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Samenvatting 

De Rijksuniversiteit Groningen (hierna: de RUG) is een ‘rechtspersoon met een 
wettelijke taak’, die een rijksbijdrage ontvangt voor het verzorgen van 
wetenschappelijk onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Die 
rijksbijdrage moet rechtmatig en doelmatig worden besteed. Dat betekent onder 
meer dat het college van bestuur van de RUG zorg moet dragen voor een 
zorgvuldige en deugdelijke (financiële) bedrijfsvoering. De RUG mag naast haar 
wettelijke taken ook private activiteiten verrichten. Daarvoor gelden specifieke 
eisen; onder meer dat geen publieke middelen mogen worden besteed aan private 
activiteiten, tenzij als investering binnen de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de 
zogenoemde Helderheidsnotities en in daaraan gewijde beleids-interpreterende 
berichten van OCW. Deze voorwaarden bepalen mede hoe private en publieke 
middelen moeten worden onderscheiden en verantwoord. 

De RUG is samen met Chinese partners in 2015 begonnen met de voorbereidende 
activiteiten voor het vestigen van een universiteit in de Chinese stad Yantai (hierna: 
Yantai). En vanaf het begin was voor de RUG ook duidelijk dat die activiteiten op 
geen enkele wijze mogen worden gefinancierd met publieke middelen. Dat heeft de 
vorige minister van OCW publiekelijk gecommuniceerd naar de RUG en de Tweede 
Kamer en dat is ook door de RUG één en andermaal bevestigd１. Daarom moest de 
RUG ook de aanloopkosten voor Yantai volledig financieren met private middelen. De 
RUG heeft hiervoor de resultaten van enkele van haar private dochters gebruikt: 
UOCG Market BV (UOCG), RUG Houdstermaatschappij BV (RHM) en de Stichting 
Academisch Onderwijs Groningen (AOG).  

Dit rapport betreft de uitkomst van een onderzoek van de Inspectie van het 
Onderwijs (hierna: de inspectie) zoals bedoeld in artikel 12a lid 1 van de Wet op het 
onderwijstoezicht naar de rechtmatigheid van de financiering van de kosten die de 
RUG heeft gemaakt ter voorbereiding van de zogenoemde branche campus in 
Yantai. De aanleiding voor het onderzoek was een in het voorjaar van 2018 door de 
inspectie ontvangen signaal over de onvolledigheid van de urenregistratie Yantai en 
in augustus-september 2018 verschenen mediaberichten over de gang van zaken 
rond de financiering van de aanloopkosten van Yantai door de RUG. De inspectie 
heeft in het signaal en de mediaberichten aanleiding gezien om een onderzoek te 
starten bij de RUG. 

Op basis van haar onderzoek constateert de inspectie dat een deel van de uren die 
de medewerkers van de RUG hebben besteed aan de voorbereidende activiteiten 
voor Yantai niet is verantwoord op die activiteiten. Dit heeft als gevolg dat de RUG 
een bedrag van maximaal € 682.046 in het kader van de voorbereidende activiteiten 
Yantai gemaakte kosten in 2015 tot en met 2017 niet ten laste van haar private 
reserves heeft gebracht. Tevens constateren we dat een bedrag van € 381.925 van 
de financiering van de kosten Yantai door de RUG ten onrechte tot de private 
middelen is gerekend. Voor € 110.000 betreft het een dubbeltelling en voor 
€ 271.925 betreft het naar de mening van de inspectie publieke middelen. Daarom 
moet de stand ultimo 2017 van de private bestemmingsreserve van de RUG worden 
verlaagd met een bedrag van € 1.063.971.

１)Naar aanleiding van Kamervragen op 10 november 2015 benadrukt minister Bussemaker van OCW dat ook de 
investeringen in de voorbereidende fase door de RUG moeten worden gefinancierd uit private middelen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

   
 

 

  

De inspectie heeft voor een deel van haar onderzoek gesteund op de kwantitatieve 
uitkomst van een extern onderzoek naar de personele kosten van de 
voorbereidingsfase voor Yantai dat in opdracht van de raad van toezicht van 
de RUG is uitgevoerd. Volgens de uitkomsten van dat extern onderzoek zou een 
bedrag van maximaal € 669.000 in het kader van de voorbereidende activiteiten 
Yantai gemaakte kosten in 2015 tot en met 2017 niet op die activiteiten zijn 
verantwoord. Op basis van enkele kwantitatieve gegevens uit het extern onderzoek 
en de gegevens van de door de accountant gewaarmerkte jaarrekening met 
bestuursverslag van de RUG over 2017 hebben wij vastgesteld dat dat maximale 
bedrag € 682.046 moet zijn. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het extern onderzoek hebben de raad van 
toezicht en het college van bestuur reeds besloten om het maximale bedrag ad 
€669.000 van de niet verantwoorde aanloopkosten Yantai alsnog ten laste van de 
private bestemmingsreserves te brengen. De inspectie vraagt de raad van toezicht 
en het college van bestuur om de gegevens uit dit rapport als basis te hanteren bij 
de correcties: het alsnog ten laste van de private bestemmingsreserve brengen 
respectievelijk het alsnog van deugdelijke en toereikende dekking voorzien van die 
private bestemmingsreserve. In de reactie d.d. 22 mei 2019 van de RUG op het 
concept-onderzoeksrapport heeft de RUG aangegeven bij de correctie uit te zullen 
gaan van het door de inspectie berekende bedrag. Op basis van de nog in te dienen 
jaarrekening 2018 zal de inspectie nagaan of de RUG deze correcties ook volledig en 
juist heeft gerealiseerd en verwerkt in die jaarrekening. 

Het bedrag van € 381.925 dat de RUG ten onrechte als private middelen toevoegde 
aan de private bestemmingsreserve is de som van twee posten: 
 Een dubbeltelling van door UOCG Market BV aan de RUG betaald dividend ad 

€ 110.000 en 
 Een door RUG Houdstermaatschappij BV aan de RUG betaalde boekwinst 

voor de overname van UOCG Market BV ad € 271.925 die geen private 
herkomst heeft. 

De RUG heeft aangegeven dat de dubbeltelling ad € 110.000 was hersteld, maar dat 
het herstel in de jaarrekening 2016 abusievelijk niet in de bestemmingsreserve 
privaat maar in de publieke reserves was verwerkt. 

In haar onderzoek heeft de inspectie daarnaast specifiek gekeken naar de her-
classificatie van dividenden van UOCG Market BV in 2015, naar de verkoop van de 
examentrainingen – een onderdeel van UOCG Market BV – in 2017 en naar de 
overdracht van UOCG Market BV aan de RUG Houdstermaatschappij BV in 2017. 

Ten aanzien van de her-classificatie van dividenden in 2015 constateert de inspectie 
dat de verantwoording daarover in het jaarverslag onvoldoende was, maar dat er 
geen twijfel is aan het private karakter van die als privaat geherclassificeerde 
middelen. Ten aanzien van de verkoop van de examentrainingen en van de 
overdracht van UOCG Market BV aan de RUG Houdstermaatschappij BV blijkt uit het 
onderzoek dat de RUG daarvoor naar de mening van de inspectie goed onderbouwde 
redenen had die dateren van vóór het Yantai-project. Beide genoemde transacties 
stonden dus ook los van Yantai. 

De RUG heeft publieke middelen geïnvesteerd in private activiteiten en zich daarover 
tot nu onvoldoende verantwoord in de jaarverslagen. De RUG moet zich in haar 
jaarverslaggeving vanaf 2018 expliciet verantwoorden over de stand van en de 
mutaties in de waarde van de investeringen van publieke middelen in private 
activiteiten. 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

De inspectie constateert ook dat – als gevolg van het niet volledig registeren van de 
uren die zijn besteed aan de voorbereidende activiteiten Yantai – een deel van de 
uren die de medewerkers van de RUG hebben besteed aan de voorbereidende 
activiteiten voor Yantai niet is verantwoord op die activiteiten. De kans is aanwezig 
dat ook bij andere private activiteiten van de RUG de bestede uren onvolledig en/of 
onjuist worden verantwoord. Daarom vraagt de inspectie het college van bestuur 
van de RUG om er voor te zorgen dat in de toekomst de aan de private activiteiten 
bestede uren juist en volledig worden verantwoord. 



 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 
 

 

  
 

  
 

 

 
  

 
 

 
  

  
  

 
 

  

                                               
     

  
 

1 Opdracht, aanpak en kader voor onderzoek 

1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 

De Rijksuniversiteit Groningen (hierna: de RUG) begon in 2015 samen met de China 
Agricultural University (CAU) met de voorbereidingen om een branchecampus op te 
richten in de stad Yantai: de University of Groningen Yantai (hierna: Yantai). Bij de 
start van het initiatief in 2015 is er door de RUG contact gezocht en is er overleg 
geweest tussen het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs (hierna: de 
inspectie) en de RUG over het initiatief en over de voorwaarden die daarbij in acht 
genomen moeten worden. Het Ministerie van OCW gaf hierbij aan dat ook in de 
voorbereidingsperiode gemaakte kosten door de RUG moesten worden gedekt uit 
private middelen en dat op geen enkele wijze publieke middelen mochten worden 
ingezet voor Yantai activiteiten. 
De inspectie heeft vastgesteld dat hierover al in mei 2015 overeenstemming 
bestond tussen OCW en de RUG２ . 

In mei 2018 ontving de inspectie een signaal over mogelijke onvolledigheid bij de 
verantwoording van de kosten die de RUG heeft gemaakt in het kader van de 
voorbereidende activiteiten voor Yantai. Gezien de strekking van het signaal hebben 
wij besloten om een vooronderzoek te doen naar de inhoud van het signaal. 
Vervolgens verschenen in augustus-september 2018 mediaberichten over de gang 
van zaken rond de financiering van de aanloopkosten van Yantai door de RUG. 

Op basis van de uitkomsten van haar vooronderzoek en de inhoud van die 
mediaberichten heeft de inspectie besloten om een onderzoek te starten naar de 
financiering van de kosten die de RUG heeft gemaakt ter voorbereiding van Yantai. 
Dit rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek. 

Met het onderzoek wilde de inspectie de volgende vraag beantwoorden. 
“Zijn voor de aanloopkosten van Yantai direct of indirect (deels) publieke middelen  
gebruikt door Rijksuniversiteit Groningen?   
Zo ja, wat is het bedrag dat ten onrechte ten laste van de publieke middelen is  
gebracht”  

Dit onderzoek betrof de periode 2015 tot en met 2017. 

Met de brief van 13 september 2018 kenmerk 5245656/297194/00008  is het 
onderzoek aangekondigd bij de raad van toezicht en het college van bestuur van de 
RUG. In de brief van 10 oktober 2018 met kenmerk 18/12279 hebben de raad van 
toezicht en het college van bestuur van de RUG onder meer alle medewerking 
toegezegd aan het onderzoek van de inspectie. 

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van artikel 12a ‘Onderzoek hoger onderwijs’ lid 
1 van de Wet op het onderwijstoezicht: 
“ter uitvoering van de in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c, bedoelde taken 
onderzoekt de inspectie met inachtneming van artikel 4 de naleving van de 
wettelijke voorschriften en de financiële rechtmatigheid bij instellingen voor hoger 
onderwijs”.

２) Rond 21 mei 2015 heeft er mail wisseling plaatsgevonden tussen het ministerie van OCW en de RUG waarin de 
afspraak tussen OCW en de RUG is vastgelegd dat er geen publieke middelen aan het programma Yantai besteed 
mogen worden. 
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1.2 Aanpak voor onderzoek 

Het onderzoek was gericht op beantwoording van de volgende deelvragen: 

a)	 Welke kosten heeft de RUG voor Yantai gemaakt en zijn die naar behoren 

vastgesteld en verantwoord? Zo nee, welk bedrag moet nog extra als Yantai 

aanloopkosten worden verantwoord? 

b)	 Welke middelen heeft de RUG aangewend ter dekking van de aanloopkosten 

Yantai? 

c)	 Kan de RUG de private herkomst van de middelen die zijn aangewend ter 

dekking van aanloopkosten Yantai aantonen? Zo nee, welk bedrag is dan ten 

onrechte als privaat voor de dekking van de aanloopkosten Yantai 

aangemerkt? 

d)	 Waren deze middelen toereikend om de aanloopkosten te dekken? Zo nee, 

welk bedrag ontbreekt aan de dekking? 

Om de bovenstaande vier vragen te kunnen beantwoorden hebben we onder meer 

onderzoek gedaan naar de financiële bedrijfsvoering bij de RUG en daarbij gekeken 

naar de volgende onderwerpen (deze onderwerpen werden ook genoemd in de 

ontvangen signalen): 

1)	 De her-classificatie van dividenden van UOCG Market BV in 2012 tot en met 

2014 als privaat in het jaarverslag van de RUG over 2015; deze dividenden 

waren eerder als publieke baten verantwoord. Daarbij hebben wij ook 

gekeken naar andere toevoegingen aan de private bestemmingsreserve in 

2015 tot en met 2017; 

2)	 De verkoop van UOCG Market BV door de RUG aan de RUG 

Houdstermaatschappij BV (RHM) en het (nieuwe) contract tussen UOCG 

Market BV en RUG; 

3)	 De verkoop van de examentrainingen van UOCG Market BV; en 

4)	 De urenregistratie en verantwoording van uren Yantai over 2017 en eerdere 

jaren. Gezien het feit dat zowel het signaal dat de inspectie heeft ontvangen 

als de mediaberichten betrekking hadden op de onvolledigheid van de 

urenverantwoording Yantai – en daarmee op onvolledige verantwoording 

van personele lasten Yantai – hebben wij overige lasten Yantai niet 

betrokken bij ons onderzoek. 

De hoofdvraag van ons onderzoek betreft dus de volledigheid van de aanloopkosten 

en de toereikendheid en het private karakter van de dekking ervan. Om die 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn bovenstaande specifieke deelonderwerpen 

mede onderzocht. 

Gedurende ons onderzoek hebben wij gesproken met de volgende functionarissen 

van de RUG: 

	 Vicevoorzitter college van bestuur van de RUG, tevens de voorzitter van de 

algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) UOCG Market BV en de 

voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van RHM 

 Directeur RHM, tevens voorzitter RvC van UOCG Market BV 

 Directeur Finance van de RUG, tevens lid RvC UOCG Market BV 

 Directeur UOCG Market BV 

 Plaatsvervangend directeur CIT 

 Medewerker Internal Audit — Finance & Control RUG van het Bureau van de 

Universiteit 

 Hoofd Corporate Control van het Bureau van de Universiteit 

Wij hebben geen onderzoek verricht naar de rest van de financiële bedrijfsvoering 

van de RUG. Evenmin hebben wij onderzoek gedaan naar het bestuurlijk handelen 
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van het college van bestuur en/of de raad van toezicht bij de verantwoording van de 

aanloopkosten Yantai. 

Wel hebben wij in het kader van dit onderzoek een oriënterend gesprek gevoerd met 

de raad van toezicht van de RUG. Het doel daarvan was om een beeld te kunnen 

vormen over de betrokkenheid van de raad als intern toezichthouder bij de 

verantwoording en de dekking van de (aanloop)kosten Yantai. 

Tevens hebben wij gesproken met de Universiteitsraad van de RUG (UR). Dit om na 

te gaan in hoeverre de UR is meegenomen bij het extern onderzoek naar de 

urenregistratie dat door een extern onderzoeksbureau is uitgevoerd in opdracht van 

de raad van toezicht van de RUG.  

De inspectie heeft ook een gesprek gevoerd met de instellingsaccountant van de 

RUG om na te gaan in hoeverre de accountant bij de controle van de jaarrekening 

2017 aandacht heeft besteed aan de bepaalde aspecten die ook relevant zijn voor 

dit onderzoek van de inspectie. 

Extern onderzoek 

De RUG had al eerder “begin september 2018” besloten om een onderzoek naar de 

verantwoording van de uren Yantai uit te voeren (hierna: extern onderzoek). De 

raad van toezicht heeft, naar aanleiding van de aankondiging van het onderzoek van 

de inspectie, besloten het opdrachtgeverschap van het externe onderzoek op zich te 

nemen. De raad van toezicht heeft een onafhankelijke onderzoeker gevraagd dit 

onderzoek uit te voeren binnen het door de raad van toezicht in samenspraak met 

de onderzoeker vastgestelde kader. Het kader van en de opzet voor het externe 

onderzoek zijn vooraf ook afgestemd met de inspectie.  

Uit doelmatigheidsoverweging, en om de onderzoeklast voor de RUG te beperken, 

heeft de inspectie besloten om voor een deel van haar onderzoek gebruik te maken 

van kwantitatieve uitkomsten van dat extern onderzoek. Dit deel van het onderzoek 

betreft onderwerp 4 van ons onderzoek “de urenregistratie en verantwoording van 

uren Yantai over 2017 en eerdere jaren”. In dat kader hebben wij een review 

uitgevoerd op het onderzoeksdossier van het externe onderzoek. 

Hoor en wederhoor 

Op 29 april 2019 hebben wij dit rapport in concept voorgelegd aan de Raad van 

Toezicht en het College van bestuur van de RUG. Met de brief van 22 mei 2019 met 

kenmerk 19/06762 heeft de RUG gereageerd op het concept, die voor zover nodig is 

verwerkt in het definitieve rapport.  Het rapport is vastgesteld op 3 juni 2019. 

Na vaststellen van het rapport heeft de RUG haar zienswijze aangeleverd. Deze is 

integraal opgenomen in de bijlage. 

(Wettelijk) kader voor onderzoek 

De inspectie heeft de onderzochte onderdelen van de financiële bedrijfsvoering voor 

wat betreft de financiering van Yantai getoetst aan het volgende: 

	 Specifieke afspraken en afstemmingen tussen OCW en de RUG over Yantai. 

Hierover zijn OCW en RUG in mei 2015 overeengekomen dat alle kosten 

Yantai ten laste van de private middelen moesten worden gebracht. Aan die 

afspraak had de inspectie part noch deel. Ook in de beantwoording van 

Kamervragen op 10 november 2015 benadrukte de toenmalige minister 

Bussemaker van OCW dat ook de investeringen in de voorbereidende fase 

door de RUG moesten worden gefinancierd uit private middelen. De 
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uitspraak van de minister en de afspraak van de minister met RUG zien wij 
als een correcte uitleg van de wettelijke bekostigingsregels. 

 Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW); 
 Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs en nadere 

beleidsinterpreterende brieven van OCW ten aanzien van het investeren van 
publieke middelen in private activiteiten (thema 2 van Helderheid); 

 Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO en RJ, waaronder RJ 660). 

WHW 
Voor dit onderzoek zijn onder meer de volgende onderdelen relevant: 
Artikel 1.9 “Bekostiging en graadverlening”, lid 1: Ten behoeve van het verzorgen 
van initieel onderwijs en, voor zover het universiteiten betreft, mede ten behoeve 
van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek hebben de in de bijlage van 
deze wet onder a, c, h en j opgenomen instellingen, onderscheidenlijk 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de overige in de bijlage 
van deze wet opgenomen instellingen uitgaan, aanspraak op bekostiging uit ’s Rijks 
kas, voor zover aan de aan die instellingen verbonden opleidingen accreditatie is 
verleend of die opleidingen de toets nieuwe opleiding dan wel de toets nieuw Ad-
programma met positief gevolg hebben ondergaan. Voor de toepassing van dit lid 
worden de ontwerp- en ontwikkelactiviteiten en onderzoek gericht op de 
beroepspraktijk, aan hogescholen gerekend tot het daarop betrekking hebbende 
onderwijs. 

Artikel 2.7a. Rijksbijdrage en private activiteiten: Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de besteding 
van de rijksbijdrage aan private activiteiten ten behoeve van het onderwijs of het 
onderzoek. 

Artikel 2.9 “verslaglegging”  
Lid 1: Het instellingsbestuur dient jaarlijks voor 1 juli bij Onze minister een verslag 
in. Het verslag bestaat uit de jaarrekening met bijbehorende begroting, het 
bestuursverslag en overige financiële gegevens, alsmede een verantwoording over 
de wijze waarop van een branchecode voor goed bestuur is afgeweken, voor zover 
een zodanige code overeenkomstig artikel 2.14 is aangewezen. Uit het verslag dient 
te blijken in hoeverre sprake is van een behoorlijke uitvoering van de 
werkzaamheden ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is verleend en van een 
doelmatige aanwending van de rijksbijdrage, mede in het licht van het 
instellingsplan. Van niet doelmatige aanwending van de rijksbijdrage is in ieder 
geval sprake, voor zover bedragen daaruit worden aangewend voor het uitvoeren 
van de procedure voor erkenning van verworven competenties of het op enigerlei 
wijze compenseren van studenten of extraneï voor collegegeld, examengeld, 
cursusgeld of wat de hogescholen betreft de financiële ondersteuning, bedoeld in 
artikel 7.50, derde lid, anders dan op grond van de tweede volzin van dat lid of de 
artikelen 7.51 tot en met 7.51k. 

Lid 2: In de jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd van het 
financiële beheer van de instelling over het voorafgaande begrotingsjaar. Het 
bestuursverslag omvat mede het voorgenomen beleid ten aanzien van de 
werkzaamheden van de instelling, mede in het licht van de uitkomsten van 
kwaliteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 1.18 en andere gegevens omtrent de 
kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. Aan het bestuursverslag van een 
universiteit waaraan een academisch ziekenhuis is verbonden, wordt het in artikel 
12.21 bedoelde document toegevoegd, dan wel, indien het een bijzondere 
universiteit betreft, een overzicht van de voornemens betreffende de onderlinge 
afstemming van de werkzaamheden van de universiteit en het academisch 
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ziekenhuis op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en 
onderzoek. Toepassing van de voorgaande volzin blijft achterwege indien het 
document, onderscheidenlijk het overzicht reeds aan een eerder bestuursverslag is 
toegevoegd en het sindsdien niet is gewijzigd of opnieuw is vastgesteld. 

Lid 3: Indien uitgaven zijn geschied in strijd met het bepaalde bij of krachtens de 
wet, dan wel indien werkzaamheden ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is 
verleend, niet behoorlijk zijn uitgevoerd of de rijksbijdrage ondoelmatig is 
aangewend, kan Onze minister bepalen, dat de daarmee gemoeide bedragen in 
mindering worden gebracht op de rijksbijdrage. 

Artikel 9.8 “Taken raad van toezicht”, lid 1 onder f: het toezien op de rechtmatige 
verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de 
middelen verkregen op grond van de artikelen 2.5 en 2.6. 

Kort samengevat bepaalt de WHW: 
De RUG ontvangt bekostiging van de rijksoverheid voor haar geaccrediteerde initiële 
opleidingen en voor haar wetenschappelijk onderzoek. Voor opleidingen in het 
buitenland bestaat geen aanspraak op bekostiging. De RUG moet zich in haar 
jaarverslag verantwoorden over “een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden 
ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is verleend” en over “een doelmatige 
aanwending van de rijksbijdrage. 

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en BW2 
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) bepaalt dat Titel 9 ‘De jaarrekening 
en het bestuursverslag’ van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is 
voor onderwijsinstellingen (artikel 2 RJO), evenals de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (artikel 
3, sub a, RJO), en dat een HO-instelling zich in het bestuursverslag over het 
gevoerde beleid verantwoordt overeenkomstig “Helderheid cum annexis” (artikel 4 
lid 5 RJO).  
Voor dit onderzoek relevante bepalingen daarin vervat zijn: 
 Het verantwoorden van deelnemingen tegen netto vermogenswaarde 

(artikel 389 BW); 
 het moeten toelichten van stelselwijzigingen (artikel 384 lid 6 BW); 
 het moeten opnemen van de stand van de in private activiteiten 

geïnvesteerde publieke middelen per private activiteit (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2003–2004, 28 817, nr. 5, bijlage ‘HELDERHEID in de 
bekostiging van het hoger onderwijs’ d.d. 29 augustus 2003, pagina 26); 

 het voorzichtigheidsbeginsel (artikel 384 lid 2 BW); 
 de verplichting om voor gebruik voor private activiteiten van mede met 

publieke middelen gefinancierde publieke voorzieningen tenminste de 
integrale kostprijs in rekening te brengen (Tweede Kamer, vergaderjaar 
2004–2005, 28 248, nr. 84, pagina 2 sub 1.); en 

 de verplichting om aan ‘afnemers’ van private activiteiten tenminste de 
integrale kostprijs in rekening te brengen (Tweede Kamer, vergaderjaar 
2004–2005, 28 248, nr. 84, pagina 3 sub 4.). 

Notitie Helderheid HO 
Thema 2 van de Notitie helderheid: 
‘Investeren van publieke middelen in private activiteiten’ mag onder voorwaarden. 
Een verdere uitleg van de toegestane aanwending en vereiste verantwoording van 
publieke middelen voor private activiteiten wordt gegeven in de brief die de 
toenmalige staatssecretaris Rutte op 20 juli 2005 aan de Tweede Kamer heeft 
gezonden (Tweede Kamer 28 248, vergaderjaar 2004–2005, nr. 84). 
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2 Bevindingen 

2.1 Algemeen 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 was het onderzoek van de inspectie gericht op de 

financiering van de kosten die de RUG heeft gemaakt ter voorbereiding van de 

zogenoemde branche campus in Yantai. Daarbij zijn de volgende twee aspecten 

onderzocht (afgeleid van deelvragen a t/m d onder aanpak van onderzoek): 

 juistheid en volledigheid van de verantwoorde aanloopkosten Yantai over 

2015 tot en met 2017; en 

 toevoegingen aan de private bestemmingsreserve in 2015 tot en met 2017 

die vervolgens als financiering voor de aanloopkosten Yantai zijn gebruikt.  

Tevens is bij het onderzoek gekeken naar de investering van publieke middelen in 

private activiteiten door de RUG en in het bijzonder de verantwoording daarover als 

voorgeschreven in de RJO. Daarbij is gekeken naar de herclassificatie van 

dividenden in 2015, naar de verkoop van de examentrainingen – een onderdeel van 

UOCG Market BV – en naar de overdracht van UOCG Market BV aan RUG 

houdstermaatschappij BV in 2017 en het (nieuwe) contract tussen UOCG Market BV 

en RUG. 

Onze bevindingen over de financiering van de aanloopkosten Yantai zijn ingedeeld in 

de volgende drie categorieën, namelijk: 

	 bevindingen ten aanzien van de door RUG voor Yantai gemaakte kosten en 

verantwoording daarvan in de jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 (zie 

paragraaf 2.2);  

	 bevindingen ten aanzien van de middelen – en de herkomst daarvan – die 

zijn toegevoegd aan de private bestemmingsreserve volgens de 

jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 (zie paragraaf 2.3); en 

	 Bevindingen ten aanzien van investering van publieke middelen in private 

activiteiten door de RUG, de her-classificatie van dividenden in 2015, de 

verkoop van de examentrainingen – een onderdeel van UOCG Market BV – 

en de overdracht van UOCG Market BV aan RUG houdstermaatschappij in 

2017 en het (nieuwe) contract tussen UOCG Market BV en RUG (hierna: 

overige bevindingen, zie paragraaf 2.4). 

Op basis van de bevindingen van dit hoofdstuk heeft de inspectie in hoofdstuk 3 van 

dit rapport haar conclusies getrokken over mogelijke geconstateerde onjuistheden. 

Ook zijn in dit hoofdstuk de daarbij gemaakte afspraken met de raad van toezicht en 

het college van bestuur over het vervolg op dit rapport vastgelegd. 

2.2 Onderzoek naar juistheid van verantwoorde aanloopkosten Yantai  

Met dit deel van het onderzoek is nagegaan of alle kosten die de RUG in het kader 

van de voorbereidende activiteiten Yantai heeft gemaakt ook volledig ten laste van 

die activiteiten zijn gebracht. 
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In haar gewaarmerkte bestuursverslag bij de jaarrekeningen 2017３) heeft de RUG 
de volgende bedragen verantwoord als de aanloopkosten Yantai over de jaren 2015 
tot en met 2017. 

Aanloopkosten 
Yantai 

2015 2016 2017 Totaal 

Personele kosten € 566.701 € 510.683 € 731.982 €1.809.366 
Materiële kosten € 189.099 € 347.817 € 476.510 € 1.013.426 
Totaal (per jaar)  € 755.800 € 858.500 € 1.208.492 €2.822.792 

Zowel het signaal dat de inspectie in het voorjaar 2018 ontving als de 
mediaberichten van augustus-september 2018 hadden betrekking op de 
onvolledigheid van de urenverantwoording Yantai – en daarmee op onvolledige 
verantwoording van personele lasten Yantai. Over de materiele kosten Yantai 
ontving de inspectie geen signalen. 

De inspectie heeft een gesprek gevoerd met de instellingsaccountant van de RUG 
om na te gaan of en hoe de accountant Yantai heeft betrokken bij zijn controle van 
de jaarrekening 2017 van de RUG. Daaruit bleek dat de accountant bij zijn controle 
van de jaarrekening 2017 voldoende aandacht heeft besteed aan de verantwoorde 
materiële kosten Yantai. Ook gedurende ons onderzoek heeft de inspectie geen 
aanleiding gezien om nader onderzoek te doen naar de materiële kosten. 

Verder besloot de RUG begin september 2018 om zelf een onafhankelijk extern 
onderzoek in te stellen naar de verantwoording van de uren voor Yantai over 2017 
en eerdere jaren. Op ons verzoek is de opdracht daartoe door de raad van toezicht 
begin oktober 2018 aan een onafhankelijke onderzoeker gegeven. 

2.2.1 Onafhankelijk extern onderzoek van RUG 
Conform het verzoek dat de inspectie aan de raad van toezicht deed bij de 
aankondiging van het inspectie-onderzoek hebben wij gekeken in hoeverre we voor 
dit deel van ons onderzoek konden steunen op kwantitatieve uitkomsten van het 
externe onderzoek. De RUG en de onafhankelijke onderzoeker hebben het kader van 
en de opzet voor het externe onderzoek vooraf afgestemd met de inspectie. Het 
externe onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. 
Het externe bureau heeft haar onderzoeksplan vooraf afgestemd met ons. 
Vervolgens hebben wij de uitkomsten en de rapportage van het externe onderzoek 
beoordeeld en een review uitgevoerd op het gedeelte van het onderzoekdossier dat 
gaat over de kwantitatieve uitkomst van het extern onderzoek. Op basis daarvan 
zijn wij tot conclusie gekomen dat wij gebruik kunnen maken van kwantitatieve 
gegevens van het extern onderzoek, namelijk van de maximale bedragen voor niet 
geregistreerde personele kosten Yantai in 2017 (€ 292.000 inclusief FEB en 
€ 265.000 exclusief FEB). In de review hebben wij vastgesteld dat deze bedragen in 
het externe onderzoek consistent zijn berekend uit de beschikbare informatie. 
Voor de berekening van het maximale foutbedrag voor de periode 2015-2017 dat 
alsnog ten laste van private middelen moet worden gebracht, volgt de inspectie het 
externe onderzoek niet. Daarvoor zijn twee redenen: 1) het extern onderzoek 
gebruikt een verkeerd bedrag voor 2017, en 2) het extern onderzoek gebruikt niet 
de gegevens uit de door de instellingsaccountant gewaarmerkte jaarrekening met 
het bestuursverslag 2017.

３) De jaarrekening 2017 inclusief het bestuursverslag, die is gewaarmerkt door en voorzien van een 
controleverklaring van de instellingsaccountant van de RUG die is getekend op 28 juni 2018, pagina 14 van het 
bestuursverslag. 
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Tevens constateren wij dat zowel in de beleidsreactie van de onafhankelijke 
onderzoeker d.d. 25 januari 2019 als in de brief van de raad van toezicht aan het 
college van bestuur over het rapport van het externe onderzoek enkele niet geheel 
correcte constateringen van dat onderzoek zijn overgenomen, en sommige ten 
opzichte van de RUG meer kritische opmerkingen niet zijn vermeld. 

2.2.2 Correctie op basis van uitkomsten van het externe onderzoek 
Op basis van de uitkomsten van het externe onderzoek constateren wij dat een deel 
van de uren die de medewerkers van de RUG hebben besteed aan de 
voorbereidende activiteiten voor Yantai niet is verantwoord op die activiteiten. 
Daarmee voldoet die verantwoording niet aan de voorschriften voor de inrichting 
van het jaarverslag (art 2.14 van de WHW en de RJO). Dit heeft als gevolg dat de 
RUG niet alle in het kader van de voorbereidende activiteiten gemaakte 
personeelskosten ten laste van haar private bestemmingsreserve heeft gebracht. 

Op basis van de kwantitatieve gegevens uit het extern onderzoek hebben wij 
vastgesteld dat in totaal een bedrag van maximaal € 682.046 ４) ten onrechte niet is 
doorberekend aan de voorbereidende activiteiten voor Yantai over de jaren 2015 tot 
en met 2017. Daarom moeten de eerder verantwoorde personele aanloopkosten 
Yantai ad € 1.809.366 worden bijgesteld met € 682.046 tot € 2.491.412 als 
aangegeven in onderstaande tabel. Bij de berekening hebben wij gebruik gemaakt 
van de in de jaarstukken van de RUG over 2017 – de door instellingsaccountant 
gewaarmerkte jaarrekening met het bestuursverslag – verantwoorde aanloopkosten 
Yantai.  

(aanloopkosten Yantai) 
Aanloopkosten 
Yantai 2015 2016 2017 Totaal 
Personele kosten 
(volgens de 
jaarrekening) € 566.701 € 510.683 € 731.982 €1.809.366 
Bijstelling op basis van 
het onderzoek € 205.163 € 184.883 € 292.000 € 682.046 
Totale personele kosten 
na bijstelling € 771.864 € 695.566 € 1.023.982 € 2.491.412 
Materiële kosten € 189.099 € 347.817 € 476.510 € 1.013.426 
Totaal (per jaar) € 960.963 € 1.043.383 € 1.500.492 € 3.504.838 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het externe onderzoek heeft de raad van 
toezicht het college van bestuur geadviseerd om het maximale bedrag alsnog ten 
laste van het private deel van het eigen vermogen van de RUG te brengen. Het 
college van bestuur heeft reeds aangegeven dat het dit zal doen via de jaarrekening 
2018. 

Onderzoek naar toevoegingen aan private reserves 

Volgens de jaarverslagen 2015 tot en met 2017 en de eerdere en nadere opgaves 
van de RUG zijn de aanloopkosten van Yantai hoofdzakelijk gedekt met: 
 dividenduitkeringen van UOCG Market BV 
 schenkingen van de stichting Academisch Onderwijs Groningen (AOG) 

４) Dit bedrag wijkt af van het door het extern onderzoek berekende bedrag (namelijk: € 669.000). 
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 resultaten van de overdracht van UOCG Market BV.  

UOCG Market BV is een 100% deelneming van de RUG die met name 
studentregistratiesystemen (o.a. merknaam Progress) op de markt brengt waarbij 
gebruik wordt gemaakt van intellectuele eigendomsrechten (IER) van de RUG. UOCG 
stond voor universitair onderwijs centrum Groningen. 

Stichting AOG (Academisch Onderwijs Groningen) is een 100% dochter van de RUG 
(d.w.z. RUG heeft volledige zeggenschap in het bestuur van AOG), die niet 
bekostigd academisch onderwijs op de markt brengt. AOG heeft een 50% dochter 
AOG Holding BV en AOG Holding BV had een 50% dochter EFMI BV. EFMI BV 
verzorgde een niet bekostigde Master Food Management (MFM). De 50% EFMI BV is 
verkocht en daarvoor is mede betaald met het overdragen van die master. 

RUG Houdstermaatschappij BV (RHM) is een 100% dochter van de RUG waarvan de 
activiteiten bestaan in het creëren van levensvatbare ondernemingen die uit het 
onderzoek van de RUG voortkomende kennis benutten. RHM verzorgt advisering, 
financiering en ondersteuning van dergelijke startups. 

Uit de jaarverslagen van de RUG blijken de volgende toevoegingen en onttrekkingen 
aan de bestemmingsreserve privaat in de periode 2015 tot en met 2017５): 

Bestemmingsreserve 
privaat 2015 2016 2017 Totaal 
Saldo per 1/1 - €144.200 € 165.700 
Totale toevoeging € 900.000 € 880.000 € 1.501.292 € 3.281.292 
Totaal beschikbaar € 900.000 € 1.024.700 € 1.666.992 
Onttrekking € 755.800 € 859.000 € 1.180.924 €2.822.792 
Saldo per 31/12 € 144.200 € 165.700 € 458.500 

Bij ons onderzoek hebben we gekeken naar de juistheid van de aan de 
bestemmingsreserve toegevoegde bedragen in de periode 2015 tot en met 2017. Uit 
ons onderzoek blijkt dat die toevoegingen als volgt zijn samengesteld: 

2015 2016 2017 Totaal 

Dividenduitkering 
UOCG Market BV 

€ 900.000 
(waarvan 

450K uit 2012 
tot en met 

2014) € 280.000 € 190.000 € 1.370.000 

Schenking AOG - € 600.000 

€ 300.000 + 
(MFM) 

€ 400.000 € 1.300.000 
overdracht van 
UOCG Market BV - - €598.928 € 598.928 
Overig - - € 12.364 € 12.364 
Totale 
toevoeging € 900.000 € 880.000 € 1.501.292 € 3.281.292

５) De jaarrekening 2017 inclusief het bestuursverslag, die is gewaarmerkt door en voorzien van een 
controleverklaring van de instellingsaccountant van de RUG die is getekend op 28 juni 2018, pagina 14 van het 
bestuursverslag.   
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Wij hebben geconstateerd dat twee bedragen ten onrechte als voor de RUG 

beschikbare private middelen zijn benoemd en toegevoegd aan de bestemmings-

reserve privaat die als dekking is gebruikt voor de aanloopkosten Yantai. 

2.3.1	 Dividend uitkeringen UOCG Market BV 

De toegevoegde dividenduitkeringen over 2012 t/m 2017 zijn € 110.000 meer dan 

het door de BV tot en met 2017 uitgekeerde dividend. Het gaat om € 110.000 die in 

2016 al werd verantwoord, terwijl diezelfde € 110.000 ook weer begrepen is in het 

bedrag van 2017. Dat betekent ook dat de RUG een bedrag van € 110.000 teveel 

heeft geboekt ten bate van de bestemmingsreserve privaat.  De RUG had bij het 

opstellen van de jaarrekening 2016 geconstateerd dat de dividenduitkering  van 

UOCG Market BV van 110 k euro twee keer als bate verantwoord was, de correctie is 

vervolgens per abuis in de jaarrekening 2016 ten laste van de publieke reserve 

geboekt in plaats van de private bestemmingsreserve. 

Bij ons onderzoek hebben wij geen onjuistheden geconstateerd met betrekking tot 

de private herkomst en de verantwoording van de overige dividend uitkeringen van 

UOCG Market BV over 2012 tot en met 2017, in totaal € 1.260.000. 

2.3.2	 Winst uit overdracht van UOCG Market BV 

Uit de specificaties die wij bij de RUG hebben ingezien blijkt dat het 

overdrachtsbedrag van € 598.928 bestaat uit het lopende positieve resultaat in 2017 

van UOCG Market BV tot de overdracht ad € 327.003 en de boekwinst ad € 271.925 

voor de RUG doordat RHM meer betaalt dan de boekwaarde (bonus). 

In het overleg tussen RUG en inspectie hierover binnen het kader van dit onderzoek 

heeft de RUG aangegeven dat de boekwinst ad € 271.925 onderdeel is van de 

betaling ad € 1.000.000 van RHM aan RUG voor de overdracht van UOCG Market BV 

en dat dit bedrag ter vrije beschikking van de RUG is. Het bezwaar van de inspectie 

tegen het toevoegen van dit bedrag aan de private bestemmingsreserve heeft geen 

betrekking op de beschikbaarheid daarvan. De inspectie heeft bezwaar tegen de 

vermeende private herkomst van de boekwinst. De boekwinst/bonus komt namelijk 

van RHM, dat nagenoeg geheel gefinancierd is uit publieke middelen van de RUG. 

Als kennelijk binnen RHM BV middelen vrij beschikbaar zijn – dus niet nodig voor de 

bedrijfsvoering van RHM – dan beschouwt de inspectie die binnen RHM BV vrij 

beschikbare middelen als een ondoelmatige besteding (in de vorm van investering in 

private activiteiten) van publieke middelen van de RUG. Dergelijke middelen moeten 

in eerste instantie als redelijk rendement op en/of desinvestering van in private 

activiteiten geïnvesteerde publieke middelen terugvloeien naar de publieke reserves 

van de RUG en vormen daar (nog steeds) publieke middelen. 

De RUG heeft aangeven dat de toevoeging van het bedrag € 271.925 aan de private 

bestemmingsreserve eerder is besproken met de accountant en verwerkt in de 

jaarrekening 2017 en die jaarrekening is door de accountant voorzien van een 

goedkeurende verklaring. 

2.3.3	 Resultaat UOCG Market BV 

In het overleg tussen RUG en inspectie hierover binnen het kader van dit onderzoek 

heeft de RUG aangegeven dat het lopende resultaat over 2017 ad € 327.003 van 

UOCG Market BV met instemming van de instellingsaccountant wordt gezien als een 

informele dividenduitkering van UOCG Market BV aan de RUG. Wij constateren dat 

een tijdig formeel besluit van UOCG Market BV om dividend uit te keren aan de RUG 

ontbreekt. De inspectie stelt wel vast dat RUG als 100% aandeelhouder van UOCG 
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Market BV de mogelijkheid had om een dergelijk besluit te bewerkstelligen. Daarom 

acht de inspectie de toevoeging van dit resultaat aan de private bestemmings-

reserve acceptabel. Dat zou anders liggen wanneer het een “informele 

dividenduitkering” van RHM BV aan de RUG zou betreffen. Dan zou de inspectie 

daartegen hetzelfde bezwaar hebben als hierboven onder 2.3.2 aangegeven voor de 

boekwinst/bonus van € 271.925. 

2.3.4	 Schenking AOG 

Bij inzage van de bij de RUG beschikbare documentatie bleek ons dat de schenking 

van stichting AOG voor een bedrag van € 400.000 bestaat uit het verkrijgen van het 

eigendom van een niet bekostigde master en een gift in contanten van € 300.000. 

De bepaling van de waarde van de verkregen master is een extern vastgestelde 

inschatting van de contante waarde van de in de toekomst te verkrijgen 

opbrengsten uit licentieverlening (aan EFMI BV) op deze master. In het overleg 

tussen RUG en inspectie hierover tijdens dit onderzoek gaf de RUG aan dat de 

verkrijging van de master met instemming van de instellingsaccountant wordt 

gezien als verwerving van intellectuele eigendomsrecht (IER) waarvoor waardering 

tegen verwervingskosten in overeenstemming is met de regels voor de 

jaarverslaggeving. De tegenwaarde van de gift als onderdeel van de private 

bestemmingsreserve blijft dus staan op het bedrag van de in de master omgezette 

gift van eveneens € 400.000. 

De inspectie wijst er op dat eventuele kosten voor deze private master, en eventueel 

minder dan in de waardering begrepen toekomstige opbrengsten, ten laste van het 

private deel van het eigen vermogen van de RUG moeten komen. 

2.3.5 Stand bestemmingsreserve privaat ultimo 2017 

In paragraaf 2.3 gaven wij de stand van de private bestemmingsreserve ultimo 

2017 zoals gepresenteerd door de RUG in haar jaarverslag 2017 als € 458.500. 

Op basis van ons onderzoek moeten daarop de volgende correcties worden 

aangebracht: 

 Meer personele lasten o.b.v. extern onderzoek:  -/- € 682.046 

 Dubbelboeking dividend UOCG Market BV:  -/- € 110.000 

 Boekwinst overdracht UOCG Market BV: -/- € 271.925 

Zodat de totale correctie bedraagt	 -/- € 1.063.971 

Na deze correctie bedraagt het niveau van de private bestemmingreserve ultimo 

2017 € 605.471 negatief. Dit is zodoende het bedrag waarvoor de RUG uit private 

middelen nog dekking moet financieren.  

(Stand en mutatie bestemmingsreserve privaat Yantai volgens onderhavig 

onderzoek) 

Bestemmingsreser 

ve privaat 2015 2016 2017 Totaal 

Saldo per 1/1 

volgens ons 

onderzoek € - -/- € 60.963 -/- € 334.346 

Toevoeging zou zijn € 900.000 € 880.000 € 1.501.292 € 3.281.292 

Correctie op basis 

van ons onderzoek € -

-/- € 

110.000 -/- € 271.925 -/- € 381.925 

Mag als toevoeging 

volgens ons 

onderzoek € 900.000 € 770.000 € 1.229.367 € 2.899.367 
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Totaal beschikbaar 
volgens ons 
onderzoek € 900.000 € 716.200 € 868.326 
Onttrekking per 
jaar６) € 960.963 € 1.043.383 € 1.500.492 € 3.504.838 
Saldo per 31/12 -/-

€60.963 
-/- € 

334.346 -/- € 605.471 

2.4 Overige bevindingen 

De inspectie heeft bij haar onderzoek ook gekeken naar: 
 de her-classificatie van dividenden van UOCG Market BV in 2015; 
 de aanleiding voor de verkoop van de examentrainingen (een onderdeel van 

UOCG Market BV); 
 de aanleiding voor de overdracht van UOCG Market BV aan RUG 

houdstermaatschappij in 2017; 
 Nieuw contract tussen UOCG Market BV en RUG. 

Gezien de strekking van het onderzoek hebben wij ook gekeken naar de wijze 
waarop de RUG zich verantwoordt over publieke middelen die de RUG heeft 
geïnvesteerd in private activiteiten in zijn algemeenheid, en over het daarop te 
behalen c.q. behaalde rendement. 

In de volgende sub-paragraven beschrijven wij onze bevindingen per onderwerp. 

2.4.1 Her-classificatie van dividenden van UOCG Market BV 
Ten aanzien van de her-classificatie van dividenden in 2015 constateert de inspectie 
dat de verantwoording daarover in het jaarverslag onvoldoende was, maar dat er 
geen twijfel is aan het private karakter van die als privaat geherclassificeerde 
middelen. Het betreft door UOCG Market BV aan de RUG als enige aandeelhouder 
van de BV uitgekeerde dividenden. Met ingang van het jaarverslag 2015 is de eis 
(RJ660.303) voor het als privaat verantwoorden van middelen dat de instelling de 
private herkomst ervan kan aantonen. Die private herkomst kon de inspectie 
vaststellen aan de hand van de onderliggende documenten die de RUG heeft 
getoond. Omdat die middelen eerder als publiek waren verantwoord is er sprake van 
een stelselwijziging die moet worden toegelicht in het jaarverslag (artikel 2:384 lid 6 
BW). Van een dergelijke toelichting is geen sprake geweest. 

2.4.2 Verkoop van Examentraining als een onderdeel van UOCG Market BV 
Ten aanzien van de verkoop van de examentrainingen blijkt uit het onderzoek dat 
de RUG daarvoor naar de mening van de inspectie voldoende gemotiveerde redenen 
had die dateren van vóór het Yantai-project, zodat deze transactie niet te maken 
had met Yantai. De examentrainingen werden verkocht, omdat dit paste in het 
beleid om UOCG Market BV te gaan verkopen. Binnen UOCG Market BV vormden de 
examentrainingen een bedrijfsvreemde activiteit. De RUG heeft ons documenten 
laten zien die dit onderbouwen.

６) Deze bedragen zijn gelijk aan de totale kosten per jaar na correcties op basis van de kwantitatieve gegevens van 
de uitkomst van het extern onderzoek. 
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2.4.3	 Overdracht UOCG Market BV aan RUG houdstermaatschappij BV 

Ten aanzien van de overdracht van UOCG Market BV blijkt uit het onderzoek dat de 

RUG daarvoor naar de mening van de inspectie goede redenen had die dateren van 

vóór het Yantai-project en dat de overdracht dus ook niet te maken had met Yantai. 

RUG wilde UOCG Market BV verkopen om zakelijker verhoudingen tussen de RUG en 

de BV te creëren, zo blijkt uit ons door de RUG getoonde documenten die ten 

grondslag lagen aan het besluit tot verkoop. Toen de potentiële koper afhaakte, 

besloot de RUG tot overdracht aan RHM, waarmee toch de afstand tussen RUG en 

UOCG kon worden vergroot. 

2.4.4	 Nieuw contract tussen UOCG Market BV en RUG 

In de gesprekken met medewerkers van de RUG, ondersteund door documentatie 

die wij bij de RUG hebben ingezien, heeft de inspectie vastgesteld dat het nieuwe 

contract tussen UOCG Market BV en de RUG, net als de verkoop van de 

examentrainingen en de overdracht aan RHM, onderdeel was van de voorbereiding 

van de door de RUG gewenste verzakelijking van de relaties tussen RUG en UOCG 

Market BV. In het nieuwe contract betaalt UOCG de integrale kostprijs voor van de 

RUG ontvangen diensten. UOCG Market BV betaalt niet meer voor intellectuele 

eigendomsrechten van de RUG die binnen de BV worden gebruikt. Naar de mening 

van de RUG is daarvoor (en voor de overige investeringen van publieke middelen 

door de RUG) reeds voldoende betaald. Omgekeerd betaalt de RUG aan de BV een 

marktconforme prijs voor het gebruik van diensten van de BV (het gebruik van o.a. 

Progress, het product van UOCG Market BV). De gewenste (toekomstige) verkoop 

aan derden van UOCG Market BV kan alleen als tussen UOCG Market BV en de RUG 

zakelijke en marktconforme verhoudingen bestaan, en de BV vrijelijk over de 

daarvoor benodigde IER kan beschikken. 

Naar het oordeel van de inspectie is daarmee duidelijk dat het nieuwe contract los 

staat van Yantai. De inspectie vindt dat het nieuwe en het oude contract voldoen 

aan de eisen die daaraan vanuit de WHW en vanuit thema 2 van Helderheid cum 

annexis worden gesteld. Maar de inspectie vindt daarnaast dat het verloop van de 

waarde van de investering door de RUG van publieke middelen in de private 

activiteiten van UOCG Market BV expliciet moest worden verantwoord door de RUG. 

2.4.5	 Investeren van publieke middelen in private activiteiten 

De RUG heeft publieke middelen geïnvesteerd in private activiteiten. Op basis van 

de regelgeving in thema 2 ‘het investeren van publieke middelen in private 

activiteiten’ van de zogenoemde Helderheidsnotities cum annexis wordt verwacht 

dat de RUG jaarlijks een redelijk bedrag als rentevergoeding doorberekent voor de 

geïnvesteerde publieke middelen in private activiteiten. Een dergelijk rendement 

hoort ten laste van de private activiteiten te worden gebracht en moet worden 

toegevoegd aan de publieke middelen. Die publieke middelen (deels financiële 

middelen en deels intellectueel eigendom - IE) zijn gebruikt binnen bijvoorbeeld 

RUG Houdster Maatschappij BV en UOCG Market BV.  

Wij hebben vastgesteld dat de RUG tot nu geen rentevergoedingen heeft 

doorberekend aan haar private activiteiten. 

Daarnaast hebben wij geen expliciete verantwoording over of althans vastlegging 

van de stand van en de mutaties in (de waarde van) de investeringen van publieke 

middelen in private activiteiten aangetroffen. Ook een dergelijke verantwoording 

wordt verwacht op basis van de regelgeving in thema 2 ‘het investeren van publieke 

middelen in private activiteiten’ van de zogenoemde Helderheidsnotities cum 

annexis. 

Het ontbreken van een precieze verantwoording of althans vastlegging over het 

verloop van de waarde van de investering van publieke middelen in private 
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activiteiten inclusief de toerekening van een redelijk rendement, maakt dat de 
inspectie zich geen getrouw beeld heeft kunnen vormen van de omvang van het 
private deel van het eigen vermogen van de RUG. 

De RUG heeft aangegeven dat de aan RUG-publiek ten goede komende voordelen 
van die private activiteiten volstaan als aflossing en rendement over de in die 
private activiteiten geïnvesteerde publieke middelen. Dergelijke voordelen 
bestonden bijvoorbeeld in de (te) hoge vergoeding die UOCG Market BV betaalde 
voor het gebruik van intellectueel eigendom en (personele, huisvestings- en ICT-) 
faciliteiten van de RUG. 
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3 Conclusies & vervolg 

3.1 Conclusies 

De inspectie constateert dat al in 2015 met de RUG was afgesproken dat er geen 
publieke middelen gebruikt mochten worden voor de financiering van de 
aanloopkosten Yantai. Tevens constateert de inspectie dat er bij de start van het 
Yantai programma sprake is geweest van een zekere mate van onderschatting van 
de complexiteit van dat traject, van de omvang van de daaruit voortvloeiende 
activiteiten en van het urenbeslag voor de betrokken medewerkers van de RUG. Als 
gevolg daarvan is een deel van de uren die de medewerkers van de RUG hebben 
besteed aan de voorbereidende activiteiten Yantai niet verantwoord op die 
activiteiten. Dit heeft er toe geleid dat de RUG niet alle in het kader van de 
voorbereidende activiteiten voor Yantai gemaakte kosten ten laste van haar private 
reserves heeft gebracht. Met deze ervaringen zouden het college van bestuur en de 
raad van toezicht nu mogelijk wel (aanvullende) maatregelen hebben genomen om 
er voor te zorgen dat die aanloopkosten juist en volledig zouden worden 
verantwoord. 

Tevens constateren we dat een deel van de financiering van de kosten – die volgens 
een eerdere opgave van de RUG een private herkomst zou hebben – niet juist is 
geweest. Het gaat om de onjuiste toevoegingen aan de bestemmingsreserve privaat 
die als gerealiseerde en beschikbare baten van gelieerde ‘private’ rechtspersonen 
van de RUG zijn geboekt en/of zijn geschonken aan de RUG. In de jaarrekeningen 
tot en met 2017 heeft de RUG ook deze bedragen als een deel van de dekking van 
de kosten van Yantai verantwoord. 

3.2 Vervolg 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het extern onderzoek hebben de raad van 
toezicht en het college van bestuur reeds besloten om het maximale bedrag van de 
niet verantwoorde aanloopkosten Yantai alsnog ten laste de private 
bestemmingsreserves te brengen. De inspectie vraagt de raad van toezicht en het 
college van bestuur om de gegevens uit dit rapport als basis te hanteren bij de 
correcties – het alsnog ten laste van de private bestemmingsreserve brengen 
respectievelijk het voorzien van deugdelijke en toereikende dekking van de 
betreffende private bestemmingsreserve. Op basis van de nog in te dienen 
jaarrekening 2018 zal de inspectie nagaan of de RUG deze correcties ook volledig en 
juist heeft verwerkt in die jaarrekening. 

Als gevolg van het ontbreken van een integrale urenregistratie is een deel van de 
uren die de medewerkers van de RUG hebben besteed aan de voorbereidende 
activiteiten Yantai niet verantwoord op die activiteiten. De kans bestaat dat ook bij 
andere private activiteiten van de RUG de bestede uren onvolledig en/of onjuist zijn 
verantwoord. Daarom vraagt de inspectie het college van bestuur van de RUG om er 
voor te zorgen dat in de toekomst de aan de private activiteiten bestede uren juist 
en volledig worden verantwoord. 

Tevens vraagt de inspectie het college van bestuur en de raad van toezicht om extra 
aandacht voor de nog te verantwoorden aanloop- en afwikkelingskosten Yantai in de 
jaarrekeningen vanaf 2018. 
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Bijlage 1: Zienswijze van Rijksuniversiteit Groningen 

De RUG is een ambitieuze internationale research-universiteit, die stevig geworteld 
is in het noorden van Nederland. De universiteit heeft in het strategisch plan voor de 
periode 2015-2020 een vijftal ambities aangegeven. Een daarvan heeft betrekking 
op de instelling als internationale academische gemeenschap. “The University of 
Groningen will consolidate its position as an international academic community with 
strong local roots. One of our activities to achieve this is trying to establish national 
and international branch campuses. In this international setting, its research and 
education will benefit from the diverse perspectives and approaches necessary to 
solve the big questions and challenges faced by society”. 

Toen begin 2015 de mogelijkheid zich aandiende om samen met de Chinese 
Agriculture University uit Peking een branch campus in Yantai op te richting sloot dit 
goed aan bij de eerder door de RUG gekozen strategie. Het vestigen van een 
universitaire branch campus in het buitenland was nieuw voor Nederland, maar in 
internationaal perspectief zijn met name veel Engelse en Australische universiteiten 
de RUG voorgegaan. Van hun kennis en ervaring heeft de universiteit dan ook veel 
gebruik gemaakt. Duidelijk was dat een branch campus in China veel nieuwe kansen 
biedt, maar dat de voorbereiding daarvoor een complex proces is. In dat proces 
moest met vele partijen overleg en afstemming plaatsvinden, zowel met externe 
partijen zoals de Chinese Partners, de Chinese en Nederlandse overheden, als met 
interne partijen zoals de betreffende faculteiten, opleidingen- en onderzoeksgroepen 
van de RUG en de universiteitsraad als vertegenwoordiging van de universitaire 
gemeenschap als geheel. Gedurende dit complexe proces is gebleken dat elk van de 
actoren zijn eigen tempo van besluitvorming heeft. Dit heeft geleid tot een langere 
doorlooptijd dan aanvankelijk voorzien. Daar komt bij dat tijdens het proces de 
algemene opinie ten aanzien van het idee van de branch campus sterk is gewijzigd. 
Dit heeft binnen de universiteit geleid tot spanningen, waarbij een deel van de 
gemeenschap steeds enthousiaster over de plannen is geworden en een ander deel 
steeds meer de nadruk is gaan leggen op de risico’s. 

In de complexe situatie die is ontstaan moest het bestuur van de RUG rekening 
houden met de verschillende belangen en zienswijzen van alle betrokkenen. 
Geconstateerd moet worden dat het niet is gelukt om iedereen voldoende en op een 
overtuigende wijze in het proces mee te nemen. De onrust die vervolgens is 
ontstaan heeft geleid tot het onderzoek van Inspectie van het Onderwijs naar de 
financiering van de aanloopkosten Yantai. 

Het onderzoek heeft bestaan uit twee onderdelen. Een deel heeft betrekking op de 
verantwoording van de voorbereidingskosten en dan met name de verantwoording 
van de personele inzet. Dit onderdeel is onderzocht door een externe onafhankelijke 
onderzoeker. Het andere deel heeft betrekking op de financiering van de kosten uit 
private middelen. Dit deel is door de Inspectie zelf onderzocht. In haar eindrapport 
heeft de Inspectie vervolgens gebruik gemaakt van de bevindingen van de externe 
onafhankelijke onderzoeker. 

De RUG heeft waardering voor de wijze waarop het onderzoek serieus en diepgaand 
is opgepakt, waarbij naar onze mening alle betrokkenen voldoende in de 
gelegenheid zijn gesteld om informatie en hun zienswijze in te brengen. Het is van 
belang dat er voor iedereen duidelijkheid komt over de vragen die aanleiding zijn 
geweest voor dit onderzoek. De RUG deelt het standpunt van de Inspectie dat geen 
publieke middelen mogen worden ingezet voor de voorbereidingskosten Yantai en 
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heeft daar ook naar willen handelen. Het onderzoek van de Inspectie gaat met name 
over de vraag of de RUG het wettelijk kader heeft gevolgd. In de conclusie geeft de 
inspectie niet aan dat er onrechtmatig is gehandeld. Ook bij de controle van de 
jaarrekening 2018 heeft de externe accountant niet geconstateerd dat er sprake is 
van onrechtmatig handelen.  

Er is door de RUG, direct vanaf de start van het initiatief in 2015, contact gezocht 
met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs over het initiatief en 
over de voorwaarden die daarbij in acht genomen moesten worden. Op basis van die 
besprekingen zijn door de RUG maatregelen genomen. Zo is er een programma-
organisatie ingericht, is in de administratie van de RUG een apart project geopend 
en zijn rapportages, begrotingen en een methodiek voor de verantwoording 
gekozen. Bij de RUG is geen cultuur van het integraal tijdschrijven op projecten. Er 
is daarom gekozen voor de methodiek van urenverantwoording op basis van 
inzetverklaringen, die aansluit bij de gangbare praktijk aan de RUG. Binnen de 
universitaire wereld is dit een van de geaccepteerde methode van verantwoording. 
Wij voelden ons in die keuze gesterkt door de minister van OCW die in de Eerste 
Kamer desgevraagd heeft gezegd: "We moeten elkaar nu ook weer niet gek maken 
door uurtje-factuurtje te gaan invoeren." (Handelingen EK 06-06-2017, 34355, pag. 
30-7-36). Achteraf gezien had de RUG de afspraken over deze methodiek, inzet en 
wijze van verantwoording van uren, intern helderder en uitdrukkelijker kunnen 
communiceren om zo voorkomen dat medewerkers van de RUG op eigen initiatief, 
zonder opdracht van of namens het CvB, voorbereidende werkzaamheden voor 
Yantai zouden uitvoeren. 

Het onafhankelijk extern onderzoek naar de verantwoording van de personele inzet 
concludeert dat in het onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden dat er sprake is 
geweest van druk op medewerkers om niet of niet alle uren te verantwoorden. Ook 
zijn volgens vrijwel alle respondenten de onderwijstaken niet in het gedrang 
gekomen. De onderzoekers hebben de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur van de RUG aanbevolen om de bovengrens van de kwantitatieve 
bandbreedte van hun bevindingen alsnog ten laste van de private middelen te 
verantwoorden. Daarbij merkten zij op dat een lager bedrag misschien 
methodologisch verdedigbaar is, maar dat zij dit gezien de aard van de zaak, en ter 
voorkoming van een nieuwe discussie over dit onderwerp, niet verstandig achten. 
Voorts merken zij op dat: “gegeven de grote complexiteit, het unieke karakter van 
het voorbereidingsprogramma Yantai en de veel langere dan aanvankelijk 
ingeschatte doorlooptijd, door de betrokken medewerkers van de RUG veel en goed 
werk is geleverd. Dat in deze complexe context niet alle aan het 
voorbereidingsprogramma bestede uren ook op de juiste wijze zijn verantwoord is te 
betreuren, maar niet verwonderlijk”. 

De Inspectie heeft, op basis van het onderzoek naar de dekking van de 
voorbereidingskosten uit private middelen, aangegeven dat in de RUG jaarrekening 
2018 een aantal correcties moet worden verwerkt. De RUG heeft besloten alle 
voorgestelde correcties in de Jaarrekening 2018 te verwerken. De RUG heeft echter 
moeite met de conclusie van de Inspectie dat de boekwinst van 271 k euro van de 
verkoop van UOCG Market bv gefinancierd is uit publieke middelen. De toevoeging 
van het bedrag aan de bestemmingsreserve privaat is eerder besproken met EY, de 
externe accountant van de RUG en verwerkt in de jaarrekening 2017 die door de 
accountant is voorzien van een goedkeurende verklaring. In het accountantsverslag 
2018 schrijft EY hierover: ”In het accountantsverslag 2017 hebben wij op pagina 14 
de verkoop van UOCG Market B.V. door de RUG aan de R.U.G. 
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Houdstermaatschappij B.V. nader toegelicht en beschreven. Daarbij hebben wij 
geconcludeerd dat deze verkoop op basis van de verslaggevingsregels juist was 
verwerkt. In 2018 zijn geen andere punten naar voren gekomen ten aanzien van 
conclusie van de verwerkingswijze in 2017”. 

Om een administratief-technische discussie met de Inspectie te voorkomen heeft de 
RUG besloten tot een balansmutatie in de jaarrekening 2018 van 271 k euro van de 
private bestemmingsreserve privaat naar de algemene reserve publiek. 

Met het onafhankelijk externe onderzoek en met de aanvaarding van de conclusies 
van de Inspectie door de RUG, hebben wij van onze kant de omstandigheden willen 
scheppen om het dossier voorbereiding branch campus Yantai af te sluiten en een 
ervaring rijker aan de slag te gaan met de blik op de toekomst. 

College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen 
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