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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

€

Eigen vermogen 478 453 434 418 428 438 

Liquide middelen 207 144 100 50 60 38 

Kortlopende schulden 302 304 303 302 301 301 

Langlopende schulden 17 12 7 1 31 29 

Exploitatieresultaat 14 -25 -19 -16 10 10 

Solvabiliteit (%) 55 54 53 53 52 52 

Liquiditeit (current ratio) 0,89 0,70 0,56 0,40 0,43 0,36 

2. Toelichting op financiële positie 

 
De financiële positie van de universiteit blijft met een solvabiliteit van boven de 50 onverminderd 

solide. Dit is ook noodzakelijk met het oog op de toekomstige onvermijdelijke hoge extra 

investeringen in het vastgoed (zie 4).  

Het College van Bestuur stelt zich als doel de financieringskosten t.b.v. deze investeringen in 

balans te houden met de uitgaven voor onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat primair de 

bestaande liquiditeitsruimte maximaal daarvoor zal worden ingezet alvorens nieuwe leningen zullen 

worden aangegaan. In verband hiermee heeft het College van Bestuur besloten het vrij 

besteedbare positieve exploitatiesaldo op concernniveau van het jaar 2016 primair toe te voegen 

aan de algemene reserve binnen de kaders van het reservebeleid. 

Het financiële beleid van de universiteit blijft gericht op het behouden van een positieve balans 

tussen baten en lasten met daarbij het realiseren van een maximum aan middelen voor onderwijs 

en onderzoek. De UU is financieel gezond en de reguliere bedrijfsvoering is financieel solide, 

hetgeen ruimte geeft om middels eerder gevormde reserves additioneel te investeren in de 

toekomst van de universiteit.  

 

Met het strategisch plan 2016-2020 zijn de ambities van de UU voor de komende jaren recent 

vastgesteld. Dit plan is de leidraad voor de jaarlijkse Bestuursagenda’s van het College van Bestuur 

en van de faculteiten en diensten met een vertaling naar de begroting. 

 

Vooruitzichten 2017 

In de begroting 2017 wordt uitgegaan van een negatieve exploitatie in 2017 en daarop volgende 

jaren. Dit tekort zal worden gedekt uit de eerdergenoemde bestemde reserves. Het is duidelijk dat 

de exploitatie-ontwikkeling van de UU in een meerjarig perspectief moet worden geplaatst. 

Overschotten uit eerdere jaren worden later alsnog ingezet voor onderwijs en onderzoek of 

gereserveerd voor toekomstige huisvestingsopgaven.  

Bij de ontwikkeling van het meerjarige financiële beeld dient nadrukkelijk ook het omvangrijke 

vastgoedvraagstuk van de UU te worden betrokken. De investeringsopgave voor de komende jaren 

is fors. De UU heeft in 2016 een traject in gang gezet om te komen tot een strategisch meerjaren 

vastgoedplan. Het komend jaar zal in het teken staan van te maken keuzes waarbij het belang van 

huisvesting voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning wordt gewogen tegen financiële 

randvoorwaarden.  

 



3. Toelichting op resultaat 2016 

Het gerealiseerde exploitatieresultaat over het boekjaar 2016 bedraagt 14 miljoen euro positief. 

Het positieve resultaat 2016 wordt grotendeels veroorzaakt door enerzijds een bijstelling in de 

hoogte van de rijksbijdrage in de loop van 2016, anderzijds incidentele overschotten bij faculteiten 

welke voornamelijk samenhangen met gefaseerde investeringen uit de beleidsmiddelen. In dit 

boekjaar heeft de eind 2015 ingezette uitbreiding van de wetenschappelijke staf wel geleid tot een 

forse toename van de personeelslasten in 2016.  

De positieve saldi van de voorgaande jaren zijn bij faculteiten en op concernniveau aangewend ten 

behoeve van de vorming van bestemmingsreserves of ter versterking van de algemene 

reservepositie, waarmee ruimte is gecreëerd voor belangrijke noodzakelijke toekomstige 

investeringen. De eerder gevormde bestemmingsreserves op concernniveau worden inmiddels 

ingezet voor de desbetreffende doeleinden voor Onderwijs en Onderzoek, met name het fonds voor 

faculteitsoverschrijdende onderzoekfaciliteiten en additionele  toedeling van beleidsruimte-

middelen, waaronder onderwijsfaciliteiten. In 2016 is de besteding hiervan weliswaar op gang 

gekomen maar blijft nog achter bij de gemaakte ramingen.  

Ook het gerealiseerde overschot van 2016 is het gevolg van een zorgvuldig en sober financieel  

beleid. De organisatie blijkt met vertraging een bestemming te geven aan de aanwezige structurele 

financiële ruimte.  

In 2016 is bij met name de alfa/gamma-faculteiten veel extra docentcapaciteit aangetrokken ten 

behoeve van het kleinschalig intensief onderwijs. Daarmee wordt de beschikbaar gestelde 

financiële ruimte ten behoeve van een kwaliteitsimpuls ook daadwerkelijk benut, waarmee ook 

verlichting wordt geboden voor lokaal hoge werkdruksituaties. 

4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

 
Over een aantal jaren wordt de Universiteit Utrecht geconfronteerd met omvangrijke investeringen 

in vastgoed welke noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van haar onderwijs- en 

onderzoekstaken. Er wordt volop gewerkt aan de planning hiertoe.  

In onderstaand overzicht wordt een prognose van de investeringen in vastgoed, ICT en overige 

investeringen (m.n. apparatuur)  weergegeven voor de jaren 2017-2021. 

 

De investeringen zijn bepaald door de Vastgoed & Campus op basis van het vastgoedprogramma 

van de Universiteit Utrecht. Er wordt volop gewerkt aan de gebouwen van de UU en de ruimtelijke 

inrichting. Daarbij ligt het accent op de vervanging van de bouw uit de 70-80-er jaren. Tot en met 

Universiteit Utrecht Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose

bedragen x k€ 2017 2018 2019 2020 2021

Investeringen vastgoed

Investeringsuitgaven 74,1 68,5 78,3 80,0 80,0

Afschrijvingen huisvesting 49,1 50,8 53,4 50,7 50,7

Investeringen ICT (centraal)

Investeringsuitgaven 6,1 6,1 4,6 4,6 4,6

Afschrijvingen ICT 4,8 6,0 4,6 4,6 4,6

Investeringen Overig

Investeringsuitgaven 16,0 9,0 10,3 10,4 10,4

Afschrijvingen 11,0 11,0 11,0 11,0 10,4

Totaal investeringen - afschrijvingen 31,3 15,8 24,2 28,7 29,3



2017 zijn de werkzaamheden geconcentreerd in de westhoek van De Uithof. Verder in de toekomst 

staan grote projecten bij DGK en Bèta in de planning. Naast nieuwbouw is het onderhoud en de 

instandhouding van de gebouwen van de UU een belangrijk speerpunt. 

In het kader van het Strategisch Vastgoed Plan 2016-2030 zullen in 2017 belangrijke keuzes 

worden gemaakt in de meerjarenplanning van de vastgoedinvesteringen. Die keuzes moeten 

passen binnen de daartoe vastgestelde financiële regelgrenzen. Daarmee zal worden geborgd dat 

het totaal van de woonlasten van de UU (huisvestings- en facilitaire lasten) niet zullen uitkomen 

boven 15% van de totale omzet. 

De ICT investeringen betreffen voornamelijk de concern systemen van de universiteit. Onder 

‘investeringen overig’ worden onder andere begrepen de investeringen in onderzoeksapparatuur. 

Deze investeringen zijn mede afhankelijk van externe financiering. De overige investeringen laten 

een stijging zien 2017 als gevolg van de voorgenomen investeringen uit het apparatuurfonds. In de 

meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de afschrijvingslasten van de overige investeringen 

min of meer op een gelijk niveau zullen blijven. 

Met de instellingen in het Hoger Onderwijs is afgesproken dat in de periode 2015 tot en met 2017 

door de universiteiten een voorinvestering zal worden gedaan in het kader van de strategische 

agenda voor het Hoger Onderwijs 2015-2025. De UU heeft inmiddels voor een belangrijk deel 

voldaan aan haar aandeel in de landelijke toezegging door vastgestelde investeringen in 

Kleinschalig Onderwijs, Blended learning/Educate IT, uitbreiding studieplekken, verbetering 

onderwijsvoorzieningen collegezalen en voorinvestering onderwijsgebonden onderzoek voor een 

bedrag van € 27 miljoen tot en met 2017. 

 

 


