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Voorwoord 

Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek naar de huur- en 
verhuurconstructie van de huisvesting van Stichting Calibris. Het onderzoek heeft 
betrekking op Stichting Calibris (hierna: het KBB) met het brinnummer 02QG, 
gevestigd op het adres Runnenburg 34 te Bunnik met bestuursnummer 68940. 
Stichting Calibris is een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, een KBB, 
dat door OCW werd tot 1 augustus 2015 bekostigd op grond van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (hierna: WEB). 

Het eerste concept van dit rapport is op 12 maart 2015 voor hoor/wederhoor 
verzonden naar het bestuur van het KBB. Met de email van 27 maart 2015 heeft het 
KBB inhoudelijk op het concept gereageerd. Deze reactie is in het rapport verwerkt. 
De Stichting Ondersteuningsfonds Zorg, Welzijn en Sport (hierna: de Stichting) 
heeft via haar advocaat met brieven van 12 mei 2015 en op 19 juni 2015 eveneens 
inhoudelijk op het concept rapport gereageerd en enkele stukken aangeleverd. Deze 
reacties is in het rapport verwerkt. Het tweede concept van dit rapport is op 21 mei 
2015 voor hoor/wederhoor verzonden naar het bestuur van het KBB en nar de 
Stichting Ondersteuningsfonds Zorg, welzijn en Sport. 
Met de email van 7 september 2015 heeft het KBB aangegeven dat zij geen 
aanleiding ziet om het tweede concept te reageren. Met de brieven van 27 juli en 
23 oktober 2015 heeft de Stichting via haar advocaat op het tweede concept rapport 
gereageerd. Bij het opstellen van de definitieve versie van dit rapport heeft de 
inspectie, voor zover dat relevant is, rekening gehouden met de reacties van de 
stichting. 

Leeswijzer voor het rapport : 

Op pagina 7 is een samenvatting opgenomen van de bevindingen uit het onderzoek. 
In hoofdstuk 1 zijn de aanleiding voor het onderzoek en de gevolgde werkwijze 
toegelicht. Vervolgens zijn in hoofdstuk 2 de bevindingen uit het onderzoek per 
onderwerp uitgeschreven. Tot slot is in hoofdstuk 3 het vervolgtraject toegelicht. 
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Samenvatting 

De inspectie heeft via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: 
OCW) een signaal ontvangen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de huur-
en verhuurconstructie van de huisvesting van het kenniscentrum Calibris (hierna: 
het KBB) in het pand met het adres Runnenburg 34 te Bunnik. Het KBB huurt het 
pand van de private stichting Ondersteuningsfonds Zorg, Welzijn en Sport (hierna: 
de stichting), die de eigenaar is van het genoemde pand. De stichting is een 
gelieerde partij van het KBB, maar is in juridische zin een afzonderlijke entiteit van 
het KBB. 
Tot november 2010 was de stichting juridisch verbonden aan het KBB. De 
aanpassing van de statuten van de stichting in november 2010 heeft geresulteerd in 
het juridisch volledig op afstand zetten van het KBB en de stichting vormt sindsdien 
een onafhankelijke entiteit. De inspectie heeft geen motivering gevonden of 
aangetroffen die verklaart waarom deze statutenwijziging in 2010 gunstig was of 
nodig was voor het KBB. De ouderdom van de besluitvorming en het ontbreken van 
onderliggende documentatie leiden tot de conclusie dat achterliggende redenen van 
het op afstand zetten van het KBB achteraf niet meer verifieerbaar is. 

Voor de huur van het pand hebben het KBB en de stichting in 1990 een tien-jarige 
huurovereenkomst gesloten. Vanaf 2000 is de huurovereenkomst telkens met vijf 
jaar verlengd. De structurele huurverhogingen in deze periode zijn gebaseerd op de 
wettelijk toegestane huurverhogingen, waarbij de huurverhogingen in de periode 
2002-2004 incidenteel aanvullend zijn verhoogd op grond van investeringen van de 
stichting in de herinrichting van het pand. 

De huurverhogingen waar het KBB mee heeft ingestemd in de afgelopen 15 jaar 
roepen vragen op bij de inspectie over de doelmatigheid. Het recente taxatierapport 
van DTZ Zadelhoff wijst uit dat de huurprijs van€ 191 per m2 v.v.o. in 2015 niet als 
onredelijk aangemerkt kan worden in de veronderstelling dat het KBB geen 
aanspraak maakt op incentives en andere kortingen als huurder. De taxateur DTZ 
Zadelhoff noemt in zijn conclusie dat het KBB "de mogelijkheid heeft om door middel 
van een heronderhandeling na afloop van de volgende huurtermijn van 5 jaar de 
huurprijs te verlagen tot een meer marktconform huurprijsniveau". Deze 
mogelijkheid heeft het KBB op meerdere momenten gehad: in 2000, 2005, 2010 en 
2015 zijn de verlengingen van de huurovereenkomst tot stand gekomen, zonder dat 
dit tot verlagingen van de huurprijs heeft geleid. 

De inspectie heeft geen waarborgen van zakelijkheid en objectiviteit in de 
besluitvorming van de huurovereenkomsten aangetroffen, gericht op de belangen 
van het KBB als huurder. Daarbij roept de combinatie van de functie van de 
voormalige directeur van het KBB alsmede bestuurder van de stichting de vraag op 
in hoeverre één natuurlijke persoon in staat is de tegengestelde belangen van 
enerzijds verhuurder en anderzijds huurder te waarborgen. Hier is sprake van 
belangenverstrengeling. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat verifieerbare argumenten ontbreken die de 
zakelijkheid en objectiviteit van de besluitvorming door één en dezelfde natuurlijke 
persoon als zowel huurder als verhuurder kunnen aantonen. Dit betekent dat 
ondanks het feit dat de inspectie niet is overtuigd van de doelmatige inzet van 
rijksgelden van het KBB inzake de huur van het pand, dit door de ouderdom van de 
besluitvorming en door het ontbreken van hiervoor relevante vastleggingen 
niet verifieerbaar is. 
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1 AANLEIDING EN WERKWIJZE 

1.1 Aanleiding 

De inspectie heeft van OCW een signaal ontvangen omtrent de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de huur- en verhuurconstructie van de huisvesting van het KBB 
in het pand met het adres Runnenburg 34 te Bunnik. 

Het KBB huurt het pand van de stichting, die de eigenares is van het genoemde 
pand. De stichting is een gelieerde partij van het KBB, zij het in juridische zin een 
afzonderlijke entiteit van het KBB. 
De strekking van dat signaal is het volgende. 
De activiteiten van de stichting bestaan nagenoeg volledig uit het beheer en de 
verhuur van het pand Runnenburg 34 te Bunnik. De stichting heeft ultimo 2013 een 
eigen vermogen opgebouwd van circa € 2,4 miljoen, door bovenmatige huurprijzen 
bij het KBB in rekening te brengen. Het private eigen vermogen van de stichting is 
volgens de signaalgever grotendeels met publieke middelen gerealiseerd. 

1.2 Onderzoeksvraag en werkwijze 

De inspectie heeft van de inhoud van het signaal voldoende aanleiding gezien om 
een onderzoek in te stellen met als onderzoeksvragen: 

• Heeft het KBB als huurder in materiële zin onafhankelijk van de gelieerde 
stichting als verhuurder van elkaar geopereerd, teneinde te waarborgen dat 
er sprake is van marktconforme onderlinge transacties? 

• Zijn er publieke gelden van het KBB weggelekt naar de stichting als gevolg 
van een niet-marktconforme huur- en verhuurconstructie? 

Het onderzoek, dat plaatsvond in december 2014 en januari 2015, bestond uit een 
gesprek met de huidige directeur van het KBB en een onaangekondigd bezoek aan 
het KBB en de stichting, waar gegevens en toelichtingen zijn verkregen over de 
huur- en verhuurconstructie. Tevens heeft de inspectie via de advocaat van de 
stichting enkele stukken (cijfermateriaal) ontvangen. Deze zijn ook bij het 
onderzoek betrokken. 

1.3 Wet- en regelgeving 

In het kader van de onderzoeksvragen is de volgende wet- en regelgeving relevant: 
• Artikel 2.5.3, tweede lid van de WEB, op grond waarvan uit de jaarrekening 

dient te blijken dat sprake is van een rechtmatige en doelmatige 
aanwending van de rijksbijdrage. 

• Artikel 2.5.10 van de WEB op grond waarvan de artikelen 2.5.2 tot en met 
2.5.9 van de WEB van overeenkomstige toepassing zijn op de kenniscentra 
beroepsonderwijs bedrijfsleven. 

• Artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht, op grond waarvan de 
inspectie een specifiek onderzoek kan uitvoeren. 

• RJ 330.201 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waarin het 
toelichten in de jaarrekening van transacties van betekenis met verbonden 
partijen die niet onder normale marktomstandigheden tot stand zijn 
gekomen, is geregeld. 
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1.4 Afbakening van het onderzoek 

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de beantwoording van de bovengenoemde 
onderzoeksvraag. De inspectie heeft geen accountantscontrole uitgevoerd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de inspectie en OCW te rapporteren over de vastgestelde 
feiten in het kader van de onderzoeksvraag en daaraan zo nodig financiële 
consequenties te verbinden. 
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2 BEVINDINGEN 

2.1 Achtergrond van het KBB en de stichting 

Het KBB en de stichting komen beide voort uit de Stichting Opleiding Verzorgende 
en Dienstverlenende Beroepen die in 1963 is opgericht en houden sinds 1989 samen 
kantoor op de Runnenburg 34 te Bunnik dat eigendom is van de Stichting 
Onderwijscentrum. 

De Stichting Ondersteuningsfonds OVDB Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn 
en Sport vormt de rechtsvoorganger van de huidige Stichting Ondersteuningsfonds 
Zorg, Welzijn en Sport. Deze stichting is opgericht met de doelstelling om het KBB 
zo veel mogelijk bij te staan in zijn doelstelling, alles in de meest ruime zin van het 
woord. Op 5 november 2010 zijn de statuten van Stichting Ondersteuningsfonds 
OVDB Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport gewijzigd, waaronder de 
naam die is gewijzigd in Stichting Ondersteuningsfonds Zorg, Welzijn en Sport: 

• De Stichting Ondersteuningsfonds Zorg, Welzijn en Sport is onderdeel van 
de Stichting OVDB- Onderwijscentrur:n, Gezondheidszorg, Dienstverlening , 
Welzijn en Sport (hierna genoemd als Stichting Onderwijscentrum). 

• Doel van de Stichting Ondersteuningsfonds OVDB Gezondheidszorg, 
Dienstverlening, Welzijn en Sport is de Stichting Onderwijscentrum (waar 
ook de voorganger van Stichting Calibris een onderdeel van de Stichting 
Onderwijscentrum was) zoveel mogelijk bij te staan in haar doelstelling, 
alles in de meest ruime zin van het woord. 

• De leden van de Raad van Bestuur van Stichting Ondersteuningsfonds OVDB 
Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport werden benoemd door 
de Raad van Toezicht van de Stichting OVDB Onderwijscentrum. 

• De Raad van Toezicht van de Stichting Ondersteuningsfonds OVDB 
Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport was paritair 
samengesteld door werkgever- en werknemersorganisaties. 

In oktober 1996 zijn de statuten van de Stichting Onderwijscentrum gewijzigd: 
Stichting Ondersteuningsfonds OVDB Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en 
Sport wordt aangemerkt als één van de stichtingen die deel uitmaken van de 
Stichting Onderwijscentrum. Het doel van de Stichting Onderwijscentrum is : ''."het 
bevorderen en regelen van de werkzaamheden van de Stichtingen van de OVDB 
door het beschikbaar stellen van bestuurl(jke, administratieve en secretariële 
faciliteiten. Voorts kan zij na overleg met de en binnen de reikwijdte van de 
Stichtingen van de OVDB overige werkzaamheden verrichten". 

In september 2007 wordt de naam vari de Stichting OVDB- Landelijk Orgaan van het 
Beroepsonderwijs, Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport (deze 
stichting viel onder Stichting Onderwijscentrum), gevestigd op de Runnenburg 34 te 
Bunnik gewijzigd in Stichting Calibris. Het doel van dit KBB is " .. het bijdragen aan 
activiteiten van arbeidsorganisaties en onderwijsinstellingen voor de kwalificering en 
het gekwalificeerd houden van arbeidskrachten in de sectoren, gezondheidszorg, 
dienstverlening, welzijn en sport." De Stichting kent een paritair bestuur, 
samengesteld uit werkgever-, werknemer- en onderwijsorganisaties. 

/ 
Stichting Ondersteuningsfonds OVDB Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en 
Sport blijft tot november 2010 onderdeel van de Stichting Onderwijscentrum. Op die 
datum zijn de statuten ingrijpend veranderd en is de connectie met Stichting 
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Onderwijscentrum verbroken. De motivering waarom tot deze ingrijpende 
statutenwijziging is overgegaan en vervolgens de connectie met Stichting 
Onderwijscentrum werd verbroken, kan niet achterhaald worden. Ten tijde van de 
statutenwijziging was de bestuurder van het KBB ook de bestuurder van de 
stichting. De Stichting kent tot doel: "het beheren en (doen) onderhouden van 
onroerend goed en het financieel ondersteunen van projecten binnen zorg, welzijn 
en sport in het binnen- en buitenland teneinde de relatie tussen de 
arbeidsmarktontwikkelingen en het onderwijs te versterken en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorder/ijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord". De samenstelling en herkomst van 
de leden van de raad van toezicht zijn niet voorgeschreven, de belangrijkste 
voorwaarde vormt affiniteit met de doelstelling van de stichting. 

2.2 (Juridische) relatie tussen het KBB en de stichting 

Voor de statutenwijziging in november 2010 had de stichting volgens artikel 2 van 
de statuten per 27 november 1992 de doelstelling om het KBB "zo veel mogelijk bij 
te staan in haar doelstelling, alles in de meest ruime zin van het woord". In de 
praktijk hield dit vanaf de aanschaf van het pand Runnenburg 34 te Bunnik in 1989 
voornamelijk de verhuur van dit pand in. In de statutenwijziging in november 2010 
is deze belangrijke activiteit van de stichting zichtbaar gemaakt in de statuten. 
Daarnaast is in de statuten zichtbaar gemaakt dat de stichting ook enkele projecten 
van geringe omvang in Suriname uitvoert. De baten van de stichting bestaan 
uitsluitend uit de huuropbrengsten van het pand en eventuele opbrengsten uit 
belegging van de overtollige geldmiddelen. Personeelsleden van het KBB voeren de 
bedrijfsadministratie en bedrijfsvoering van de stichting. Dit wordt door het KBB 
doorberekend aan de stichting. 

Tot de laatste wijziging van haar statuten in november 2010 was de stichting 
juridisch verbonden aan het KBB. Daarvoor golden de statuten, gewijzigd op 27 
november 1992, waarin onder artikel 6, lid 1 het volgende is aangegeven: "De leden 
van de raad van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van 
toezicht, zolang de Stichting OVDB-Onderwijscentrum bestaat, is de raad van 
toezicht gehouden dezelfde personen als voorzitter en leden van de raad van 
bestuur van de stichting te benoemen die ook voorzitter respectievelijk leden van de 
raad van bestuur van de Stichting OVDB-Onderwijscentrum zijn; indien de Stichting 
OVDB-Onderwijscentrum is ontbonden, is de raad van toezicht vrij in zijn keuze." 

Op 5 november 2010 zijn de statuten van de stichting echter zodanig aangepast dat 
de stichting sindsdien niet meer juridisch aan het KBB verbonden is. Verder is de 
doelstelling van de stichting in de statutenwijziging aangepast, zodanig dat er 
juridisch geen relatie meer is met de doelstelling van het KBB. De expliciete 
motivering waarom hiertoe is overgegaan ontbreekt in de ontvangen documentatie 
(een uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van de stichting op 12 mei 
2010). 

De raad van toezicht van de stichting heeft via het door de directeur van het KBB 
opgestelde 'Verslag gesprek Stichting Calibris en Stichting Ondersteuningsfonds' d.d . 
17 februari 2015 aangegeven dat (citaat uit het verslag): "er altijd sprake is 
geweest van een separate rechtspersoon en zakelijke relatie. Daarom vindt zij het 
vreemd dat zij hier door een in juridisch opzicht derde partij op aangesproken wordt. 
Als OC&W deze zienswijze heeft kan het de Stichting Ondersteuningsfonds 
rechtstreeks aanschrijven met een onderbouwde claim." 
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De verbondenheid van de stichting met het KBB is pas sinds november 2010 op 
formele gronden opgeheven. De inspectie heeft geen motivering ontvangen of 
aangetroffen waarom deze statutenwijziging in 2010 gunstig was of nodig was voor 
het KBB. De inspectie constateert dat de stichting organisatorisch en financieel tot 
november 2010 nauw verbonden was aan het KBB. Daarnaast is de inspectie van 
mening dat de stichting en het KBB in de periode na november 2010 in ieder geval 
organisatorisch verbonden zijn, zowel qua personeel als administratie. 

2.3 Huur van het pand en uitbesteding van het personeel van het KBB 

Vanaf 1990 huurde het KBB circa 900 m2 van het pand van de beschikbare 1. 700 
m2. Overige ruimten 1werden aan andere partijen verhuurd. In 2001 is het pand 
gerenoveerd aan de binnen- en buitenkant. Vanaf 2002 is het KBB tevens de enige 
huurder van het pand. 

Er wordt door de stichting gebruik gemaakt van personeel van het KBB, onder meer 
ten behoeve van de administratievoering van de stichting. De jaarlijks doorbelaste 
kosten van het KBB aan de stichting zijn beperkt te noemen. Deze bedragen circa € 
15 tot €18k per jaar. Dit zou volgens de jaarrekening 2013 en volgens de 
bestuurder van de stichting plaatsvinden op grond van een 
dienstverleningsovereenkomst tussen het KBB en de stichting. Die is echter niet 
aangetroffen in de administratie. Geïnterviewde medewerkers hebben aangegeven 
niet op de hoogte te zijn van het bestaan van deze dienstverleningsovereenkomst. 
Doorbelastingen vonden plaats op basis van schattingen van personeelsleden zelf 
van de bestede uren voor de stichting. 

2.4 Onvoldoende waarborgen in de besluitvorming van de huur van het pand 

De marktconformiteit van de huurovereenkomst vormt een belangrijke 
rechtmatigheids- en doelmatigheidsvoorwaarde voor het KBB bij de besteding van 
de rijksmiddelen. De inspectie vindt het van groot belang dat er bij het KBB 
waarborgen zijn getroffen voor de zakelijkheid en objectiviteit in de besluitvorming 
over de jaarlijkse verlenging van de huurovereenkomst. Met andere woorden: de 
jaarlijkse besluitvorming omtrent de huurverlenging dient overeen te komen met 
een transactie die onder normale marktomstandigheden tot stand is gekomen, 
waarbij het te betalen bedrag tot stand komt via tegengestelde belangen tussen 
huurder en verhuurder. 

Tot begin 2014 waren de directeur van het KBB en de bestuurder van de stichting 
één en dezelfde natuurlijke persoon. Tot en met 2013 zijn de jaarlijkse 
huuraanpassingen tussen het KBB en de stichting ondertekend door dezelfde 
natuurlijke persoon, zowel in de rol van verhuurder als huurder. Om de belangen 
van de verhuurder te bewaken, werden de jaarlijkse huuraanpassingen mede 
ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht van de stichting. Aan de 
kant van de huurder is geen sprake geweest van medeondertekening om de 
belangen van de huurder te bewaken. 

Het feit dat de voormalige directeur van het KBB tevens bestuurder was van de 
stichting roept de vraag op in hoeverre één natuurlijke persoon in staat is de 
tegengestelde belangen van verhuurder en huurder te waarborgen zonder daarvoor 
waarborgen in de besluitvorming in te bouwen. Hierdoor is sprake van 
belangenverstrengeling. De gehanteerde huurprijzen tussen het KBB en de stichting 
zijn tot stand gekomen in een governance structuur waarbinnen geen tegengestelde 
belangen bestonden. Het ontbreken van een tegengesteld belang geeft op zijn minst 
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de schijn aan dat de rijksbijdrage niet rechtmatig en/of ondoelmatig is ingezet, 
waardoor aanvullende waarborgen nodig waren om vast te stellen dat het KBB niet 
ten onrechte een (te) hoge huurprijs voor het pand betaalde. De inspectie heeft 
geen waarborgen van zakelijkheid en objectiviteit in de besluitvorming van de 
huurovereenkomsten aangetroffen. 

Pas na het scheiden van de directeursfuncties tussen het KBB en de stichting begin 
2014 ontstond er een tegengesteld belang tussen het KBB als huurder en de 
stichting als verhuurder. 

2.5 Ontwikkeling huurpenningen KBB t.o.v. marktconforme huurpenningen 

De huurprijs van het pand Runnenburg 34 te Bunnik bedroeg bij aanvang van de 
huur op 1 februari 1990 € 81 per m2 per jaar. Op 1 januari 2014 is het huurbedrag 
toegenomen naar€ 191 per m2 per jaar. Jaarlijks is de huur in de afgelopen 24 jaar 
met_ gemiddeld 3,5% gestegen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling 
weergegeven. 
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Figuur 1: De overeengekomen jaarhuurbedragen overeenkomstig de .aanhangsels van de 
\ 

huurovereenkomst tussen het KBB en de stichting . 

Volgens een taxatie 1 d.d. 19 november 2014 van het gebouw bevinden 
vraaghuurprijzen van vergelijkbare kantoorruimte gelegen op de diverse 
bedrijventerreinen in Bunnik zich in een bandbreedte tussen de€ 95 en € 135 per 
m2 per jaar exclusief btw. Ten opzichte van de huurprijs van€ 191 per m2 per jaar 
per 1 januari 2014, ligt de huurprijs die het KBB betaalt 40 tot 100% boven een 
huurprijs die als marktconform kan worden aangemerkt. 

Een recenter taxatierapport van DTZ Zadelhoff 2 , wijst echter uit dat de huurprijs 
van€ 191 per m2 v. v.o. niet als onredelijk aangemerkt kan worden in de 
veronderstelling dat het KBB geen aanspraak maakt op incentives en andere 
kortingen als huurder. De taxateur DTZ Zadelhoff noemt in zijn conclusie dat het 
KBB "de mogelijkheid heeft om door middel van een heronderhandeling na afloop 
van de volgende huurtermijn van 5 jaar de huurprijs te verlagen tot een meer 

l Het taxatieverslag van ABC Makelaars d.d. 19 november 2014 inzake object Runnenberg 34 te Bunnik. 
2 Taxatierapport van DTZ Zadelhoff met kenmerk Mrt/Cke/Tu53931 d,d, 26 mei 2015. 
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marktconform huurprijsniveau". Deze mogelijkheid heeft het KBB op meerdere 
momenten gehad: in 2000, 2005, 2010 en 2015 zijn de verlengingen van de 
huurovereenkomst tot stand gekomen, zonder dat dit tot heronderhandeling van de 
huurprijs heeft geleid. 
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3 VERVOLGTRAJECT 

Op grond van de in dit rapport beschreven bevindingen is gebleken dat de inspectie 
geen waarborgen van zakelijkheid en objectiviteit in de besluitvorming van de 
huurovereenkomsten heeft aangetroffen, gericht op de belangen van het KBB als 
huurder. Daarbij roept de combinatie van de functie van de voormalige directeur van 
het KBB alsmede bestuurder van de stichting wel de vraag op in hoeverre één 
natuurlijke persoon in staat is de tegengestelde belangen van enerzijds verhuurder 
en anderzijds huurder te waarborgen. Hier is sprake van belangenverstrengeling. Nu 
de stichting geen object van toezicht is van de inspectie kan dit dat ook niet nader 
worden onderzocht. 

Uit het onderzoek volgt verder dat verifieerbare argumenten ontbreken die de 
zakelijkheid en objectiviteit van de besluitvorming door één en dezelfde natuurlijke 
persoon als zowel huurder als verhuurder kunnen aantonen. Dit betekent dat 
ondanks het feit dat de inspectie niet is overtuigd van de doelmatige inzet van 
rijksgelden van het KBB inzake de huur van het pand, dit door de ouderdom van de 
besluitvorming en door het ontbreken van hiervoor relevante vastleggingen 
niet verifieerbaar is. 
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