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1. Financiële positie 2018 en prognose 2019-2023 
 

. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

in mln. €       

Eigen vermogen  273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 

Liquide middelen 152,6 116,3 88,2 73,4 79,4 80,6 

Kortlopende schulden 233,3 220,3 221,3 222,3 222,3 224,3  

Langlopende schulden 210,4 202,3 194,8 222,3 244,8 242,3 

Nettoresultaat 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solvabiliteit (in %) 41,1% 41,8% 42,1% 40,4% 39,1% 39,2% 

Liquiditeit (current ratio) 0,98 0,84 0,64 0,57 0,59 0,59 

 Bron: Jaarverslag  2018     

 
2. Toelichting op financiële positie  

Rekening houdend met de signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie streeft 

de UvA ernaar meerjarig uit te komen op een resultaat van ten minste nul. De 

solvabiliteit 2 mag niet onder de 30 procent uitkomen en voor de liquiditeit wordt 

0,5 als minimum gehanteerd. De UvA voldoet aan deze doelen. De UvA heeft de 

komende jaren genoeg middelen (liquiditeit) om haar plannen uit te voeren. 

Dankzij een structurele verbetering in resultaat en de stabiliteit van de financiële 

ratio’s beschikt de UvA over het financiële vermogen om te investeren in de 

kwaliteit van onderwijs en om drempels voor het bereiken van ambities op het 

gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie weg te nemen. De UvA streeft naar 

een meerjarenbegroting die beter aansluit op de realisatie, zodat middelen zo goed 

en veel als mogelijk worden ingezet ten behoeve van het primair proces. Ondanks 

deze uitgangspositie is de werkdruk binnen het wetenschappelijk onderwijs nog 

steeds onaanvaardbaar hoog. Om dat structureel op te lossen, is een forse 

investering dringend noodzakelijk. De universiteiten hebben dit reeds aangekaart 

bij OCW en de UvA zal dit blijven doen. 

 

3. Toelichting op resultaat 2018 

Het positieve resultaat over 2018 bedroeg 4,2 miljoen euro (begroot was een 

nulresultaat). De hoger uitgevallen rijksbijdrage en contractinkomsten overtroffen 

de tegenvallers en de benodigde voorzieningen. Het positieve resultaat zal worden 

ingezet voor investeringen om de werkdruk te verlagen. 

 

4. Investeringen 

Om de werkdruk binnen de UvA nu reeds te verlagen, zal tussen nu en 2021 in 

totaal meer dan M€ 5 worden geïnvesteerd uit de UvA reserves. Daarnaast blijft 

voor faculteiten ruimte beschikbaar om uit de reserves te investeren in nieuwe 

kansen en ontwikkelingen. Op UvA-niveau is ook ruimte gevonden om 

interdisciplinaire, interfacultaire initiatieven te ondersteunen en voor ontwikkelingen 

op het gebied van open science en IT voor onderzoek en onderwijs. De spanning 

waar wetenschappers en studenten mee te maken hebben zal op deze manieren 

enigszins kunnen worden verlicht. Een substantiële investering in de toekomst van 

het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek blijft echter dringend nodig. 

 

Voor de huisvestingsplanprojecten geldt dat deze als gevolg van 

marktontwikkelingen in de bouwsector duurder zullen worden. Ook is sprake van 



groei en nieuwe vragen uit de faculteiten. In antwoord op de maatschappelijke 

ontwikkelingen wil de UvA bovendien meer investeren in duurzaamheid en heeft 

daar de ramingen nu op aangepast. De impact van de huisvestingsprojecten blijft 

passen binnen de grenzen die de UvA voor zichzelf heeft gesteld De 

meerjarenbegroting 2019-2023 bevat een geactualiseerde investeringsplanning van 

het Huisvestingplan ter grootte van 256 miljoen euro voor de periode 2019-2022 en 

51 miljoen euro voor de periode daarna.  


