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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 383 € 371 € 354 € 349 € 345 € 339 

Liquide middelen € 199 € 88 € 55 € 53 € 50 € 49 

Kortlopende schulden € 362 € 341 € 341 € 341 € 341 € 341 

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 40 € 77 € 122 

Exploitatieresultaat € 19 -€ 8 -€ 17 -€ 5 -€ 4 -€ 6 

Solvabiliteit 47% 49% 48% 45% 42% 39% 

Liquiditeit (current ratio) 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Bron: Jaarverslag  2016 (2017-2021 uit continuïteitsparagraaf volgens begroting september 2016)     

 
2. Toelichting op financiële positie  
 
De afgelopen jaren heeft de TU Delft steeds positieve exploitatieresultaten gerealiseerd. Dit 
kwam o.a. door het herijken van bepaalde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en beperkte 
uitgaven op het gebied van campusontwikkeling. De komende jaren worden negatieve 
exploitatieresultaten verwacht. Door de verwachte groei van het aantal studenten (richting 

25.000 in 2025) zullen de kosten voor uitbreiding van het wetenschappelijk personeel en 

bijbehorende ondersteunende staf en faciliteiten toenemen. Daarnaast worden de 
zogenaamde voorinvesteringen gedaan door invoering van de wet studievoorschot zonder 
dat daar al extra Rijksbijdrage tegenover staat. Tenslotte wordt in 2017 een aantal 
meerjarige grootschalige projecten gestart voor het bouwen van labs, werkplekken en 
onderwijsruimten. Door al deze factoren zullen de negatieve effecten op de exploitatie zich 
de komende jaren voortzetten. In 2018 is daarbij een eenmalig negatief effect verwerkt als 

gevolg van eenmalige kosten bij het afstoten van enkele gebouwen. 
 
Het werkprogramma vastgoed zal de komende jaren financierbaar en betaalbaar zijn. Een 
volgtijdelijke fasering in de projecten geeft mogelijkheden om tijdig bij te sturen indien 
risico’s worden gesignaleerd. De verwachting is dat de TU Delft vanaf 2019 geld gaat lenen 
waardoor de liquide middelen zullen dalen tot het minimaal noodzakelijke werkkapitaal. 

In 4TU verband is het signaal afgegeven aan het Ministerie van OC&W, dat de variabiliteit 
van de inkomsten (Rijksbijdrage en collegegelden) niet toereikend is om toenemende 

indirecte kosten van huisvesting en de stijgende directe kosten van personeel te dekken. 
 
3. Toelichting op resultaat 2016 

 
Het financiële beleid van de TU Delft is gericht op een structureel evenwicht tussen de baten 
en lasten. Het eigen vermogen dient op peil gehouden te worden. Voor 2016 was een 
resultaat van M€ 0 begroot. Het gerealiseerde resultaat was M€ 19, waardoor het eigen 

vermogen is toegenomen tot M€ 383. Naast een incidenteel effect van M€ 2,6 zijn de 
belangrijkste oorzaken van dit positieve resultaat de vertraging van een aantal 
vastgoedinvesteringen en instroom van onderwijsgevend personeel die trager verliep dan 
verwacht. Het vinden van juist personeel blijkt in deze tijd moeilijk, waardoor werving lang 
duurt. 
 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

 

In 2016 is geïnvesteerd in vastgoedprojecten waarvan de belangrijkste waren TNW-Zuid, 
horeca Kluyverpark, het onderwijsgebouw Pulse en de upgrade van Sport&Cultuur. Voor o.a. 
de onderwijszalen is er geïnvesteerd in apparatuur en inventaris. Daarnaast is er gedurende 
2016 veel aandacht besteed aan zorgvuldige voorbereiding van de campusontwikkeling in de 
komende jaren. De meerjaren exploitatie- en investeringsbegroting is opgesteld op basis van 



de veronderstellingen ten aanzien van de vastgoedvisie september 2016. Er vindt per 
kwartaal een update van deze visie plaats, waarbij op momenten van begroting en nieuwe 
informatie ten aanzien van Rijksbekostiging in samenhang de beoordeling van financiële 
haalbaarheid plaatsvindt. 
 
Sinds 2016 is er sprake van een voorinvestering van M€ 6 in de kwaliteit van het onderwijs 
in het kader van de wet studievoorschot. Met ingang van 2017 wordt het 

voorinvesteringsbedrag verhoogd met M€ 2 per jaar en zal dan structureel M€ 8 bedragen. 
Het grootste deel van de voorinvestering heeft betrekking op extra docenten i.v.m. het 
faciliteren van kleinschaliger onderwijs, begeleiding van studenten, afstudeermogelijkheden 
en vermindering werkdruk. Verder wordt geïnvesteerd in ontwikkeling en opleiding van 
docenten, studiewerkplekken en onderwijsinnovaties. 


