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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 150,3 € 145,5 € 142,4 € 139,2 

 

€ 139,1 € 141,3 

Liquide middelen € 127,3 €84,2 

 

€ 72,2 € 72,4 € 62,8 € 56,0 

Kortlopende schulden € 83,5 €82,3 € 83,8 € 85,3 € 86,8 € 88,6 

Langlopende schulden € 31,9 € 30,1 € 28,3 € 26,5 € 24,7 € 23,9 

Exploitatieresultaat € 6,7 -€ 4,8 -€ 3,0 -€ 3,2 € 0 € 2,1 

Solvabiliteit 55% 55% 55% 54% 54% 55% 

Liquiditeit (current ratio) 1,77 1,27 1,11 1,09 0,97 0,88 

Bron: Jaarverslag 2016  

 

 
2. Toelichting op financiële positie  

Tilburg University is financieel zeer gezond. Dit stelt ons in staat om de komende jaren flink 

te investeren in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de infrastructuur huisvesting en 

ICT te moderniseren. Bijgevolg zal de liquiditeit de komende jaren afnemen maar de 

solvabiliteit blijft op niveau. De balansratio’s blijven boven de signaleringsgrenzen van de 

Onderwijsinspectie voor de detectie van financiële risico’s bij onderwijsinstellingen. De 

investeringen in infrastructuur zullen de eerstkomende jaren uit eigen middelen worden 

gefinancierd. Op termijn zullen leningen worden afgesloten. De solvabiliteit laat dit toe.  

De strategische ambities en de investeringen in onderwijs en onderzoek vertalen zich vanaf 

2017 financieel in exploitatietekorten die worden gedekt uit de daarvoor opgebouwde 

reserves. Voor de reguliere activiteiten wordt gestuurd op een sluitende exploitatie zodat de 

financiële positie ook in de toekomst gezond blijft. 
 
 
3. Toelichting op resultaat 2016 

Het resultaat 2016 van Tilburg University is € 6,7 mio positief. De baten zijn hoger 

uitgevallen dan begroot door de groei van het aantal studenten en de looncompensatie via 

de rijksbijdrage in de loop van het jaar en hogere baten uit bedrijfsmatige activiteiten. 

Omdat niet alle WP-vacatures tijdig konden worden ingevuld, zijn de personele en de overige 

lasten lager uitgekomen dan begroot. 

In 2016 is de nieuwe ondersteuningsorganisatie van start gegaan. Doel is met minder 

overhead meer flexibiliteit en een hogere kwaliteit van ondersteuning te genereren. De 

vrijkomende middelen worden ingezet voor de intensivering van onderwijs. De overschotten 

zijn toegevoegd aan de facultaire reserves en zullen worden gebruikt om de 

investeringsplannen in onderwijs en onderzoek te financieren. Tilburg University gaat 

financieel scherper aan de wind te zeilen om uit te komen op de begrote 

exploitatieresultaten.  
 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

De investeringen van Tilburg University in onderwijs en onderzoek zijn gebaseerd op 

facultaire plannen om een aantrekkelijk onderwijsaanbod in de markt te zetten dat goed 

aansluit bij de behoefte van de studenten en om de maatschappelijke impact van het 

Tilburgse onderwijs en onderzoek te vergroten. De investeringen in huisvesting en ICT zijn 



gebaseerd op het Tilburgse Onderwijs Profiel en de strategische vastgoedvisie. In combinatie 

met de groeiende studenteninstroom stelt dit hogere eisen aan het ruimteaanbod. 

Belangrijke onderdelen van de noodzakelijke transformatie zijn de nieuwbouw van het 

Onderwijs- en Zelfstudiecentrum (in gebruik name september 2018) dat zal worden uitgerust 

met moderne ICT-faciliteiten en waarin het DAF-lab (Virtual Reality Lab) zal worden 

geherhuisvest. Daarnaast zal renovatie en verbetering van enkele bestaande 

kantoorgebouwen plaatsvinden waarbij ruimte wordt vrijgemaakt voor nieuwe 

functionaliteiten.  


