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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 235,6 €239,6 €243,6 €247,6 €255,1 €262,6 

Liquide middelen €16,5 €2,6 €0,3 €5,1 €19,3 €23,6 

Kortlopende schulden €186,1 € 186,0 €186,7 €186,7 € 186,7 €186,7 

Langlopende schulden € 200,5 €225,5 €222,3 €211,6 €197,5 €183,4 

Exploitatieresultaat € 4,4 €4,0 €4,0 €4,0 €7,5 €7,5 

Solvabiliteit1 36,3% 35,4% 36,0% 37,0% 38,5% 40,1% 

Liquiditeit (current ratio) 0,48 0,40 0,39 0,41 0,48 0,51 

Bron: Jaarverslag  2016     

 
2. Uitgangspunten van het financieel beleid 
De financiële dynamiek waarin de VU zich bevindt wordt gekenmerkt door de afnemende 
financiering  per student vanuit centrale overheid (OCW) en toenemende (internationale) 
concurrentie in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij zowel de kwaliteit van het primair proces 
als die van de voorzieningen een rol spelen. De VU anticipeert op deze ontwikkelingen via 

investeringen in de kwaliteit van onderwijs, het vasthouden van het marktaandeel, het vergroten 
van de instroom van (internationale) studenten, het inzetten op toename van de 
concurrentiekracht bij het verwerven van externe financiering, investering in de VU-campus en het 
verbeteren van de faciliteiten voor studenten, onderzoekers en medewerkers van de VU.  

 
Het financiële beleid van de VU heeft invloed op het meerjarenperspectief. Het financiële beleid van 

de VU wordt gekenmerkt door: 

 Structureel sluitende begrotingen en ratio’s die voldoen aan de eisen zoals door de interne 
en externe toezichthouders worden gesteld. 

 Eenheden dienen een positief resultaat uit de reguliere exploitatie te presenteren.  
 De inzet van reserves moet voldoen aan het reservebeleid VU.   

 De dynamiek in de inkomsten vanuit rijksbijdrage en collegegeld moet vertaald worden in 
budgetten voor onderwijs en onderzoek. Met andere woorden, minder rijksbijdrage 
betekent ook minder budget voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.  

 De budgetten voor bedrijfsvoering en huisvesting worden bepaald door de interne regels en 
worden regelmatig getoetst op marktconformiteit of vergeleken met relevante andere 
organisaties. 

 
De gebouwen van de VU stammen uit de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw en het 
vastgoedbestand was afgestemd op een studentenaantal van circa 12.500 van begin jaren 90. 
Inmiddels heeft de VU bijna een dubbel aantal studenten en zijn de gebouwen technisch en 
economisch verouderd. In 2011 heeft de VU een masterplan opgesteld voor de ombouw van het 
complex naar een campus. Dit betreft een investeringsprogramma van in totaal circa €450 mln. 
over de periode 2012-2022. Dit plan wordt jaarlijks herijkt naar aanleiding van nieuwe 

ontwikkelingen, zoals: verwachte aantal studenten, ontwikkelingen als “distance learning” en 
samenwerking met andere onderwijsinstellingen.  
Een groot deel van het Campusinvesteringsprogramma wordt uit eigen middelen betaald. 
Daarnaast heeft de VU een financieringsarrangement met de EIB afgesloten. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteitsratio van de VU is met 36,3% over 2016 ruim boven de gestelde norm van 30% 

door de EIB. Het geplande aantrekken van Vreemd Vermogen de komende jaren zal leiden tot een 

                                                      
1 Omwille van de vergelijkbaarheid met de gegevens uit het Verslag 2015 is hier de solvabiliteitsratio gehanteerd op basis van de 
definitie die wordt gehanteerd door de EIB.  Deze definitie is strikter dan de definitie die door de Onderwijsinspectie wordt gehanteerd 
t.b.v. de signaleringsgrenzen. Op basis van de definitie van de Onderwijsinspectie komt de solvabiliteit voor de VU eind 2016 uit op 
41,0 %, bij een signaleringsgrens van 30%. 



lichte daling van de solvabiliteit. De solvabiliteitsafname zal echter stabiliseren op een niveau dat 

steeds (ruim) boven de eisen blijft die de externe financiers aan de solvabiliteit stellen. De 
verwachting is dat na 2018 de solvabiliteit weer zal toenemen.  
 
Liquiditeit 
Deze bevindt zich met 0,48 onder de signaleringsgrens van 0,50 van de onderwijsinspectie. De 
verwachting is dat deze de komende jaren nog iets zal afnemen alvorens weer vanaf 2019 toe te 
nemen richting de signaleringsgrens. De VU beschikt over een RC faciliteit en voldoende externe 

financiering waardoor er de komende jaren voldoende liquiditeitsruimte is.  
 
3. Toelichting op het resultaat over 2016 
Het te publiceren resultaat bedraagt M€ 4,4. Dit is M€ 2,4 beter dan het begrote resultaat van M€ 
2,0 en M€ 11,7 hoger dan in 2015. Het genormaliseerde resultaat, d.w.z. gecorrigeerd voor 
incidentele factoren, komt uit op M€ 3,4. Dit is M€ 1,4 positiever dan begroot. Het genormaliseerde 

resultaat geeft het beste beeld t.a.v. de structurele financiële ontwikkeling van de VU. Het 

gerealiseerde resultaat 2016 van M€ 4,4 komt ten bate van de reserves van de VU (eigen 
vermogen).     

 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

De investeringen in de VU-campus zijn het meest zichtbaar via de ingebruikname van het OI2-
gebouw, waarin inmiddels onderzoekgroepen uit diverse disciplines intensief met elkaar 
samenwerken. Ook de bouw van het NU.VU gebouw is inmiddels in volle gang. In 2016 heeft de VU 
in totaal M€ 61 geïnvesteerd in materiële vaste activa. 
 
In 2017 zal in de investeringsbesluitvorming t.a.v. het investeren in de zogenaamde 
Schoolwerktuinen locatie plaats vinden, dan wel vervangingsinvesteringen in het huidige Wis- en 

Natuurkunde gebouw. De investeringsbeslissing voor de gehele locatie wordt genomen in de 
tweede helft van 2017. Vooruitlopend hierop is in overleg met de RvT het financieringstraject van 
deze tweede fase van het Campusinvesteringsplan al wel in gang gezet, zodat investerings- en 

financieringsbeslissing in één besluitvormingstraject naar RvT en medezeggenschap kunnen plaats 
vinden. In de continuïteitsparagraaf is op deze besluitvorming en de financiering daarvan nog niet 
vooruitgelopen. 

Naast de investeringen in de Campus heeft de VU ook investeringen in onderzoeksinfrastructuur 
(met name bij faculteiten), kwaliteitsverbetering onderwijs en onderzoek (bij de diensten) en  
(vervanging) investeringen en uitbreidingsinvesteringen in IT faciliteiten die voor een belangrijk 
deel samenhangen met de (ver)nieuwbouw. 
 

De VU heeft een meerjaren investeringsbegroting waarin voldoende beslisruimte en flexibiliteit 
aanwezig is. Per casus zal kritisch worden gekeken naar nut, noodzaak, rendement, omvang en 
timing. Op basis van de beschikbaarheid van middelen zal vanuit het totaal perspectief het 
uiteindelijke besluit worden genomen om projecten in uitvoering te nemen. 
 

Om de ambities van de VU waar te maken is er, naast de doorloop van het meerjarige 

investeringsprogramma voor de huisvesting, een extra beleidsimpuls van ongeveer M€ 15 gedaan, 
waarvan M€ 8,4 aan voorinvesteringen in de kwaliteitsimpuls onderwijs via de Onderwijsagenda 
VU, ca. M€ 4,5 aan ondersteuning voor een aantal strategische initiatieven (incl. AAA-fonds) en ca. 
M€ 1,5 voor talentenbeleid. 


