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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 
 

. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen* € 217,5 € 208,6 € 201,5 € 194,6  € 190,8  € 187,2  

Liquide middelen € 82,1 € 77,8 € 73,6 € 56,5 € 40,8 € 28,8 

Kortlopende schulden € 134,5 € 134,5 € 134,5 € 134,5 € 134,5 € 134,5 

Langlopende schulden € 2,9 € 2,3 € 1,8 € 1,2 € 0,7 € 0,5 

Exploitatieresultaat € 2,0  - € 8,8 - € 7,1 - € 6,9 - € 3,9 - € 3,5 

Solvabiliteit  58% 57% 56% 55% 55% 55% 

Liquiditeit (current ratio) 1,1 1,0 1,0  0,9 0,8 0,7 

Bron: Jaarverslag  2016     

* Bestaande uit het startkapitaal, algemene reserves en bestemde reserves  

 
2. Toelichting op financiële positie  

De financiële positie van Universiteit Maastricht is robuust te noemen. De solvabiliteit zal de 

komende jaren naar verwachting tussen 55% en 58% uitkomen, waar een minimale 

solvabiliteit van 40% als interne norm vereist is. De liquiditeitsratio schommelt in de periode 

2017-2021 rond 0,9 en is hiermee afdoende voor alle lopende verplichtingen. 

 

Voor de jaren 2017-2021 worden negatieve exploitatieresultaten verwacht. Dit ligt in lijn met 

het investeringsprogramma dat Universiteit Maastricht de komende jaren wil gaan uitvoeren 

als gevolg van de verwachte stijging van het activiteitenniveau van Universiteit Maastricht en 

de uitvoering van diverse bestedingsplannen. Tevens vinden aanpassingen in het 

gebouwenbestand van Universiteit Maastricht plaats aangezien de huidige omvang en 

inrichting van het vastgoed als gevolg van de groei in aantal studenten, medewerkers en 

researchfaciliteiten onvoldoende is voor toekomstige ontwikkelingen. Inherent aan de 

begrotingssystematiek – door de inzet van bestemde reserves – laat Universiteit Maastricht 

voor de begrotingsjaren vanaf 2017 negatieve exploitatieresultaten zien. Het resultaat 

normale bedrijfsvoering is over de gehele periode positief. 

 

Het financieel beleid van Universiteit Maastricht is gericht op de instandhouding van 

voldoende eigen vermogen, waardoor nieuwe investeringen en innovatieve projecten 

grotendeels uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden, zodat nagenoeg geen vreemd 

vermogen hoeft te worden aangetrokken. In bovenstaande cijfers is deze visie zichtbaar door 

het aflopende aandeel van de post ‘langlopende schulden’ in de totale financieringsstructuur 

van Universiteit Maastricht. De post kortlopende schulden lijkt wellicht hoog, maar deze post 

bestaat voor nagenoeg 50% uit de boekhoudkundige verwerking van de vooruitontvangen 

collegegelden en vooruitontvangen middelen voor contractonderzoek.  

 

De geplande investeringen in de periode 2017-2021 worden uit eigen middelen gefinancierd. 

Dit is de reden waarom de liquiditeiten meerjarig dalen en de langlopende schulden 

nagenoeg nihil blijven. In lijn met de planning- en controlcyclus van Universiteit Maastricht 

wordt de investeringsagenda ter instemming en advies aan de medezeggenschap en de 

toezichthouders voorgelegd. 

 

 



 
3. Toelichting op resultaat 2016 

Voor 2016 was een negatief resultaat van M€ 1,9 begroot; gerealiseerd is  

M€ 2,0 positief. Een resultaatontwikkeling van M€ 3,9 positief. Deze resultaatontwikkeling 

wordt vooral veroorzaakt door hoger dan begrote Rijksbijdragen en collegegelden (positief 

effect), mutaties in de voorzieningen (positief effect), stijging van de korte termijn 

verlofschuld (negatief effect) en de afwaardering van twee renteloze leningen (negatief 

effect). Het overschot is deels aan de algemene reserve en deels aan de bestemde reserve 

toegevoegd en zal de komende jaren worden ingezet voor realisatie van de 

bestedingsplannen (zie paragraaf 2).  

 
4. Investeringen (inclusief voorinvesteringen) 

Universiteit Maastricht heeft zich in verband met de invoering van de Wet Studievoorschot 

Hoger Onderwijs gecommitteerd aan voorinvesteringen in de periode 2015-2017. Deze 

investeringen zijn gericht op een versterking van de onderwijskwaliteit en het onderwijs 

gebonden onderzoek en op de infrastructuur die nodig is voor het creëren van een moderne 

leeromgeving. De voorinvesteringen in 2016 bedragen M€ 11,8. Daarbij is met name 

geïnvesteerd in extra onderwijsstaf, onderwijsinnovatie, docentprofessionaliteit en 

studiefaciliteiten. In de periode 2017-2021 zal Universiteit Maastricht deze investeringen 

continueren. In 2017 nog onder de noemer van de voorinvesteringen en vanaf 2018 als 

onderdeel van de Rijksbijdrage op titel Studievoorschot. De middelen Studievoorschot 

worden volledig over de faculteiten verdeeld, en besteding en verantwoording vindt plaats in 

overleg met de facultaire- en centrale medezeggenschap. 

 

Ten opzichte van 2015 is de formatie van de universiteit met 171 fte gegroeid (groei van 

5%); 96 fte betreft formatie-uitbreiding binnen het wetenschappelijk personeel waarmee 

vooral is geïnvesteerd in onderwijskwaliteit en verlichting van de onderwijslast. 

 

Verder investeert Universiteit Maastricht over een periode van 10 jaar in een grootschalig 

programma gericht op de duurzame maatschappelijke en economische structuurversterking 

van de regio. Binnen dit investeringsprogramma, genaamd Kennis-As Limburg, werkt 

Universiteit Maastricht in triple helix verband samen met andere kennisinstellingen, het 

bedrijfsleven en de provincie Limburg. Kennis-As Limburg is met de diverse onderwijs-, 

onderzoeks- en valorisatieprojecten een belangrijke drager van de vier Brightlands 

campussen in Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo.  

 

Als gevolg van de sterke groei, zowel in aantallen studenten en medewerkers als in het 

activiteitenniveau, zal Universiteit Maastricht de komende jaren in vastgoed investeren ten 

behoeve van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten (conform de investeringsagenda, zie ook 

paragraaf 2). Meerjarig staan de investeringen rondom ‘Randwyck’ en de ontwikkeling van 

het ‘Tapijnkazerne-gebied’ centraal. Bovendien zullen substantiële investeringen in de ICT-

infrastructuur worden gedaan om in te kunnen spelen op de toenemende vraag en de 

ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. 


