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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 275,2 € 250,6 € 247,8 € 249,0 € 252,4 € 252,4 

Liquide middelen € 98,3 €56,1 € 56,3 € 58,0 €60,9  € 60,9 

Kortlopende schulden € 104,7 € 118,5 € 119,0 € 121,9 € 123,6 € 123,6 

Langlopende schulden € 9,3 € 6,0 € 26,1 € 56,8 € 65,5 € 65,5 

Exploitatieresultaat € 27,1 € -5,3 € -2,8 € 1,2 € 3,4 € 3,4 

Solvabiliteit 68,4% 62,9% 60,4% 56,4% 55,6% 55,6% 

Liquiditeit (current ratio) 1,30 0,77 0,77 0,78 0,80 0,80 

Bron: Jaarverslag  2016     

 
2. Toelichting op financiële positie  

Het financieel economisch beleid van de Erasmus Universiteit is erop gericht om de 
continuïteit van de bedrijfsprocessen in financiële zin te waarborgen. Een gebalanceerde 
middelenverdeling, structureel sluitende begrotingen en gezonde liquiditeit en solvabiliteit 
vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. Tekorten mogen uitsluitend planmatig en 
tijdelijk van aard zijn. 
Het Strategisch Plan 2014-2018 ‘Impact and Relevance’ kent grote ambities. 

Internationalisering, maatschappelijke relevantie en impact zijn hierin kernthema’s. Voor het 

realiseren van de doelen zijn stevige investeringen nodig in onderwijs en onderzoek, maar 
ook in de (campus-) infrastructuur en ondersteuning. Daarnaast wordt verder gebouwd aan 
de modernisering van de campus en de (ICT-) infrastructuur. Vooruitlopend op de inkomsten 
vanuit de Wet studievoorschot hoger onderwijs wordt in totaal M€ 18 voorgeïnvesteerd in de 
kwaliteit van het onderwijs 
 
Eind 2016 staat de EUR er gezond voor. Er is sprake van een solide balanspositie. Het Eigen 

Vermogen is gestegen naar M€ 248,3. De solvabiliteit is iets afgenomen t.o.v. 2014 maar ligt 
nog steeds boven de signaleringsgrens (60%). De verwachting is dat de liquiditeit en 
solvabiliteit de komende jaren verder zullen dalen doordat het hoge investeringsniveau het 
aantrekken van externe financiering vereist. 
 
Deze financiële positie maakt het mogelijk dat de EUR de komende jaar door blijft bouwen 

aan de ambities. Eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen.  
 
3. Toelichting op resultaat 2016 

Het geconsolideerde financiële resultaat van de EUR over 2016 is M€ 27,1; enkelvoudig is 
dat M€ 27,2. Ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan van M€ 35,1. 
Gedurende 2016 begon dit voordeel zichtbaar te worden in de periodeverslagen die 
tweemaandelijks worden opgesteld. Dit positieve verschil wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door incidentele componenten (M€ 25,1): een teruggave van btw met 
terugwerkende kracht (M€ 7,6); vrijval en onttrekking vanuit personele voorzieningen (M€ 

7,2); extra afschrijving op huisvesting als gevolg van de ontwikkeling van de campus (M€ 
3,2); vertraging in de uitvoering van projecten in het kader van de Wet studievoorschot 
hoger onderwijs (M€ 4,5); vertraging in de uitvoering van strategische projecten (M€ 3,6); 

voordelige resultaten bij faculteiten en BV’s (M€ 5,7). 
De EUR had een negatief resultaat begroot vanwege de inzet van extra middelen voor de 
uitvoering van de strategische plannen en de voorinvesteringen in het kader van de 

studievoorschotmiddelen. De hierboven geschetste ontwikkelen maken echter dat het 

resultaat hoger is dan begroot. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat vooral de middelen voor de strategische 
projecten en studievoorschotmiddelen de komende jaren wel worden besteed, omdat de 
plannen zijn vertraagd in de uitvoering. Deze vertraging is voor wat betreft de 



studievoorschotmiddelen ook vooral het gevolg van een zorgvuldig proces in samenwerking 
met de medezeggenschap. 
 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 
De EUR kent drie investeringsprogramma’s: 
 Het uitvoeringsprogramma EUR Strategie 2014-2018 (budget van € 27,1 mln. t/m 

2018) verdeeld over een 5-tal subprogramma’s, gericht op de implementatie van de 

EUR-brede strategische doelen. De geschatte besteding in 2017 bedraagt bijna € 12 
mln.   

 Campus in ontwikkeling (circa € 300 mln. tot en met 2022) gericht op het ontwikkelen 
van een aantrekkelijke universiteit met internationale allure waar het prettig werken, 
leren, wonen en recreëren is. Een belangrijk deel betreft uitbreiding voor onderwijs en 
onderzoek, naast noodzakelijke ingrijpende renovaties van oude panden. De geschatte 

besteding in 2017 bedraagt ca € 40 mln.  

 Naast bovenstaande investeringen heeft de EUR toegezegd om in de periode 2015-
2017 jaarlijks een gemiddeld bedrag van M€ 6 voor te investeren in de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek (€ 18 mln. in totaal). Dit in aanloop naar de extra middelen uit 
het studievoorschot. Hoewel de EUR al via de andere programma’s fors investeert in de 
kwaliteit van het onderwijs, worden deze uitgaven niet aangemerkt als de toegezegde 
voorinvesteringen in kader van Studievoorschot. In 2015 is besloten om samen met 
faculteiten, centrale en lokale medezeggenschap tot planvorming te komen betreffende 

de voorinvesteringen. De Universiteitsraad heeft ingestemd met het voorstel om de 
middelen als volgt te verdelen: 
o M€ 6 voor ‘quick wins’ in 2016. Dit zijn kortlopende projecten die snel tot een 

zichtbaar resultaat leiden. Feitelijk betreft dit het budget 2015 dat een jaar later 
wordt besteed. Het instemmingsrecht voor dit deel van de middelen is bij de 
Faculteitsraden belegd. 

o M€ 4 vanaf 2016 voor structurele projecten met instemmingsrecht bij de 
Faculteitsraden. Er wordt vanuit gegaan dat de structurele projecten vanaf 2018 
worden bekostigd uit de toebedeling van de Studievoorschotmiddelen door OCW, 
met als hoofddoel meer handen in het onderwijs. 

o M€ 2 vanaf 2016 voor het innovatiefonds. Het instemmingsrecht voor het 
innovatiefonds is bij de Universiteitsraad belegd. Er wordt vanuit gegaan dat het 
innovatiefonds vanaf 2018 wordt bekostigd uit de toebedeling van de 

Studievoorschotmiddelen door OCW. Vanwege het zorgvuldige 
besluitvormingsproces zijn de projecten later op gang gekomen, maar lopen 
daardoor ook langer door. 

 

 

 


