabiliteit gehandhaafd blijft. Immers, de 

Inspectie van het Onderwijs let op de ondergrens van solvabiliteit van 30%. In de 

meerjarenraming is zichtbaar dat de komende jaren het vastgoedplan Campus 2020 verder 

wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt er reeds gewerkt aan de herziening van het Campus 

2020 plan, het Campus 2030 plan. Dit plan zal in 2017 afgerond worden. Hierin worden de 

huisvestingsinvesteringen t/m 2030 inzichtelijk gemaakt. 

 

Grootschalige investeringen in onderzoeksfaciliteiten, laboratoria en proefopstellingen 

kunnen vrijwel niet worden gefinancierd uit de rijksbijdrage. Oorzaak hiervan is de 

matchingdruk en de onderbekostiging op het gebied van onderwijs. Dit betekent dat 

investeringen in onderzoeksexcellentie noodzakelijk achterblijven.  

 

In de periode 2015-2017 heeft de TU/e geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dit 

zijn voorinvesteringen in het kader van het studievoorschot, vooruitlopend op de extra 

middelen die vanaf 2018 beschikbaar komen. Het gaat om voorinvesteringen van jaarlijks 6 

à 8 miljoen euro in onderwijskwaliteit en –vernieuwing (toekomstgericht maken van de 

onderwijsorganisatie, onder andere de inrichting van het bachelor en mastercurriculum), 

onderwijscapaciteit (extra inzetten van wetenschappelijk personeel), voorzieningen wegens 

groei van studentaantallen en ICT-investeringen in het onderwijs (onder andere vernieuwing 

van studentinformatiesystemen).  


