
Vraag Inspectie:   Reactie RUG 
Wat maakt dat de activiteiten 
van UOCG Market BV 
kwalificeren als private 
activiteiten? 

De activiteiten betreffen met name het vermarkten van 
Progress (studentenadministratie volgsysteem). Deze 
applicatie wordt niet alleen door de RUG gebruikt maar ook 
door andere onderwijsinstellingen. Het programma 
concurreert op de markt met andere dergelijke applicaties.  
 
Dit sluit aan bij de werkdefinitie van het IvhO van 
private activiteiten bij de landelijke inventarisatie: 
“Niet wettelijk voorgeschreven taken en niet direct aan het 
eigen onderwijs gerelateerde of ondersteunende activiteiten 
die ook door private zelfstandige (niet bekostigde) 
organisaties commercieel kunnen worden aangeboden of 
geleverd.”

Wat is het (cumulatief) 
positieve resultaat van UOCG 
Market BV van jaar op jaar 
sinds de oprichting en welk 
deel daarvan is (eerder; t/m 
verslagjaar 2014) als publiek 
deel van het eigen vermogen 
verantwoord? 

Het startkapitaal van UOCG market bv was 150 k euro. Het 
EV per 31-12-2014 (zie bijlage) was 853 k euro. tot en met 
het jaar 2014 is 450 k euro aan dividend uitgekeerd. Het 
cumulatief positieve resultaat tot en met het verslagjaar 
2014 was 853+450-150= 1.153 k euro 
 
Door de RUG ontvangen dividend uitkeringen van UOCG 
Market BV: 
 

Jaar Toegekend 

dividend 

CF jaarrekening 

UOCG BV 

Financiële 

administratie 

(FA) RUG 

Verschil 

(dividend-

belasting) 

2012 € 150.000 V, jr 2011 € 127.500 € 22.500 

2013 € 100.000 V, jr 2012 €  85.000 € 15.000 

2014 € 200.000 V, jr 2013 € 170.000 € 30.000 

     

Totaal € 450.000  € 382.500 € 67.500 

 

 
 

 Wat is de waarde (integrale 
kostprijs, marktwaarde) 
waarover UOCG Market BV bij 
oprichting kon beschikken die 
door RUG (publiek) tot stand 
was gebracht? (De 
documentatie –
 excelbestand bij het memo – 
vermeldt aan het eind: “De 
ontwikkelkosten 
van Progress die in de jaren 
negentig gemaakt zijn [zijn] 
daarmee dus al in het publieke 
domein terugverdiend tot het 
moment van overheveling naar 
de BV in 2008”. Dit betekent 
dat met die kosten geen 
rekening is gehouden bij de 
bepaling van het resultaat van 
UOCG Market BV? Als er 

Bij de oprichting van de BV in 2008 is 150 K euro geplaatst 
kapitaal met RUG als 100% aandeelhouder. Het EV per 31-
12-2016 is 401 k euro (zie bijlage) 
 
De BV heeft verdiencapaciteit in de vorm van 
licentiegebruik van de Progress.  De BV betaalt jaarlijks aan 
de RUG een bedrag ad circa € 847K. De licentie zit en blijft 
bij de RUG, in de jaarrekeningen van UOCG BV is een 
afzonderlijke regel “Inkoop licentie progress”.  
  
Bij oprichting heeft effectief de BV dus geen “waarde” 
meegekregen vanuit de RUG (publieke domein). Want voor 
het gebruik (vermarkten van de licentie) wordt betaald aan 
de RUG. 
 
 
 



sprake is van een positieve 
waarde van de inbreng van 
RUG (publiek) bij oprichting 
moet die waarde aan RUG 
(publiek) worden vergoed, en 
is die vergoeding een publieke 
bate.) 
  In de documentatie staat ook 
dat de RUG een korting 
ontvangt op de van UOCG 
Market BV afgenomen 
diensten. Dat was voor mij 
nieuwe informatie. UOCG 
Market BV moet echter 
tenminste de integrale 
kostprijs in rekening brengen. 
De korting aan de RUG dient 
dus te worden beschouwd als 
onderdeel van het resultaat 
van UOCG Market BV dat aan 
RUG (publiek c.q. privaat) is 
uitgekeerd? Wat is sinds de 
oprichting van UOCG Market 
BV de waarde van de jaarlijks 
aan de RUG verleende 
kortingen? 

Door een korting op het tarief op de dienstverlening aan de 
RUG wordt het exploitatieresultaat van de BV in feite lager. 
En daarmee in feite ook de inkomende dividend stroom van 
de BV aan de RUG welke als privaat vermogen wordt 
geclassificeerd. Het effect hiervan is dat er dus, ten opzichte 
van de situatie als de RUG geen korting zou  krijgen, dat het 
als privaat vermogen geclassificeerde dividend lager is. 
 

-      Welke bedragen werden 
voor UOCG Market BV 
opgenomen in de 
onderscheiden posten van 
balans en staat van baten en 
lasten van de RUG in de 
enkelvoudige en 
geconsolideerde 
jaarrekeningen t/m 2015? 
Welke bedragen zouden dat 
moeten zijn op basis van de 
recente inzichten? 

Het als privaat vermogen herclassificeren van het door de 
RUG ontvangen dividend van de BV is in de jaarrekening 
2015 van de RUG cumulatief verwerkt. De balansposities 
van de RUG per 1-1-2015 zijn tov de eindbalans 31-12-2014 
aangepast hieraan  
 

 
 
Vervolgens zijn in de  enkelvoudige exploitatie 2015 van de 
RUG het dividend over 2015 en de voorbereidingskosten van 
Yantai verwerkt. Via de resultaatbestemming zijn deze 
respectievelijke toegevoegd c.q. onttrokken aan het private 
vermogen. 
 
Onze conclusie is dan ook dat in de jaarrekening 2015 (en 
ook in de conceptjaarrekening 2016) de juiste bedragen 
volgens de meest recente inzichten zijn verwerkt. 
 

 Het onderscheid tussen het 
publieke deel en het private 
deel in het eigen vermogen 
verschilt tussen de 
enkelvoudige en de 
geconsolideerde jaarrekening 

In de geconsolideerde jaarrekening is het private 
bestemmingsfonds het saldo van het eigen vermogen van de 
vijf verbonden partijen minus de kapitaalinbreng van de 
RUG. In de enkelvoudige jaarrekening werd dit saldo niet 
afzonderlijke onderscheiden en maakte het onderdeel uit 
van het publieke bestemmingsfonds.  

Enkelvoudige balans RUG 

Eigen vermogen (*.1.000)

31‐12‐2014 31‐12‐2014

jaarrekening 2014 jaarrekening 2015

2.1.1 Algemene reserve 422.202 422.202

2.1.2. Bestemmingsreserve publiek 93.622 93.172

2.1.3. Bestemmingsreserve privaat 0 450

2.1.4 Bestemmingsfonds publiek 4.883 4.883

Totaal enkelvoudig 520.707 520.707



van de RUG. Kunt u toelichten 
hoe dat onderscheid in de 
enkelvoudige respectievelijk 
geconsolideerde jaarrekening 
precies werd gemaakt en 
waarom? Hoe denkt u dat 
onderscheid in de toekomst te 
maken? 

 
In de jaarrekening 2016 is ook in de enkelvoudige 
jaarrekening nu de aangroei van het eigen vermogen van de 
verbonden partijen als privaat bestemmingsfonds 
gepresenteerd. De vergelijkende cijfers 2015 in de 
jaarrekening 2016 zijn hierop aangepast. 
 
Een tweede aanpassing in de jaarrekening 2016 (en de 
vergelijkende cijfers 2015) in de enkelvoudige jaarrekening 
van de RUG is hiermee annex. Tot en met de jaarrekening 
2015 zijn twee stichtingen verwerkt als ware het een 
deelneming in de enkelvoudige jaarrekening. Het 
enkelvoudige eigen vermogen is daardoor altijd gelijk 
geweest aan het geconsolideerde eigen vermogen. 
Verslaggeving technisch is dit niet juist, de RUG kan 
enkelvoudig geen kapitaalbelang hebben in een stichting.  In 
de jaarrekening 2016 (en de vergelijkende cijfers 2015) is dit 
gecorrigeerd.  
 
Hierdoor wijkt in de  geconsolideerde jaarrekening 2016 het 
private bestemmingsfonds af van de enkelvoudige 
jaarrekening. Enkelvoudig maakt immers (de aangroei van 
het) eigen vermogen van de beide stichtingen geen 
onderdeel meer uit van het private bestemmingsfonds. 
 
 
 
 

   

 


