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Voorwoord 

 
Voortvloeiend uit het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van het najaar 2012 worden de 
taken van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (hierna: kenniscentra) 
per 1 augustus 2015 ondergebracht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (hierna: SBB). Dit is verder geregeld in de Wet tot wijziging van onder 
meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken 
van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven van 16 april 2015. In deze wet is bepaald dat dit pas 
kan doorgaan nadat SBB door de Minister goedgekeurde overeenkomsten heeft 
gesloten met alle kenniscentra.  
 
In de overeenkomsten tussen SBB en de kenniscentra dient een regeling te zijn 
opgenomen voor de overdracht van personeel, gewezen personeel, 
vermogensrechtelijke reserves en overige activa en passiva, een en ander voor 
zover betrekking hebbend op wettelijke taken van de kenniscentra.  
 
In dit verband is in de aanloop van de transitie van die taken van de kenniscentra, 
aan alle kenniscentra gevraagd een overdrachtsovereenkomst op te stellen１. 
Medio juli 2015 was nog geen overeenstemming bereikt tussen Stichting 
Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen – kenniscentrum beroepsonderwijs 
bedrijfsleven (SVGB-kbb, hierna: KBB) en SBB. Daarnaast was met MBO Amersfoort 
nog geen overeenstemming bereikt over de overdracht van middelen en vermogen 
behorend bij de onderwijsactiviteiten van KBB.    
 
In opdracht van de het Ministerie van OCW heeft de Inspectie van het Onderwijs 
(hierna: inspectie) eind juli 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de historie, 
juistheid en volledigheid van het (publieke) vermogen van SVGB-kbb zoals dat in de 
bijlage van de overdrachtsovereenkomst is weergegeven. De juiste en volledige 
omvang van het vermogen is mede van belang in het kader van de overdracht van 
activiteiten en bijbehorende middelen en vermogen aan MBO Amersfoort.  
 
KBB voert de wettelijke taken als kenniscentrum uit en voert namens een aantal 
mbo-instellingen onderwijsactiviteiten uit. Daarnaast is KBB de werkorganisatie van 
SOS Vakmanschap/Meldpunt. KBB is bestuurlijk en organisatorisch nauw verbonden 
met vier andere stichtingen te weten SVGB (hierna: Holding), Stichting Training en 
Arbeidsgerichte Projecten (hierna: STAP), Stichting SO SVGB en Stichting 
Cursusinstituut en Leermiddelen. 
 
 
Het KBB heeft goede medewerking verleend aan dit onderzoek van de inspectie.

                                                
１ Brief 731514  d.d. 4 maart 2015 
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Samenvatting 

 
Op 26 mei 2015 heeft KBB de (standaard) overeenkomst inzake de overdracht van 
personeel, gewezen personeel, vermogensrechtelijke reserves en overige activa en 
passiva van KBB per 1 augustus 2015 aan SBB ondertekend. Deze 
overdrachtsovereenkomst was voor OCW, SBB en MBO-Amersfoort als derde 
betrokken partij niet aanvaardbaar vanwege de niet deugdelijk onderbouwde 
financiële bijlagen. Daarop heeft het Ministerie van OCW de Inspectie verzocht een 
onderzoek te verrichten naar de juistheid en volledigheid van de historische opbouw 
van het (publieke) vermogen van KBB en de rechtmatigheid van betalingen en 
vermogenstransacties.   
 
Het onderzoek is gebaseerd op door de instellingsaccountant gecontroleerde 
jaarstukken en documenten uit de administratie van KBB, alsmede toelichtingen van 
de bestuursvoorzitter en medewerkers van KBB en de instellingsaccountant. 
 
KBB is nauw verbonden met Holding en STAP. Dit blijkt ook uit de 
verantwoordingen; tot en met 2012 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. 
Daarna zijn alleen enkelvoudige jaarstukken van de stichtingen opgesteld. Daarmee 
is vanaf 2013 geen volledig beeld meer weergegeven van de resultaten en het 
vermogen van KBB in samenhang met de genoemde gelieerde stichtingen. Vanwege 
de nauwe bestuurlijke, organisatorische en administratieve verbondenheid van de 
stichtingen KBB, Holding en STAP, beschouwt de inspectie de activiteiten en de 
financiële verantwoordingen van deze stichtingen als een samenhangend geheel. 
 
De jaarstukken van KBB, Holding en STAP voldoen volgens de controleverklaring 
van de instellingsaccountant aan de Richtlijnen Jaarverslaggeving Onderwijs (hierna 
RJO). Daarin is het onderscheiden van vermogen naar publieke en private herkomst 
voorgeschreven, als dit historisch mogelijk is. De resultaten van KBB  zijn nooit 
onderscheiden naar de wettelijke taken (zie WEB artikel 1.5.2), naar de contractuele 
taken met drie ROC’s voor het uitvoeren van (bbl-)onderwijs of naar de private 
taken (cursus en contractactiviteiten). Evenmin zijn de vermogens van de 
stichtingen ooit onderscheiden naar publieke of private herkomst. Van de drie 
stichtingen heeft alleen KBB naast een financiële geldstroom uit private activiteiten 
een bekostigingsrelatie met OCW. De inspectie beschouwt daarom het vermogen 
van KBB als publiek vermogen. Gezien het ontbreken van een bekostigingsrelatie 
beschouwt de inspectie het vermogen van Holding, alsmede het vermogen van STAP 
als privaat vermogen. Wel zijn beide vermogens te hoog weergegeven ten laste van 
het publieke vermogen van KBB, door diverse onrechtmatige financiële transacties 
en betalingen in de periode 2011 tot en met 2014. Derhalve moeten de vermogens 
van de stichtingen over die boekjaren worden herzien. Over de periode 1 januari 
2015 tot en met 31 juli 2015 is nog geen definitieve verantwoording opgesteld.   
 
Tot 2012 voerde KBB alle activiteiten uit. De andere stichtingen hadden geen 
activiteiten. Het bezit van Holding bestond uitsluitend uit een rekening-courant en 
de rentebaten daarover vormden de enige exploitatiepost. Het beheer van het 
vastgoed was belegd bij KBB. Begin 2012 is de boekwinst uit verkoop van vastgoed 
(een gebouw met terrein) ten onrechte niet verantwoord bij KBB. Deze was daarvan 
de juridisch eigenaar, maar de facto ook economisch eigenaar. Holding was 
economisch eigenaar van het terrein, maar heeft deze taak tot 2012 nooit 
uitgeoefend, en heeft zich daarover ook nooit verantwoord.  



 
 

 

 

Daarnaast zijn met ingang van 2012 de materiële vaste activa (verbouwing en 
inventaris) en de exploitatie van de huisvesting door KBB overgedragen aan Holding. 
Tevens heeft Holding een pand gehuurd en onderverhuurd aan KBB. Maar het 
beheer en gebruik van die activa, de lasten daarvan, alsmede de huisvestingslasten 
bleven via doorbelasting per saldo bij KBB berusten. Deze doorbelasting is deels niet 
rechtmatig en deels niet doelmatig, met name voor wat betreft de in contract 
vastgelegde doorbelasting voor (een niet gedragen) risico en voor een voorziening 
groot onderhoud (die ultimo 2014 ten gunste van Holding is vrijgevallen). Deze 
lasten zijn ten onrechte door KBB betaald.  
 
Verder zijn de rentebaten over de deposito’s van KBB ten onrechte bij Holding 
verantwoord. KBB heeft ook te hoge rentelasten betaald, vanwege een te hoog 
rekening-courantsaldo. Dat saldo had namelijk verlaagd moeten worden met de ten 
onrechte niet aan KBB toegeschreven boekwinst van het verkochte vastgoed en de 
genoemde onjuiste opslagen in de huisvestingskosten.   
 
Medio 2013 is STAP, dat daarvóór een slapend bestaan leidde, gereactiveerd. Het 
beginvermogen van € 87.306 is overgeheveld vanuit KBB. Vanaf het schooljaar 
2013/2014 zijn de (private) reeds jaren uitgevoerde cursus- en contractactiviteiten 
van KBB aan STAP overgedragen. Daarbij zijn de (hoge) positieve resultaten over 
deze cursus- en contractactiviteiten buiten het vermogen van KBB geraakt. Deze 
positieve resultaten zijn te hoog omdat ten onrechte niet alle lasten volledig zijn 
doorbelast door KBB. De juiste omvang van deze lasten hebben wij niet kunnen 
vaststellen. Deze contractactiviteiten worden met ingang van het schooljaar 
2015/2016 als een – door het bestuur onderstreept - synergetisch noodzakelijk 
geheel met de resterende onderwijsactiviteiten van KBB overgedragen aan MBO-
Amersfoort.     
 
In 2014 zijn bij KBB reorganisatiekosten verantwoord die voor een groot gedeelte 
(€ 1.331.000) ten onrechte bestaan uit de afkoop van het onderhuurcontract, wat 
volgens het bestuur dient als compensatie van de boekwaarde van de resterende 
verbouwing en inventaris van Holding. Daarvoor is echter in het - niet gedateerde - 
onderhuurcontract geen clausule opgenomen. De afkoop van het onderhuurcontract 
mist derhalve een rechtmatige grondslag.   
 
Gezien het bovenstaande is het publieke vermogen van KBB door onterechte 
doorbelasting van kosten, onttrekking van middelen en onttrekking van vermogens 
vanaf 2012 te laag verantwoord. Per 31 december 2014 betreft dit in totaal ten 
minste € 2.575.655. Het gaat om de volgende bevindingen:  

- De boekwinst van een in 2012 verkocht onroerend goed van € 465.829. Het 
economisch eigendom van alleen het terrein was bij oprichting van Holding 
in 1993 door KBB overgedragen. Het beheer en de gehele exploitatie, maar 
ook de verantwoording als bezit bleef tot moment van verkoop de facto 
altijd bij KBB.   

- De resultaten over 2012 tot en met 2014 van Holding van in totaal 
€ 636.422 vanwege ten onrechte doorbelaste huisvestingskosten voor niet 
bestaande risico’s en een voorziening groot onderhoud die twee jaar later al 
vrijviel.  

- De interestbaten 2013 en 2014 van tenminste € 55.098 over de deposito’s 
van KBB die bij Holding zijn verantwoord. Verder zijn de berekende 
rentelasten door Holding te hoog vanwege een te hoge rekening-
courantverhouding. Hierin zijn namelijk niet de bovenstaande posten 
verantwoord. 

- De te hoge resultaten van STAP over 2013 en 2014, waarvan wij de juiste 
omvang niet kunnen vaststellen, en het beginvermogen van € 87.306.   



 
 

 

 

- De reorganisatiekosten van € 1.331.000 inzake de afkoop van het 
zogenoemde kbb-deel van het onderhuurcontract. Deze activa waren niet in 
het bezit van KBB en contractueel is geen boetebeding bij een tussentijdse 
opzegging opgenomen.  

 
Het totaal van het (publiek) eigen vermogen ultimo 2014 bedraagt inclusief deze 
correcties tenminste € 3.700.700 (€ 1.125.045 + € 2.575.655). Dit vermogen van 
KBB per 31 december 2014 dient als uitgangspunt te worden genomen in de 
bijlagen van de overdrachtsovereenkomst en voor de definitieve liquidatiebalans per 
31 juli 2015. 
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1 Aanleiding, reikwijdte en werkwijze 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
In het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van 29 oktober 2012 is aangegeven dat het 
aantal kenniscentra sterk zal worden gereduceerd en dat hun taken worden 
ondergebracht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(hierna: SBB). Voor deze transitie van taken is de wijzigingswet ‘Wijzigingen van 
onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke 
taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkings- 
organisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven’ opgesteld, die per 1 augustus 2015 in 
werking is getreden (verder; de Wijzigingswet).  
 
In deze wet is bepaald dat de Minister in beginsel pas een rechtspersoon kan 
aanwijzen als Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven nadat deze 
rechtspersoon door de Minister goedgekeurde overeenkomsten heeft gesloten met 
alle kenniscentra. In de overeenkomsten met de kenniscentra dient een regeling te 
zijn opgenomen voor personeel, gewezen personeel, vermogensrechtelijke reserves 
en overige activa en passiva, een en ander voor zover betrekking hebbend op 
wettelijke taken van de kenniscentra.  
 
In aanloop van die transitie van taken was medio juli 2015 nog geen 
overeenstemming bereikt tussen Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische 
Beroepen – kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (hierna: KBB) en SBB. 
Daarop heeft het Ministerie van OCW op 15 juli 2015 de Inspectie van het Onderwijs 
(hierna: inspectie) de opdracht gegeven tot een onderzoek bij SVGB. Dit onderzoek 
is door OCW in de brief met kenmerk 793075 van 15 juli jl. aan KBB aangekondigd.  
 
Daarnaast heeft MBO Amersfoort de onderwijsactiviteiten en onderwijslocatie met 
ingang van het schooljaar 2015/2016 van KBB overgenomen, maar nog geen 
overeenstemming bereikt over het over te dragen vermogen.  
 

1.2 Onderzoeksvraag en onderzoeksperiode 
Doelstelling van het onderzoek is om de betrokken partijen te kunnen laten bepalen 
welke inventarissen, middelen en vermogen van KBB aan MBO Amersfoort en SBB 
moeten worden overgedragen, gelet op de voorwaarden gesteld in artikel V van de 
Wijzigingswet. Het onderzoek is tevens gericht op aanwijzingen van onrechtmatige 
betalingen dan wel oneigenlijke vermogensopbouw in de door Holding als privaat 
aangemerkte stichtingen en vermogen.   
 
Deze opdracht hebben wij vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 
 

1) Wat zijn de publieke vermogensrechtelijke reserves die zijn opgebouwd?  
a. Wat is de historische opbouw (vanaf 2010) van het publieke eigen 

vermogen van KBB? 
b. Is de historische opbouw van het publieke eigen vermogen juist en 

volledig, op basis van de tot 1 augustus 2015 geldende wet- en 
regelgeving?  

c. Zijn betalingen en vermogenstransacties ten laste van het publieke 
vermogen rechtmatig en doelmatig in de zin van onderstaande 
wettelijke kaders? 

2) Welke activa en passiva van KBB zijn toe te rekenen aan de wettelijke 
taken? 
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1.3 Gehanteerde normen 
De inspectie heeft de historische opbouw van het publieke vermogen van KBB 
getoetst aan de tot 1 augustus 2015 geldende wet- en regelgeving: 

- Wet educatie en beroepsonderwijs (Web), waarvan met name de artikelen: 
2.5.10 (bekostiging), 1.5.2 lid 2 (taken) 2.5.3 (verantwoording) en 9.1.5 ; 

- Richtlijnen Jaarverslaggeving Onderwijs, waarvan met name: de artikelen 
217.202 en 217.203 inzake consolidatie en 660.206 inzake publiek eigen 
vermogen); 

- artikel V van de wijzigingswet ‘Wijziging van onder meer de Wet educatie en 
beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra 
beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven’. 

 
Het wettelijke criterium doelmatigheid is in dit onderzoek gekoppeld aan goed 
bestuur en goed beheer en hiervoor hebben wij de volgende normen gehanteerd:  

- handelen in belang van de rechtspersoon; 
- inzet van vermogen voor de activiteiten van de rechtspersoon; 
- transacties op basis van economische motieven zoals een zakelijke noodzaak 

en wederkerig belang voor de rechtspersoon; 
- een consistente historische verantwoording van middelen en vermogen. 

 

1.4 Werkwijze en rapportage 
Het onderzoek bestond uit: 

- het raadplegen van de gecontroleerde (geconsolideerde) jaarstukken 2011 
en 2012 Holding/KBB, de gecontroleerde jaarstukken 2013 en 2014 en een 
voorlopige overdrachtsbalans ultimo juli 2015 van KBB;  

- het raadplegen van de gecontroleerde jaarstukken 2013  en 
conceptjaarstukken 2014 van Holding en STAP;  

- het raadplegen van de goedkeurende controleverklaringen van de 
instellingsaccountant, de managementletters en accountantsverslagen van 
2012, 2013, 2014; 

- het raadplegen van de notulen van bestuursvergaderingen en diverse 
contracten zoals: verkoop vastgoed en huur/onderhuur; 

- het raadplegen van delen van de financiële administratie van KBB; 
- het voeren van gesprekken met de directeur en de voorzitter van het 

bestuur, de controller en de juridisch adviseur van KBB; 
- inlichtingen van de instellingsaccountant van KBB. 

 
Vanwege de nauwe bestuurlijke en organisatorische verbondenheid en de personele 
en administratieve verwevenheid van KBB met de stichtingen Holding, SO SVGB, 
Scholing Training en Arbeidsgerichte Projecten (STAP) en Cursusinstituut en 
Leermiddelen hebben wij de jaarstukken van deze stichtingen – voor zover die via 
KBB beschikbaar zijn – eveneens in ons onderzoek betrokken.  
 
Holding heeft een inventarislijst per medio 2015 opgesteld, die door MBO 
Amersfoort is beoordeeld en akkoord bevonden en is betrokken in de overdracht van 
de onderwijsactiviteiten van KBB aan MBO Amersfoort. Wij hebben de 
inventarisatielijst niet onderzocht.  
 
Dit rapport valt niet te kwalificeren als een accountantsonderzoek. We hebben 
gebruik gemaakt van de jaarrekeningen die door de instellingsaccountant zijn 
gecontroleerd en van enkele aanvullende documenten die we bij KBB hebben 
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opgevraagd. Daarnaast hebben we toelichtingen gevraagd van het bestuur, directie, 
administratie en de instellingsaccountant.  
 
Hoofdstuk twee bevat voor dit onderzoek relevante achtergrondinformatie over de 
instelling. In hoofdstuk drie beschrijven wij onze bevindingen inzake de historische 
ontwikkeling van het vermogen van de instelling vanaf 31 december 2011 tot en 
met 31 december 2014 en de toedeling van middelen en scheiding van het 
vermogen van de instelling in het kader van de transitie van taken per 1 augustus 
2015. In hoofdstuk vier sluiten wij het rapport af met de conclusies van dit 
onderzoek.   
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2 Achtergrondinformatie KBB 

2.1 Organisatiestructuur 
KBB is bestuurlijk en organisatorisch nauw verbonden met vier andere stichtingen te 
weten: Holding, STAP, Stichting Opleidingsfonds SVGB en Stichting Cursusinstituut 
en Leermiddelen. Deze laatste twee zijn tot en met 2014 zonder activiteiten en 
zonder vermogen. Daarom zijn deze niet in onderstaand figuur opgenomen. 
  

 
*KBB heeft 2 aanvullende bestuursleden vanuit het onderwijs 

 

2.2 Activiteiten KBB  
Naast de wettelijke taak van een KBB inzake de kwalificatiestructuur heeft KBB 
vanaf de jaren negentig in opdracht van ROC Amarantis, ROC Koning Willem I en 
ROC Zadkine de opleidingen en examens verzorgd voor de kleine specialistische 
opleidingen tot audicien, opticien, voor tandtechniek en orthopedische middelen. De 
uitvoering van deze opleidingen is landelijk geconcentreerd bij KBB aan de St. 
Laurensdreef 22 te Utrecht onder de naam Dutch Health Tec Academy (DHTA).  
Op 17 december 2012 heeft KBB met MBO Amersfoort een overeenkomst gesloten 
voor de uitvoering van de wettelijke taken van de kleine specialistische opleidingen 
van ROC Amarantis die MBO Amersfoort heeft voortgezet. In het najaar 2014 heeft 
het Ministerie van OCW medegedeeld dat de mogelijkheid van het uitvoeren van een 
wettelijke taak van een ROC door een Kenniscentrum is vervallen. Met de brief van 
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21 november 2014 aan het Ministerie van OCW heeft MBO Amersfoort zich onder 
bepaalde voorwaarden bereid verklaard de DHTA opleidingen voort te zetten.   
 
Blijkens de (geconsolideerde) jaarstukken tot en met 2011 heeft KBB de gehele 
uitvoering van zijn wettelijke taak en de uitvoering van het verzorgen van de 
opleidingen en cursussen verantwoord als een ongedeelde organisatie van personeel 
en administratie. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar de resultaten van de 
diverse taken en activiteiten en is geen onderscheid gemaakt naar de publieke of 
private herkomst en aard van het eigen vermogen. De activiteiten betroffen:   

- de publieke kbb-taak;  
- de private onderwijsactiviteiten van DHTA (bbl-onderwijs); 
- de private (contractonderwijs en cursussen) onderwijsactiviteiten; 
- de werkorganisatie van SOS Vakmanschap/Meldpunt. 

Tot 2013 zijn geen enkelvoudige jaarstukken van KBB opgesteld. De financiële baten 
en lasten over die jaren (2010 tot en met 2012) in de tabel zijn herleid vanuit de 
geconsolideerde jaarstukken en de toelichtende enkelvoudige jaarstukken van 
Holding. Vanaf 2013 zijn geen geconsolideerde jaarstukken meer opgesteld. 
 
KBB heeft de intentie gehad om na het afstoten van de wettelijke taken van het 
kenniscentrum voort te bestaan als zelfstandig bekostigde landelijke instelling voor 
specialistisch vakmanschap, inclusief het meldpunt. Na de brief van OCW van maart 
2015 is deze doelstelling gedwongen verlaten en beperkt tot een zelfstandig meld- 
en expertisepunt.   
 

2.3 Relatie KBB met Holding 
De oorsprong van KBB ligt in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vanaf 1990 is de 
benaming van de Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen via 
notarieel verleden aktes van 23 november 1993 gewijzigd in Landelijk Orgaan 
Beroepsonderwijs SVGB, respectievelijk van 8 oktober 1998 in Stichting SVGB – 
Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs en respectievelijk van 17 december 2007 
tenslotte gewijzigd in de huidige naam SVGB – kenniscentrum beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven.     
 
Op 23 november 1993 is als holding de Stichting SVGB (Holding) opgericht en heeft 
tegelijkertijd een herstructurering van activa en middelen plaatsgevonden, 
waaronder de overdracht om niet van het economisch eigendom van het terrein van 
het onroerend goed van KBB naar Holding. Het juridisch eigendom van het 
onroerend goed, alsmede het economische eigendom van het gebouw bleef bij KBB. 
 
Volgens de geconsolideerde jaarstukken tot en met 2011 bestonden de activa van 
Holding uitsluitend uit een rekening-courant verhouding met KBB en betrof de 
exploitatie uitsluitend financiële baten (rente over de rekening-courant). De gehele 
bedrijfsvoering waaronder huisvesting was tot en met 2011 verantwoord bij KBB. 
Volgens de geconsolideerde jaarstukken 2012 van Holding en KBB is de exploitatie 
van de huisvesting met ingang van 2012 overgedragen van KBB aan Holding, 
alsmede de boekwinst van de verkoop van het onroerend goed. De eigen vermogens 
van beide stichtingen zijn duidelijk onderscheiden, maar niet gemarkeerd als publiek 
of privaat. 
 
De bestuurders van KBB zijn statutair ook de bestuurders van de Holding. Wel heeft 
KBB twee bestuurders extra die uit het onderwijsveld komen. De directeur van KBB 
is ook directeur van Holding. Holding heeft geen eigen personeel in dienst. Holding is 
gevestigd op hetzelfde adres aan de St. Laurensdreef 22 te Utrecht als KBB. Volgens 
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de statuten van de Holding is deze in een groep verbonden met SVGB-LOB (KBB) en 
STAP.  
 

2.4 Relatie KBB en STAP 
In 2013 is STAP gereactiveerd. De exploitatie van de private onderwijsactiviteiten, 
zoals cursussen, is met ingang van 1 september 2013 overgedragen van KBB naar 
STAP. Deze activiteiten van STAP zullen per 1 augustus 2015 samen met de 
publieke onderwijsactiviteiten van KBB (onder de gebruikte benaming van DHTA 
opleidingen) als samenhangende activiteit worden overgedragen aan MBO-
Amersfoort.    
 
De bestuurders van KBB zijn statutair ook de bestuurders van STAP. Bij het KBB zijn 
daarnaast twee bestuurders vanuit de onderwijssector betrokken die geen 
bestuurder zijn van de andere stichtingen. Wel zijn ze als toehoorder van de 
bestuursvergaderingen betrokken bij de besluitvorming van de andere stichtingen.  
 
De directeur van KBB is ook directeur van STAP. Daarnaast is de organisatie en 
administratie van de stichtingen een geheel en zijn de stichtingen gevestigd op 
hetzelfde adres aan de St. Laurensdreef 22 te Utrecht. STAP heeft vanaf september 
2014 enkele medewerkers voor de catering en schoonmaak in dienst, maar verder 
geen personeel voor de onderwijsactiviteiten en de administratieve ondersteuning. 
Volgens de statuten van STAP is deze in een groep verbonden met SVGB-LOB (KBB) 
en SVGB (Holding). 
  

2.5 Relatie KBB met andere gelieerde stichtingen 
Volgens het overzicht verbonden partijen in de geconsolideerde jaarstukken 2011 
was KBB naast STAP gelieerd aan twee andere slapende stichtingen te weten: 
Stichting Opleidingsfonds SVGB, Stichting Cursusinstituut en Leermiddelen. Geen 
van deze stichtingen voerden in die jaren activiteiten uit en bij geen van deze 
stichtingen is over 2011 (en later) een eigen vermogen en/of een resultaat over het 
boekjaar verantwoord. Volgens de statuten worden de bestuurders van deze twee 
stichtingen benoemd door de Raad van Toezicht van de Holding. De bestuurders van 
deze stichtingen zijn gelijk aan de bestuurders van Holding en KBB. Bij het KBB zijn 
daarnaast twee bestuurders vanuit de onderwijssector betrokken die geen 
bestuurder zijn van de andere stichtingen. Wel zijn ze als toehoorder van de 
bestuursvergaderingen op de hoogte van de besluitvorming van de andere 
stichtingen.  
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3 Financiële ontwikkelingen tot en met 2014 en 
bevindingen 

3.1 Resultaten en vermogensontwikkeling KBB en Holding 
De historische opbouw (vanaf 2010) van het publieke vermogen van KBB hebben wij 
in onderstaande tabel weergegeven. Ter vergelijking hebben we daarnaast het 
vermogen van Holding weergegeven. De cijfers zijn herleid aan de door de 
instellingsaccountant gecontroleerde２ (geconsolideerde) jaarrekeningen. Alle 
bedragen zijn in gehele euro.  
 

 Geconsolideerd KBB Holding 
Jaar Resultaat Eigen 

Vermogen 
Resultaat Eigen 

Vermogen 
Resultaat Eigen 

Vermogen 
2010 -   20.700 4.895.955 -     46.123 2.987.325     25.423 1.908.630 
2011 - 450.935 4.445.020 -   476.268 2.511.057     25.333 1.933.963 
2012 1.148.572 5.593.592     569.987 3.080.954   578.675 2.512.638 
2013       336.411 3.330.328   183.337 2.695.974 
2014*   -2.205.294 1.125.035   371.111 3.067.086 
totaal     1.183.879  

* De jaarstukken 2014 KBB werd opgesteld op basis van liquidatiewaarde. 
 
In de voorlopige overdrachtsbalans van KBB per 31-7-2015 – die door de 
instellingsaccountant is onderzocht – wordt een eigen vermogen gepresenteerd van 
€ 7.000. Een definitieve overdrachts- of liquidatiebalans van KBB per 31 juli 2015 
was ten tijde van ons onderzoek nog niet opgesteld.   
 
Tot en met 2012 zijn geconsolideerde jaarstukken van Holding en KBB opgesteld. 
Vanaf 2013 zijn van beide stichtingen afzonderlijke (zogenoemde enkelvoudige) 
jaarstukken opgesteld. Alle jaarstukken, met uitzondering van de concept-
jaarstukken 2014 van Holding, zijn voorzien van een goedkeurende 
controleverklaring van de instellingsaccountant.  
In de tabel is het resultaat van Holding over de jaren 2010 tot en met 2014 
getotaliseerd. Deze resultaten zijn sterk beïnvloed door transacties die wij in dit 
onderzoek op rechtmatigheid en doelmatigheid hebben getoetst. Dit is in de 
volgende paragrafen verder uitgewerkt. 
   
Tot en met 2011 zijn de activiteiten van Holding beperkt tot het beheer van een 
rekening-courantverhouding met KBB. Er zijn geen lasten verantwoord voor beheer 
en bedrijfsvoering, zoals huisvesting, accountantskosten enz. De balans bestond uit 
een rekening-courantverhouding en een eigen vermogen. De exploitatie van Holding 
betrof uitsluitend een rentebate over deze rekening-courantverhouding.  
 
Het vermogen van KBB is in 2014 fors afgenomen, deels ten gunste van Holding. De 
totale baten van KBB bedroegen over 2011 ruim € 8,8 mln. en over 2012 ruim € 8,9 
mln. Daarbij is in deze (geconsolideerde) jaarstukken geen onderscheid gemaakt 
naar de resultaten van de verschillende activiteiten, te weten: kwalificatiestructuur 
en examens, bbl-onderwijs en private activiteiten zoals cursussen, evenmin naar 
publiek of privaat vermogen. Daardoor kunnen wij geen antwoord geven op de 
vraag welke activa en passiva van KBB toe te rekenen zijn aan de wettelijke taken. 

                                                
２ De jaarstukken 2014 van Holding zijn nog in concept.  
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En complementair hieraan welk deel is toe te rekenen aan de onderwijsactiviteiten 
van KBB.  
 
In de volgende paragrafen worden de bevindingen inzake de overige 
onderzoeksvragen uitgewerkt, te weten: 

- 1b. Is de historische opbouw van het publieke eigen vermogen juist en 
volledig, op basis van de tot 1 augustus 2015 geldende wet- en regelgeving?  

- 1c. Zijn betalingen en vermogenstransacties ten laste van het publieke 
vermogen rechtmatig en doelmatig? 

 

3.2 Verkocht onroerend goed 
Tot 2010 waren KBB en Holding gevestigd in Nieuwegein en gehuisvest in een 
gebouw in eigendom aan de Brinkwal 7 te Nieuwegein. In 2010 zijn de stichtingen 
verhuisd naar Utrecht en gevestigd in een gehuurd pand aan de St Laurensdreef 22. 
 
Het onroerend goed aan de Brinkwal 7 is in de beginjaren negentig verkregen door 
een juridische voorganger van KBB. Via de notarieel verleden aktes van 23 
november 1993 is Holding opgericht en is tegelijkertijd formeel een herstructurering 
doorgevoerd waarbij het economisch eigendom van het terrein tegen boekwaarde is 
overgedragen aan Holding. Het is niet duidelijk of voor deze transactie een betaling 
door Holding is verricht. Het juridisch eigendom van het gehele onroerend goed, 
alsmede het economisch eigendom van het gebouw is bij KBB gebleven. De lasten 
van de exploitatie van het gehele vastgoed hebben altijd bij KBB gelegen. In de 
jaarstukken van Holding is het eigendom van het terrein niet benoemd.    
 
Begin 2012 is het onroerend goed Brinkwal 7 verkocht aan een 
woningbouwcorporatie voor een bedrag van € 900.000 met de bijzondere bepaling 
van een mogelijke nabetaling van maximaal € 150.000 binnen vijf jaar door de 
woningbouwcorporatie. Er is tot op heden nog geen duidelijkheid over de mogelijke 
nabetaling door de woningbouwcorporatie.  De boekwinst van de verkoop van het 
pand in 2012 van € 465.829 is verantwoord bij Holding.  
 

3.3 Huisvesting, huur en overige materiele vaste activa  
Van de huisvestingslasten en transacties van materiele vaste activa zijn de 
onderstaande bevindingen inzake betalingen en transacties in het kader van de 
onderzoeksvraagstelling van belang.  
 
Holding en KBB hebben sinds 2012 geen panden meer in eigendom. Holding is 
hoofdhuurder van het gebouw aan de St. Laurensdreef in Utrecht aangegaan. Dit 
huurcontract is ingegaan per 1 augustus 2010 voor de duur van 15 jaar. KBB is 
onderverhuurder van dit pand. In een ongedateerde onderhuurovereenkomst met 
Holding zijn de afspraken inzake onderhuur door KBB voor de periode 2012 tot en 
met 2019 vastgelegd. KBB wordt daarbij belast voor de totale huursom van het 
gebouw, alsmede voor zakelijke lasten en afschrijvingen, voor de vorming van een 
voorziening groot onderhoud en een opslag van 10% voor risico, beheer en 
administratie. Vanwege volledige doorbelasting van deze huisvestingskosten, is het 
risico dat Holding over deze onderhuur loopt miniem. 
 
In de onderhuurovereenkomst is vastgelegd dat wanneer de hoofdverhuurder kosten 
in rekening brengt vanwege verlating van het gebouw, deze lasten voor rekening 
komen van de onderhuurder (voor zover die kosten betrekking hebben op het 
gehuurde). Om die reden is een met de verhuurder overeengekomen afkoopsom van 
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€ 575.000 voor de afkoop voor huisvestingsverplichtingen, door Holding geheel ten 
laste van KBB gebracht (zie verder in paragraaf 3.6). 
 
In 2012 zijn de materiële vaste activa – bestaande uit: verbouwing, interieur en 
inventaris – tegen de boekwaarde overgedragen van KBB aan Holding (boekwaarde 
2014 € 1,3 mln.). 
 
Wat betreft de toerekening van lasten voor bedrijfsvoering hebben wij de volgende 
bevindingen:  

• In 2011 zijn alle bedrijfsvoeringskosten inclusief huisvesting bij KBB 
verantwoord. Bij Holding zijn geen huisvestingskosten en/of doorbelasting 
daarvan  verantwoord.  

• Over 2012 zijn de totale huisvestingskosten en afschrijvingen door Holding 
doorbelast aan KBB. Daarentegen zijn geen beheerslasten (bijvoorbeeld: 
personeel, huisvesting en overige lasten) bij Holding verantwoord.  

• Over 2013 is voor een bedrag van € 50.530 aan personele lasten bij Holding 
verantwoord; andere beheerslasten zijn niet verantwoord bij Holding.  

• Over 2014 is voor een bedrag van € 62.113 aan personele en overige lasten 
bij Holding verantwoord.   

 
Wegens het beëindigen van het huurcontract per 1 augustus 2015 is de vanaf 2012 
opgebouwde voorziening groot onderhoud bij Holding van in totaal € 202.074 in 
2014 vrijgevallen. Alhoewel  deze voorziening ten laste van KBB is gevormd, is de 
vrijval ten gunste van het resultaat van Holding gebracht.   
 

3.4 Interest 
Volgens de (geconsolideerde) jaarstukken bezit KBB alle liquide middelen, 
waaronder rentedragende deposito’s. Daartegenover staat een schuld in rekening-
courant met Holding waarover volgens interne afspraken rente tegen Euribor-tarief 
moet worden vergoed. De rente wordt in de jaarstukken verantwoord onder de post 
financiële baten en lasten. In de onderstaande tabel wordt de ontwikkeling en 
verantwoording van de financiële baten/lasten van KBB en Holding over de jaren 
2010 tot en met 2014 weergegeven. Alle bedragen zijn in gehele euro. 
 
Jaar Rentedragende financiële 

middelen (deposito’s) 
Financiële baten en lasten 
Geconsolideerd KBB３ Holding 

 Per 1-1 Per 31-12 
2010   4.187.277      3.069.768            80.266         54.843      25.423 
2011   3.069.768      2.219.488            52.326         26.993      25.333 
2012   2.219.488      3.818.497            52.495         26.386      26.109 
2013   3.818.497      4.419.499          -     42      65.582 
2014   4.419.499      4.369.499          -     50      51.465 

Bron: jaarstukken Holding/KBB. 
 
Ultimo 2010 en 2011 resteerde bij KBB een kleine schuld van een langlopende 
lening van € 20.291 respectievelijk € 9.697. Vanaf 2012 zijn geen langlopende 
schulden meer verantwoord. De omvang van deze schulden zouden een zeer 
beperkt bedrag aan interestlasten met zich mee hebben gebracht. 
 
De rentebaten over deposito’s in 2013 van € 65.582 en in 2014 van € 51.465 zijn 
verantwoord bij Holding en niet bij KBB die deze deposito’s in bezit heeft. 
Daarentegen zijn over dezelfde jaren geen rentelasten over de rekening-courant 
                                                
３ De rentebaten van KBB zijn een saldo die zijn herleid uit de geconsolideerde jaarrekening Holding/KBB 
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schuld met Holding bij KBB verantwoord, deze bedragen volgens SVGB € 61.948. 
Per saldo zijn baten uit interest van € 55.098 (€117.046 -/- € 61.948) niet bij KBB 
verantwoord. In die berekening van SVGB is geen rekening gehouden met de 
effecten op de rekening-courantverhouding van de bovenstaande bevindingen (zoals 
de boekwinst over verkochte vastgoed en doorbelaste opslagen huisvesting).  
 

3.5 Cursus- en contractactiviteiten 
Volgens een per 2 oktober 2000 ondertekend contract van KBB met ROC Koning 
Willem I College heeft KBB zich verplicht om in overleg met de branche ook 
contract- en cursusactiviteiten aan te bieden.  
 
Tot en met het schooljaar 2012/2013 heeft KBB het cursus- en contractonderwijs 
uitgevoerd. Over de jaren 2011 en 2012 bedroegen de baten hiervan bijna € 1,4 
mln., respectievelijk bijna € 1,1 mln. In die jaarstukken - die volgens de 
controleverklaring van de instellingsaccountant voldoen aan de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs (RJO) – zijn de lasten en resultaten niet onderscheiden 
naar de verschillende (private en publieke) activiteiten. Ook is geen onderscheid 
gemaakt naar een publiek eigen vermogen en/of een privaat eigen vermogen.  
 
In 2013 is de Stichting Training en Arbeidsgerichte Projecten (STAP) gereactiveerd. 
Volgens een mondeling toelichting van het bestuur is dit gedaan ten behoeve van 
scheiding van publieke en private middelen. Daartoe is per 1 september 2013 het 
privaat contractonderwijs (cursussen) van KBB ondergebracht in STAP. Per 1 
augustus 2015 worden deze private activiteiten samen met het publiek bekostigd 
onderwijs van DHTA, overgedragen aan MBO Amersfoort. Het bestuur van KBB 
onderstreept hierbij het synergetisch belang van deze beide verschillend 
gefinancierde opleidingen. 
 
In de onderstaande tabel zijn de baten, lasten en resultaten van STAP over 2013 en 
2014 weergegeven, alsmede de ontwikkeling van het eigen vermogen van STAP. 
Alle bedragen zijn in gehele euro. 
 
Jaar Baten Lasten Resultaat Eigen vermogen per 31-12 
2013      402.709      208.681      208.681                        295.717 
2014   1.053.647      821.689      231.958                        527.675 
Bron: jaarstukken STAP 
 
Het eigen vermogen ultimo 2013 is € 87.306 hoger dan het resultaat. De herkomst 
is niet in de jaarstukken toegelicht. In de geconsolideerde jaarstukken tot en met 
2012 van KBB en Holding is in de verplichte bijlage over gelieerde stichtingen geen 
eigen vermogen weergegeven van deze tot in 2013 slapende stichting. 
 
Over het jaar 2013 – dat de periode september tot en met december beslaat – is 
een hoog resultaat met een winstmarge van ruim 50% verantwoord. De 
verantwoorde lasten zijn niet volledig, omdat tenminste geen lasten van directe 
projectkosten, afschrijvingen en overhead zijn doorbelast vanuit KBB. 
 
Over 2014 is een winstmarge behaald van ruim 20%. Wegens het ontbreken van 
een nacalculatie (met urenverantwoordingen over deze activiteiten) is de 
volledigheid van doorbelaste lasten en daarmee de juistheid van dit resultaat niet te 
beoordelen.  
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3.6 Reorganisatiekosten 2014 en 2015 (personeel en huisvesting) 
Naast de ontslagkosten, sabbatical en scholingskosten van in totaal € 150.000 voor 
de directeur is in de jaarstukken 2014 van KBB in totaal € 1.906.000 in de lasten 
verantwoord voor de reorganisatie in verband met de overdracht van activiteiten per 
31-07-2015. In een nader verstrekte toelichting is door KBB aangegeven dat dit 
bedrag bestaat uit:  

- een afkoop van eigen wachtgelden van in totaal € 545.000 
- een afkoopsom van € 575.000 voor de afkoop voor het huurcontract aan de 

externe verhuurder van de St. Laurensdreef (zie hiervoor paragraaf 3.3); 
- een afkoop aan Holding door KBB voor materiële vaste activa (het 

aanvullend casco en inbouw) van in totaal € 1.331.000. 
Het bedrag van € 545.000 betreft een afkoop van eigen wachtgelden voor 4,94 fte 
die niet overgaan naar SBB of MBO-Amersfoort, en voor wie rechten van WW zijn 
afgekocht. Volgens het bestuur zijn de maximaal berekende rechten voor deze fte’s 
€ 1.806.000 en is hiervan 30% (het met OCW afgesproken percentage) berekend.  
 
De afkoop van de huisvestingsverplichting van € 1.331.000 betreft de afkoop van 
het onderhuurcontract met Holding. KBB ontvangt in ruil voor deze afkoop geen 
tegenprestatie. Het bestuur van Holding ziet dit bedrag als vergoeding voor de 
boekwaarde van de materiële vaste activa van Holding, waarvan anders de jaarlijkse 
afschrijvingen door Holding aan KBB zouden worden doorbelast. Volgens een intern 
verstrekte – en niet door een accountant gecontroleerde - inventarislijst bedraagt de 
boekwaarde van deze verbouwingen, inventaris, ict en leermiddelen per 31 juli 2015 
€ 1.325.006.  
 

3.7 Voorlopige overdrachts- of liquidatiebalans per 1 augustus 2015 
Op 29 juli 2015 hebben KBB en SBB de standaard-overdrachtsovereenkomst met 
bijlagen ondertekend. Bijlage 7 bij die overeenkomst betreft de voorlopige 
overdrachts- of liquidatiebalans per 1 augustus 2015 met toelichtingen daarop. Deze 
balans sluit met een totaal van € 519.047. Het aan SBB over te dragen eigen 
vermogen per 31 juli 2015 bedraagt daarin € 7.000. De jaarstukken 2014 van KBB 
vormden voor het bepalen van de overdrachts- of liquidatie-balans het 
uitgangspunt.  
De instellingsaccountant heeft bij deze voorlopige overdrachts- of liquidatiebalans 
een zogenoemde goedkeurende mededeling afgegeven, met de tekst:  
‘Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn 
gebaseerd is ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de verantwoording. Naar 
ons oordeel is de verantwoording op een juiste wijze op basis van de 
veronderstellingen opgesteld en toegelicht.’ 
 
In de toelichting van bijlage 7 is een weergave gegeven van de mutaties van het 
eigen vermogen van KBB van 1 januari 2014 ad € 3.341.000. Volgens de 
jaarrekening 2013 is het eigen vermogen van KBB eind 2013 € 3.330.328. De 
weergegeven mutaties van het eigen vermogen betreffen zowel de resultaten die in 
de jaarrekening van 2014 zijn verantwoord (-/- € 299.000 en -/- € 1.906.000) als 
de (geprognosticeerde) resultaten die over het 2015 worden verantwoord (-/- 
€ 72.000 en -/- € 545.000 en + € 312.000 en -/- € 200.000). De prognose over 
deze periode is wel beoordeeld door de instellingsaccountant, maar de 
verantwoording over deze periode is nog niet opgesteld en derhalve door de 
instellingsaccountant niet gecontroleerd. De bedragen van de prognose zullen naar 
alle waarschijnlijkheid nog wijzigen.   
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4 Conclusies  

4.1 Consolidatieplicht en publiek eigen vermogen 
Voor de historische opbouw en vervolgens de juistheid en volledigheid van het 
publiek vermogen van KBB, hebben wij eerst onderzocht of er sprake is van een 
eenheid van organisatie met gelieerde instellingen en consolidatieplicht. Dit is 
volgens de Richtlijnen Jaarverslag Onderwijs artikelen 217.202 en 203 verplicht 
indien er sprake is van een groepsrelatie waaraan de instelling aan het hoofd staat 
vanwege overheersende zeggenschap of centrale leiding en er contractuele relaties 
zijn.   
 
Tot en met 2012 zijn geconsolideerde jaarstukken van Holding en KBB uitgebracht. 
Daarna zijn uitsluitend enkelvoudige jaarstukken van Holding, KBB en STAP 
uitgebracht. Daarbij worden deze private activiteiten door STAP samen met de 
publieke onderwijsactiviteiten van KBB overgedragen aan MBO Amersfoort en 
onderstreept het bestuur van KBB het synergetisch belang van beide activiteiten.  
De activiteiten, de organisatie en het bestuur van deze stichtingen zijn nauw aan 
elkaar verbonden. Vanwege het ontbreken van geconsolideerde jaarstukken is thans 
geen goed inzicht gegeven in de resultaten en (historische) ontwikkeling van het 
vermogen van KBB.  
  
De historische opbouw van het publieke vermogen van KBB  (onderzoeksvraag 1a) 
en de gelieerde stichtingen is als volgt:  
 
 KBB STAP Holding 
Jaar Eigen Vermogen Eigen Vermogen Eigen Vermogen 
2010 2.987.325             - 1.908.630 
2011 2.511.057             - 1.933.963 
2012 3.080.954             - 2.512.638 
2013 3.330.328   295.717 2.695.974 
2014 3.330.328   527.675 3.067.086 
Bron: jaardocumenten die door de instellingsaccountant zijn gecontroleerd.  
 
Voor het bepalen van de herkomst van het eigen vermogen naar publiek dan wel 
privaat hebben wij onderzocht of er in de jaarstukken sprake is van een 
gemotiveerde scheiding van publieke en private (delen van het) eigen vermogen. In 
de jaarstukken van Holding, KBB en STAP is het eigen vermogen niet gemarkeerd 
als publiek of privaat. 

- KBB: KBB heeft zowel publieke bekostiging als baten uit private activiteiten. 
KBB heeft de resultaten hiervan nooit gemarkeerd naar herkomst van 
publiek (taken als kenniscentrum) of privaat (onderwijsactiviteiten). 
Evenmin heeft KBB het eigen vermogen gescheiden naar publiek of privaat. 
Conform artikel 660.206 van het RJO is daarmee het gehele eigen vermogen 
van KBB te beschouwen als publiek eigen vermogen.  
Daarmee kunnen wij geen antwoord geven op onderzoeksvraag 2, te weten 
welke deel van de activa en passiva is toe te delen aan de wettelijke taken 
en welk deel aan de onderwijstaken.  

- Holding: Aangezien Holding een afzonderlijke stichting is, waarvan de 
herkomst van het vermogen niet duidelijk is gerelateerd aan publieke 
activiteiten, beschouwt de Inspectie dit vermogen per 1 januari 2010 als 
privaat vermogen. Met betrekking tot de jaren 2010 tot en met 2014 is een 
deel van de resultaten niet rechtmatig tot stand gekomen ten laste van de 
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resultaten (en daarmee het publieke vermogen) van KBB. Derhalve kunnen 
wij niet het volledig eigen vermogen ultimo 2014 van Holding als privaat 
vermogen aanmerken. De desbetreffende posten die de Inspectie als publiek 
aanmerkt worden in de volgende alinea’s toegelicht. 

- STAP: De cursus- en contractactiviteiten die vanaf september 2013 zijn 
ondergebracht bij STAP zijn aan te merken als private activiteiten. De 
resultaten en het vermogen dat daarmee wordt opgebouwd kan ook worden 
aangemerkt als privaat vermogen. Echter de resultaten en daarmee het 
eigen vermogen van STAP zijn te hoog. Dit wordt in een van de volgende 
paragrafen toegelicht. Derhalve kunnen wij niet het volledige eigen 
vermogen ultimo 2014 van STAP als privaat vermogen aanmerken.      

 

4.2 Verhogingen van het (publiek) eigen vermogen van KBB ultimo 2014 
In het verlengde van de vraag over de juistheid van het publiek vermogen ligt de 
vraag over de volledigheid van het publiek vermogen. Het publiek eigen vermogen 
van KBB moet naar de mening van de inspectie met de onderstaande vijf posten 
worden gecorrigeerd. 
 
1: Boekwinst verkoop Brinkwal 7  
In 1993 is de Holding als holding opgericht en is gelijktijdig het economisch 
eigendom van het terrein van het eigen vastgoed van KBB aan Holding 
overgedragen. Volgens de jaarstukken tot en met 2011 heeft het bezit en beheer 
van het verkochte eigen onroerend goed Brinkwal 7 altijd bij KBB gelegen. Deze is 
ook al die jaren belast met de totale exploitatielasten voor huisvesting en heeft dus 
risico van de huisvesting altijd gedragen. De formele overdracht van economisch 
eigendom van het vastgoed in eigendom in 1993 is derhalve feitelijk in beheer en 
exploitatie nooit geëffectueerd en heeft het economisch eigendom van materiele 
vaste activa dan ook altijd gelegen bij KBB. Dit betekent dat transacties van deze 
materiele vaste activa ten laste, dan wel ten gunste van het publieke vermogen 
dienen te worden verantwoord.  
 
Aangezien de boekwinst van het onroerend goed  Brinkwal 7 ten onrechte niet aan 
publieke vermogen is toegedeeld concludeert de inspectie dat deze verantwoording 
onrechtmatig is. Daarmee is het vermogen van KBB niet juist en niet volledig. Na 
correctie hiervan leidt dit tot een verhoging van het eigen vermogen van KBB vanaf 
ultimo 2012 met de boekwinst van dit terrein van € 465.829.     
 
2: Doorbelaste kosten voor huisvesting en personeel  
Tot en met 2011 zijn alle bedrijfsvoeringkosten inclusief huisvesting verantwoord bij 
KBB. Na 2011 zijn alle huisvestingskosten inclusief opslag voor risico en groot 
onderhoud via doorbelasting integraal ook door KBB (92%) en STAP (8%) betaald. 
Echter bij Holding was de facto geen sprake van risico; dat is geheel doorgeschoven 
naar KBB. Daarbij is de ten laste van KBB gevormde onderhoudsvoorziening 
voorzienbaar niet benut en niet vrijgevallen ten gunste van KBB.  
Bij Holding zijn in 2012 (maar ook in voorgaande jaren) geen organisatie- en 
beheerslasten verantwoord. Ook na 2012 heeft het beheer van huisvesting feitelijk 
altijd integraal gelegen bij KBB, waar immers al het personeel in dienst was en de 
administratie van de drie stichtingen wordt gevoerd. Verder is ook geen sprake 
geweest van een risico, immers alle kosten zijn betaald door KBB.  
 
Aangezien de gekozen systematiek van doorbelasting ten onrechte voor KBB heeft 
geleid tot te hoge kosten en niet in het belang van KBB is, concludeert de inspectie 
dat de doorbelasting deels niet rechtmatig en deels niet doelmatig is. Daarmee is 
het vermogen van KBB niet juist en niet volledig. Na correctie hiervan leidt dit tot:  
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- een verhoging van de resultaten van KBB over 2014 met de vrijval van de 
voorziening groot onderhoud bij Holding van in totaal € 202.074; 

- een verhoging van de resultaten van KBB over 2012, 2013 en 2014 met de 
overbodige opslagen van risico, beheer en administratie van in totaal circa € 
434.348 (= 2012: € 86.737 + 2013: € 168.285 + 2014 €179.326). 

Dus in totaal een verhoging van het eigen vermogen van KBB ultimo 2014 met € 
636.422 (€ 202.074 + € 434.348). 
 
3: Financiële baten en lasten (interest) 
De inspectie is van mening dat de rekening-courantverhouding KBB met Holding 
moet worden gecorrigeerd met de opbrengsten van het onroerend goed en de 
verantwoorde baten en lasten van de huisvesting van het gehuurde pand. Die 
rekening-courant schuld ultimo 2014 van € 1.317.628 zou door de toe te rekenen 
correcties van in totaal € 1.076.705 (betreffende de boekwinst verkoop Brinkwal 7 
van € 465.829 en vrijval voorziening en winstopslag huisvesting van € 636.422) 
moeten worden omgezet in een vordering van € 25.546 (ten gunste van KBB).    
 
De rentebaten over 2013 en 2014 zijn niet verantwoord bij KBB die wel de 
rentedragende deposito’s bezit. Daarbij is de rentelast (over 2012) bij KBB berekend 
over een te hoge rekening-courantschuld met Holding. Daarentegen zijn over 2013 
en 2014 geen rentelasten over de rekening-courant schuld met Holding bij KBB 
verantwoord, deze bedragen volgens SVGB € 61.948.  
  
Aangezien de rentebaten 2013 en 2014 (over de bij KBB verantwoorde deposito’s) 
niet aan KBB zijn toegerekend, de rentelasten (over 2012) bij KBB over een te hoog 
rekening-courant saldo is berekend en in 2013 en 2014 geen rentelasten over het 
rekening-courant saldo zijn berekend concludeert de inspectie dat deze 
verantwoording niet rechtmatig is. Daarmee is het vermogen van KBB niet juist en 
niet volledig. Na correctie hiervan leidt dit tot een verhoging van de financiële baten 
over de jaren 2013 en 2014 van KBB met de ontvangen interest over deposito’s 
minus rentelasten over de rekening-courant saldi 2013 en 2014 van in totaal € 
55.098. Er rest dus in totaal een verhoging van het eigen vermogen van KBB door 
deze resultaatverbeteringen van tenminste € 55.098. 
 
4: Contractonderwijs 
Tot en met het schooljaar 2012/2013 heeft KBB cursus- en contractactiviteiten 
verzorgd, waartoe het zich ook contractueel naar de ROC’s had verplicht. Met ingang 
van het schooljaar 2013/2014 zijn deze activiteiten overgedragen aan de daartoe in 
2013 gereactiveerde gelieerde stichting STAP. De organisatie van de cursus- en 
contractactiviteiten (bestuur, personeel, administratie, huisvesting enz.) is integraal 
onderdeel gebleven bij KBB. De lasten hiervan zijn in 2013 en 2014 niet volledig 
doorberekend aan STAP. Het bedrag hiervan is niet exact vast te stellen omdat er 
geen nacalculatie inclusief urenverantwoordingen is opgesteld. Daarnaast is aan 
STAP een beginvermogen van € 87.306 toegedeeld ten laste van KBB die niet eerder 
in een jaarrekening van KBB is verantwoord.  
 
De gekozen systematiek van doorbelasting heeft geleid tot te hoge kosten voor KBB. 
De omvang van de niet aan STAP doorbelaste kosten kunnen wij niet goed bepalen. 
Het beginvermogen van STAP is zonder tegenprestatie overgedragen door KBB aan 
STAP. Derhalve concludeert de inspectie dat een deel van de kosten bij KBB niet 
rechtmatig is en dat de overdracht van het beginvermogen niet rechtmatig is. 
Daarmee is het vermogen van KBB niet juist en niet volledig. Na correctie hiervan 
leidt dit tot een verhoging van het eigen vermogen van KBB ultimo 2014 met ten 
minste € 87.306. 
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5: Reorganisatiekosten 2014 (huisvesting) 
In verband met de overdracht van activiteiten per 31-07-2015 is in de jaarstukken 
2014 van KBB € 1.331.000 aan lasten verantwoord voor de afkoop van de 
onderhuurovereenkomst. Naar toelichting van het bestuur is dit ter compensatie 
voor de waarde van materiële vaste activa van de Holding. De onderbouwing van 
deze afkoopsom is niet deugdelijk om de volgende redenen:  

- Er is geen sprake van een tegenprestatie. 
- Door afkoop van het huurcontract met de hoofdverhuurder heeft Holding 

geen feitelijke huurverplichtingen meer en is een doorberekening van 
verdere afkoop van lasten met KBB dan ook niet van toepassing.  

- Dit wordt nog eens onderstreept door het - ongedateerde - 
onderhuurcontract van Holding en KBB, dat loopt van 1 januari 2012 tot en 
1 juli 2019, en waarin geen clausule voor afkoop van deze materiële vaste 
activa in geval van beëindiging van het (onder)huurcontract is opgenomen. 

- Daarbij heeft de onderhuurder KBB volgens dit onderhuurcontract geen 
optierecht tot een aansluitende huurperiode (na 2019), zodat KBB ook niet 
belast kan worden met het overnemen van het niet afgeschreven gedeelte 
van de materiële vaste activa.  

  
Op grond van bovenstaande redenen concludeert de inspectie dat de afkoopsom van 
€ 1.331.000 niet rechtmatig is. Daarmee is het vermogen van KBB niet juist en niet 
volledig. Na correctie hiervan leidt dit tot een verhoging van het resultaat van KBB 
over 2014 met € 1.331.000 en derhalve ook een verhoging van het eigen vermogen 
ultimo 2014 met eveneens € 1.331.000.    
 
Resumé 
Het eigen vermogen van KBB volgens de jaarstukken 2014 bedraagt ultimo 2014 
€ 1.125.035. Dit dient naar aanleiding van de bevindingen in hoofdstuk 3 en de 
bovenstaande conclusies daarop naar de mening van de Inspectie te worden 
verhoogd met: 

- de boekwinst van het in 2012 verkochte onroerend goed: €    465.829     
- de te hoog verantwoorde huisvestingslasten   €    636.422 
- de interestbaten, tenminste voor:     €      55.098 
- cursus- en contractonderwijs STAP, tenminste voor:  €      87.306 
- de reorganisatiekosten (afkoop onderhuur):   € 1.331.000  

Totaal tenminste voor:                 € 2.575.655  
======== 

 
Het totaal van het (publiek) eigen vermogen ultimo 2014 bedraagt inclusief deze 
correcties tenminste € 3.700.700 (€ 1.125.045 + € 2.575.655). Daarmee is het door 
KBB aangegeven verwachte eigen vermogen per overdrachtsdatum van 1 augustus 
2015 voor tenminste een bedrag van € 3.700.700 te laag.      
  



 
Inspectie van het Onderwijs 

T.a.v. de heer F. Lont , 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 

  

27 januari 2016 

  

Betreft: Zienswijze SVGB Kbb op het definitieve rapport van de Inspectie van het onderwijs inzake het 
rechtmatigheidsonderzoek naar middelen en vermogen SVGB Kbb 

 
Geachte heer Lont, 

 
17 december 2015 heeft SVGB Kbb het rapport Rechtmatigheidsonderzoek bij SVGB-Kbb (Onderzoek naar de 
middelen en vermogen van SVGB Kbb ten behoeve van overdracht aan SBB en MBO-Amersfoort) ontvangen. 
Hierbij sturen wij u onze zienswijze op het rapport. 

SVGB Kbb heeft zich vanaf haar oprichting ingezet voor kleinschalig specialistisch vakmanschap. Tot maart 2015 
heeft SVGB Kbb in de veronderstelling verkeerd de transitie naar landelijke vakinstelling voor kleinschalig 
specialistisch vakmanschap te kunnen vormgeven en heeft daartoe allerlei voorbereidingen getroffen en 
besluiten genomen. Alle besluiten die de afgelopen jaren zijn genomen en waar de inspectie een oordeel over 
velt zijn door onze accountant EY en waar van toepassing door de notaris M.P. Sutter te Nieuwegein (vooraf) 
getoetst en als rechtmatig en logisch bevonden. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijsregelingen (DUO) aan wie 
wij de jaarrekeningen van SVGB Kbb hebben toegestuurd, heeft in de afgelopen jaren geen opmerkingen 
gemaakt die verwijzen naar uw opmerkingen over onrechtmatige financiële transacties en betalingen.  

Wij zijn van mening dat het bestuur van SVGB Kbb steeds integer en zorgvuldig heeft gehandeld en vinden de 
kwalificaties die u hanteert over het bestuurlijk handelen niet van toepassing. 

SVGB Kbb is in algemene zin van mening dat het rapport Rechtmatigheidsonderzoek bij SVGB uitgaat van 
veronderstellingen en aannames, die niet beschikbaar waren ten tijde van besluitvorming en handelen van 
SVGB Kbb, noch bekend waren bij de accountantscontrole en de uitvoering van activiteiten door de notaris. 
Immers, bestuur, accountant en notaris gaan uit van de organisatie en transacties, zoals die vanaf 1993 tot 
stand zijn gebracht. 

De onderwijsinspectie vindt dat de facto een andere situatie van toepassing was, uitgaande van de inzichten uit 
het regeerakkoord “Bruggen slaan” van het najaar 2012. Pas uit de rapportage van de inspectie is duidelijk 
geworden waar het onderzoek van de inspectie zich op richtte, waaronder toetsing aan de wetgeving tot 
overdracht van taken van kenniscentra aan SBB, de afschaffing van artikel 9.1.5. lid 2 wet educatie en 
beroepsonderwijs, alsook de opvatting van de inspectie dat MBO Amersfoort de derde betrokken partij zou zijn 
bij de overdrachtsovereenkomst tussen SVGB Kbb en SBB.  

De opvatting van de inspectie houdt in dat achteraf gezien vanaf 1993 de overdracht van economisch 
eigendom en van huisvestingsbeheer en exploitatie van huisvesting nooit is geëffectueerd, maar altijd bij SVGB 
Kbb heeft gelegen. Ook leidt de onderwijsinspectie uit een brief van MBO Amersfoort aan OCW van 21 
november 2014 aan het ministerie van OCW af, dat MBO Amersfoort zich onder bepaalde voorwaarden bereid 



 
 

verklaarde de DHTA opleidingen voort te zetten. SVGB Kbb heeft zich in haar bestuur gericht op de verkenning 
van een landelijke vakinstelling, in de wetenschap dat alle ROC’s, waaronder MBO Amersfoort, o.a. door 
voornoemde brief te kennen hadden gegeven deze landelijke vakinstelling te ondersteunen. Een brief van MBO 
Amersfoort met de inhoud, zoals de inspectie in de rapportage vermeldt, is bij SVGB Kbb niet bekend.  

 Voorts blijkt in de rapportage van de inspectie niet wat publiek en privaat is, en welke onderscheidingen 
relevant zijn. Als het gaat om het begrip “uit ’s-Rijks kas”, dan blijkt een deel van de publiek beschouwde 
gelden uit ’s-Rijks kas (wettelijke taak Kbb), maar zijn door de inspectie privaat beschouwde gelden (DHTA) ook 
uit ’s-Rijks kas. Ook zijn er publieke en private gelden, die niet afkomstig zijn uit ’s-Rijks kas, maar van de 
branche- en beroepsorganisaties voor kleinschalig specialistisch vakmanschap, ofwel via de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie (publiek) ofwel via een opslag op cursusactiviteiten (privaat). Het door de inspectie 
gehanteerde, perspectief is daarmee een interpretatie van de werkelijkheid, die niet de onze was.  

Bestuur SVGB Kbb heeft in het belang van het kleinschalig specialistisch vakmanschap besloten geen bezwaar 
te maken en om in samenspraak met de andere stichtingen- de (financiële en vermogens)relatie tussen de 
stichtingen in de laatste jaarrekening van SVGB Kbb te terug te brengen naar de situatie van rond 2010/2011. 
Dit houdt onder andere in dat zij alle voorgestelde correcties van de Inspectie van het onderwijs overneemt. 
Middels een brief heeft het bestuur SVGB Kbb dat aan de minister van OCW laten weten. 

In het begeleidend schrijven bij het rapport geeft u aan dat aard en omvang van het onderzoek zich niet tegen 
openbaarmaking verzet. Om die reden hecht het bestuur SVGB Kbb er aan dat haar opvatting over uw 
bevindingen onderdeel wordt van de publicatie, zodat een ieder die kennis neemt van het rapport ook in de 
gelegenheid is onze opvatting tot zich te nemen en tot een eigen oordeel kan komen. 

 
In de bijlagen geeft het bestuur van SVGB Kbb haar reactie op het rapport. Deze reactie bestaat uit drie 
onderdelen:  

1. Doel van het onderzoek 
2. Handelingsperspectief bestuur SVGB Kbb als uitgangspunt  
3. Reactie van SVGB Kbb 

 
Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur SVGB Kbb 

 

 
 

Hans Koole 

Voorzitter SVGB Kbb 

 
 

Bijlagen: 3  



 
 

Bijlage 1. Doel van het onderzoek 

Voor wat betreft de aanleiding en het doel van het onderzoek zoals geformuleerd op pagina 10 valt op dat als 
aanleiding van het onderzoek het ontbreken van overeenstemming tussen SVGB Kbb en SBB wordt genoemd. 
Van het ontbreken van overeenstemming met SBB was SVGB Kbb niets bekend, behoudens divergentie van 
inzichten over 0,5 fte hetgeen in goed overleg met SBB is opgelost. 

Tevens is opmerkelijk dat bepaald gaat worden welke inventaris en middelen en vermogen van SVGB Kbb aan 
MBO-Amersfoort moet worden overgedragen. Afgezien van de constatering dat het onderzoeksrapport daarop 
geen antwoord geeft, is er geen sprake van een verplichte overdracht van inventaris, middelen en vermogen 
aan MBO Amersfoort op basis van de Wijzigingswet. Er is een Hoofdlijnenakkoord afgesloten op 18 maart 2015 
tussen OCW en SVGB Kbb waarin afspraken en toezeggingen zijn opgenomen tussen OCW, MBO-Amersfoort en 
SVGB-Kbb. Over de uitwerking ervan is diverse keren gesproken, waarbij SVGB Kbb uiteindelijk een voorstel 
heeft gedaan dat de waarde van het bepaalde in het Hoofdlijnenakkoord fors overstijgt. De Wijzigingswet 
bepaalt dat als er vermogen in SVGB Kbb overblijft deze aan SBB moet worden overgedragen.  



 
 

Bijlage 2. Handelingsperspectief bestuur SVGB Kbb als uitgangspunt 

De afgelopen 25 jaar heeft SVGB Kbb zich ontwikkeld als dé organisatie in Nederland die kennis heeft van en 
zich inzet voor het belang van specialistisch vakmanschap en het daarvoor noodzakelijke beroepsonderwijs. Tot 
2010 verzorgde SVGB Kbb twee hoofdfuncties: de uitvoering van de kenniscentrum taken en het verzorgen van 
beroepsonderwijs als dat voor het betreffende beroepsonderwijs dienstig is voor een goede uitvoering van de 
wet. In 2010 werd het tot 1992/1993 verzorgde beroepsonderwijs aangeboden door samenwerking en kosten 
van gemene rekening tussen SVGB Kbb en Amarantis. Vanaf 2011 kwam daar een derde functie bij: het 
fungeren als werkorganisatie van SOS Vakmanschap en het meldpunt Bedreigde opleidingen en beroepen. De 
uitvoering van deze drie functies gaf veel synergie en succes. Het toekomstperspectief was dat de DHTA/SOS 
Vakmanschap en meldpunt een zelfstandige landelijke vakinstelling zouden worden en dat SVGB Kbb inclusief 
meldpunt zich verder kon ontwikkelen tot dé organisatie voor specialistisch vakmanschap. SVGB Kbb heeft tot 
het bekend worden van de kamerstukken uit februari 2015 en de brief van de minister op 5 maart 2015 de 
reële verwachting gehad vanaf 1 augustus 2015 de juridische transitie naar een Landelijke Vakinstelling 
Specialistisch Vakmanschap te kunnen inzetten. Tot die tijd zijn alle handelingen gericht op het kwalitatief 
hoogwaardig voorbereiden van deze transitie. 

 
Bij het anticiperen en reageren op de ontwikkelingen die zich vanaf 2012 voordeden was dit 
toekomstperspectief de basis van ons handelen. De ontwikkelingen en consequenties voor de drie functies van 
SVGB Kbb op een rij: 

 
• Wettelijke taken kenniscentrum 

In het regeerakkoord van Rutte II was sprake van een forse bezuiniging en vermindering van het aantal 
kenniscentra. Later werd duidelijk dat de wettelijke taken van de kenniscentra zouden overgaan naar SBB. 
Ingezet is op een zelfstandige sectorkamer (Sectorkamer Specialistisch Vakmanschap), wat is gerealiseerd. 

 
• DHTA 

De continuïteit van deze school heeft de laatste 5 jaar twee keer op het spel gestaan: bij de ontmanteling van 
Amarantis en bij de inwerkingtreding van de Wijzigingswet. SVGB Kbb heeft het eerste opgevangen door 
afspraken met MBO Amersfoort en branche- en beroepsorganisaties. Vooruitlopend op de Wijzigingswet is de 
motie Van Meenen aangenomen waarin de DHTA de start van de Landelijke Vakinstelling Specialistisch 
Vakmanschap vormde. Het meldpunt zou daar deel vanuit gaan maken. Er is anders besloten. Op 18 maart 
2015 heeft de minister vastgelegd wat de bedoeling is. 

 
• SOS Vakmanschap / Meldpunt Bedreigde opleidingen en beroepen 

In deze functie bundelde zich de expertise over het ontwikkelen van arrangementen voor specialistisch 
vakmanschap. Doordat de Landelijke Vakinstelling Specialistisch Vakmanschap niet doorging, is met succes 
gepleit voor een zelfstandig Meld- en Expertisepunt, dat -zo is afgesproken met OCW en MBO-Amersfoort- 
nauw gaat samenwerken met SBB (Sectorkamer Specialistisch Vakmanschap).  

 
In de afgelopen vijf jaren is er door SVGB Kbb steeds ingespeeld op het veranderende toekomstperspectief. 

 
Dit handelingsperspectief vormt het uitgangspunt van waaruit het bestuur van SVGB Kbb het rapport van de 
inspectie van het onderwijs heeft beoordeeld. 



 
 

Bijlage 3. Reactie van SVGB Kbb 

3.1 Achtergrondinformatie SVGB Kbb 

De transitie naar een Landelijke Vakinstelling Specialistisch Vakmanschap, de nieuwe overeenkomst met MBO 
Amersfoort in 2012 en de naderende bezuinigingen op het kenniscentrum eisten van SVGB Kbb heroverweging. 
Het proces is toen in gang gezet om tot meer transparantie te komen in de activiteiten, die tot dan toe de facto 
volledig door SVGB Kbb werden uitgevoerd.  

 
Met het vervallen van de overeenkomst met Amarantis door deze partij in 2012 ontstond de noodzaak bij SVGB 
Kbb onderscheid te maken tussen contractactiviteiten binnen en buiten SVGB Kbb. De nieuwe overeenkomst 
met MBO Amersfoort maakte onderscheid tussen onderwijs en examinering noodzakelijk. Het laatste is 
gerealiseerd door de onafhankelijke exameninstelling (SVGB).  

 
Het meest voor de hand liggend was de bestaande stichtingen SVGB, STAP, Opleidingsfonds en Leermiddelen te 
reactiveren. Dat is gerealiseerd. De stichtingen hebben de volgende doelstellingen: 

• SVGB Kbb: publieke activiteiten voor wettelijke taken Kbb, opdrachten aan Kbb ingevolge 9.1.5. lid 2 
WEB en SOS Vakmanschap. 

• Stichting SVGB: Administratie i.v.m. vastgoedbeheer en aanschaf (financiering)en beheer van 
materiele vaste activa en exameninstelling. Heeft een eigen vermogen dat is opgebouwd uit private 
middelen. 

• SVGB Stap: cursusactiviteiten en andere contractactiviteiten, catering & schoonmaak. 
• SVGB Opleidingsfonds: verrichten subsidieaanvragen 
• SVGB Leermiddelen: beheer intellectueel eigendom 

 
Het bestuur van SVGB Kbb is tripartiet samengesteld: vertegenwoordigers van het mbo (leden college van 
bestuur op voordracht van de MBO-Raad), werkgevers- en werknemersorganisatie en een onafhankelijk 
voorzitter. Het bestuur van de andere stichtingen is bipartiet samengesteld: vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties, de benoeming en ontslag van bestuursleden is –vanwege een 
deelnemersraad - anders geregeld. 

 
Tussen de besturen van deze stichtingen en het bestuur van SVGB Kbb zijn zakelijke afspraken gemaakt en 
geformaliseerd over o.a. onderhuur, werkgeverschap en examinering optiek, audiciens en tandtechniek. 
Daarnaast is in de interne organisatie en de administratie scherper onderscheid gemaakt naar de verschillende 
functies van SVGB Kbb en de verschillende stichtingen. Bij de opstelling van de jaarrekening 2013 kwam bij 
SVGB de vraag aan de orde of consolidatie nog noodzakelijk was. SVGB was van mening dat dit niet meer 
noodzakelijk was, tot 2012 voerden SVGB Kbb en de bestuurscommissie, mede met het oog op 
contractactiviteiten en subsidie van het HBA feitelijk stichtingsoverstijgend activiteiten uit, in 2013 veranderde 
de situatie op al deze punten. SVGB heeft besloten om deze redenen over te gaan tot deconsolidatie vanaf 
2013. SVGB Kbb kon zich hier in vinden vanwege de overeenkomst met MBO Amersfoort en de beoogde 
positionering als wat later “landelijke vakinstelling” werd genoemd (welke ontwikkelingen, voorzover aan 
SVGB-Kbb bekend gemaakt, werden ondersteund door ROC’s, branches en beroepsorganisaties voor 
specialistisch vakmanschap). 

 
Natuurlijk realiseerde SVGB Kbb zich dat de statuten ook aangepast moesten worden. Het voornemen was de 
statuten aan te passen zodra er duidelijkheid was over de toekomst van SVGB Kbb en de zelfstandige 
vakinstelling (zie bijvoorbeeld het jaarplan SVGB Kbb 2015 “kwalitatief hoogwaardig in transitie”). Uiteraard is 
er vanuit het perspectief van de doelstelling van de rechtspersoon gehandeld, met afzonderlijke rapportages, 
vergaderingen, jaarplannen, begrotingen, jaarverslagen.  

 



 
 

Na jarenlang wachten op duidelijkheid over de Landelijke Vakinstelling Specialistisch Vakmanschap kwam die 
eerst in de brief van de minister van OCW d.d. 4 maart 2015 en op 18 maart 2015, toen het Hoofdlijnenakkoord 
tussen OCW en SVGB Kbb is gesloten en OCW ook een akkoord had gesloten met MBO Amersfoort.  

 
3.2 Terugblikkend 

Het proces om te komen tot meer transparantie en zakelijk handelen is achteraf bezien als een ‘werkende weg’ 
proces te typeren. Het uitvoeren en borgen van de drie functies van SVGB Kbb liep daarbij steeds voor op het 
aanpassen van de bestuurlijke en juridisch constellatie, omdat de politieke besluitvorming zo lang op zich liet 
wachten. 

Bij de samenstelling van het bestuur en de relatie tussen SVGB Kbb en de andere stichtingen was er geen 
sprake van een dominante zeggenschapsverhouding van het bestuur van SVGB respectievelijk Stap ten opzichte 
van SVGB Kbb. Door de bestuurssamenstelling en werkwijze was er eerder sprake van het omgekeerde.  

Vanwege de door de besturen van de andere stichtingen gewenste transparantie is afgesproken dat de 
vertegenwoordigers van het mbo als actieve toehoorders bij de vergaderingen aanwezig zouden zijn. 
Hoofddoel was immers het realiseren van meer transparantie, niet om zeggenschap anders te beleggen.  

Er is vanaf 2010 in SVGB Kbb geen enkele keer gestemd, in de andere stichtingen ook niet. In SVGB Kbb komt 
ook niet voor dat besluitvorming bij meerderheid van stemmen plaats kan vinden. De verantwoordelijkheid van 
de onafhankelijk voorzitter is het zorgdragen voor gedragen besluitvorming. Zo is de afgelopen jaren ook 
gewerkt. De onderwerpen, waarover volgens de statuten wel stemming kan plaatsvinden (wijziging statuten, 
ontbinding stichting) zijn niet aan de orde geweest of (bij stichting leer- en cursusmiddelen) heeft ook 
unanieme besluitvorming plaats gevonden. 

 
3.3 Beoordeling van de bevindingen 

In dit deel gaan we in op de conclusies van de inspectie van het onderwijs vanaf pagina 21. 

 
3.3.1 Consolidatieplicht 

SVGB Kbb is het niet eens met de stellingname dat er sprake is van een consolidatieplicht voor SVGB Kbb, SVGB 
en Stap. We zijn van oordeel dat de consolidatie vanaf 2013 vanwege de wijziging van de constellatie niet meer 
nodig was. De overwegingen daarbij zijn de volgende. 

• Er is sprake van zelfstandige juridische entiteiten met ieder een eigen bestuur met een zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid en verschil in bestuurssamenstelling. 

• De doelstellingen van de juridische entiteiten zijn verschillend. 
• Iedere stichting kent een eigen jaarplan, begroting en jaarverslag. 
• Er zijn afzonderlijke overleggen, met een eigen agenda, welke ook afzonderlijk genotuleerd worden. 
• De stichtingen treden onder verschillende namen naar buiten. 
De vraag die hier ook gesteld had moeten worden is of de consolidatie vóór 2013 noodzakelijk was. SVGB Kbb 
is van mening dat dat niet noodzakelijk was, immers tot 2012 voerde SVGB Kbb alle activiteiten uit. Het niet 
meer consolideren vanaf 2013 is daarmee in de optiek van SVGB Kbb een correctie van een onnodige 
handelwijze, die historisch verband hield met de inbreng van middelen via publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties en de zeggenschap, zoals die belegd was bij de bestuurscommissie DHTA. DUO heeft in de 
brief van 17 oktober 2014 (OND/ODV-2014/28747M) over de toetsing van de jaarrekening 2013 gemeld geen 
aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen, waardoor bestuur SVGB Kbb bevestigd werd in haar 
overtuiging ook op dit punt juist te handelen. 

 
3.3.2 Boekwinst verkoop Brinkwal 7  

In 2012 is grond en opstal verkocht. SVGB (economisch eigenaar grond) heeft de grond verkocht en SVGB Kbb 
(economisch eigenaar opstal) de opstal. De notariële akte is hier helder over. Het betrof de verkoop van de 
grond ( ca 21 are) en de opstal (gebouwen).  



 
 

SVGB is de koopovereenkomst aangegaan en de notaris heeft met verwijzing naar wat in 1993 is geschied de 
levering noodzakelijk ook vanuit SVGB laten plaatsvinden. De grond is indertijd ‘om niet’ verworven van het 
tandtechnisch bedrijf, waarbij deze is gecompenseerd door de betreffende branche (de relevante toenmalige 
“deelnemers” bij de SVGB), en in 1993 is dit recht met die motivering toebedeeld aan SVGB. Om die reden van 
verkrijging is er in de jaarrekening SVGB geen melding van de waarde van de grond gemaakt. De inspectie van 
het onderwijs constateert dat terecht. 

De overwaarde zat echter niet in het gebouw, maar in de grond. Gezien het feit dat het economisch 
eigendomsrecht van de grond bij SVGB berust en de opstallen door de kopende partij volledig gestript zijn is de 
ontvangen verkoopprijs gesplitst. SVGB Kbb heeft het bedrag overeenkomstig de boekwaarde van de opstallen 
ontvangen, waardoor de verkoop van het onroerend goed in het exploitatieresultaat van 2012 neutraal is 
verlopen. SVGB heeft het restant bedrag ontvangen als tegenwaarde voor de verkoop van het perceel grond. 
Omdat deze grondwaarde in het verleden niet gewaardeerd was heeft SVGB een boekwinst verantwoord in het 
exploitatieresultaat van 2012. De commerciële verkoopwaarde van deze (bouw)grond bedroeg in 2012 
overigens ca. € 840.000 (2100m2 a € 400 m2). De totaal ontvangen verkoopprijs bedroeg € 900.000. Vanuit deze 
constatering is vooral SVGB Kbb begunstigd bij deze transactie doordat SVGB haar niet met een verlies heeft 
willen laten zitten.  

 
3.3.3 Doorbelaste kosten voor huisvesting en personeel 

De inspectie stelt op pagina 22: “Aangezien de gekozen systematiek van doorbelasting ten onrechte voor Kbb 
heeft geleid tot te hoge kosten en niet in het belang van Kbb is, concludeert de inspectie dat de doorbelasting 
deels niet rechtmatig en deels niet doelmatig is. Daarmee is het vermogen van KBB niet juist en niet volledig” In 
deze stelling kan SVGB Kbb zich niet vinden. SVGB Kbb en SVGB hebben over de systematiek van doorbelasting 
een keuze gemaakt, die in het handelsverkeer niet ongebruikelijk is (goed koopmansgebruik) en niet leidt tot 
hogere administratieve lasten en loonkosten dan nodig (of mogelijk, gegeven het op SVGB-Kbb van toepassing 
zijnde arbeidsrecht en arbeidsrisico).   

SVGB Kbb en SVGB zijn een overeenkomst aangegaan, waarbij is meegewogen dat SVGB (fors) heeft 
geïnvesteerd in materiële activa voor de onderhuurders en dat SVGB ten behoeve van de uitvoering van de 
wettelijke taken van de onderhuurder een langlopende (huur) verplichting is aangegaan. Een opslag op de 
kosten ten behoeve van risico, rentederving en inflatiecorrectie is dan ook gebruikelijk en het percentage van 
10% is zeker niet bovenmatig in huurverhoudingen. Argumenten om deze opslag als niet rechtmatig te 
kwalificeren ontbreken. 

De inspectie vindt dat de vrijgevallen onderhoudsvoorziening, die opgebouwd is ten laste van SVGB Kbb, niet is 
benut maar wel vrijvalt ten gunste van SVGB. 

Het is gebruikelijk dat er een voorziening voor groot onderhoud wordt opgebouwd en het is ook gebruikelijk 
dat deze in de huurprijs wordt verdisconteerd. Het valt buiten de zeggenschap van SVGB Kbb om te bepalen 
hoe SVGB deze voorziening aanwendt (en welke kosten in de periode na 1-1-2015 ten laste van deze 
voorziening komen).  

 
3.3.4. Financiële baten en lasten (interest)  

SVGB Kbb was “beheerder” van de totale liquiditeiten. SVGB Kbb erkent dat in de jaren 2013 en 2014 geen 
tussentijdse renteverrekening over de diverse perioden is verwerkt. SVGB Kbb kan zich vinden in de 
voorgestelde correctie. 

 
3.3.5 Contractonderwijs 

Het beginvermogen van Stap is in 2005 zonder tegenprestatie onttrokken aan Stap ten gunste van SVGB Kbb. 
Bij de reactivering van Stap in 2013 is dat ongedaan gemaakt. Het beginvermogen van € 87.306 dateert uit 
2005 en uit de jaarrekening van 2005 blijkt dat dit vermogen een private herkomst heeft en terecht in 2013 aan 
Stap is toebedeeld.  



 
 

De inspectie van het onderwijs constateert dat bij de doorbelasting niet gewerkt werd met een systeem van 
tijdschrijven en nacalculatie. De inspectie van het onderwijs oordeelt dat het gehanteerde systeem heeft geleid 
tot te hoge kosten voor SVGB Kbb. Een onderbouwing ontbreekt. SVGB Kbb is van oordeel dat de kosten op 
basis van de door bestuur SVGB Kbb en Stap vastgestelde begrotingen correct zijn doorbelast. Bij uitvoering 
van de scholings/trainingsprojecten is op basis van voorcalculaties (kosten aantal deelnemers, baten) besloten 
een activiteit pas doorgang te laten hebben als er een vooraf vastgestelde dekkingsbijdrage behaald kon 
worden. Jaarlijks vond evaluatie plaats en indien nodig bijstelling voor het daaropvolgende jaar.  

Overigens zijn in Stap naast contractonderwijs ook de projectactiviteiten en de catering en schoonmaak 
ondergebracht, waardoor SVGB Kbb bijvoorbeeld voor wat betreft het laatstgenoemde personeel geen 
verplichtingen heeft verkregen.  

 
3.3.6 Reorganisatiekosten 2014 (huisvesting) 

SVGB Kbb heeft de (onder)huur tussentijds opgezegd, waardoor de hoofdhuurder (SVGB) de huur met de 
externe verhuurder (KCC) heeft moeten opzeggen. KCC heeft op basis van de huurovereenkomst een 
conservatoir beslag bij SVGB gelegd van ca 7 miljoen euro. 

Volgens de door partijen opgestelde onderhuurovereenkomst zouden deze kosten rekening houdend met het 
verschil in looptijd tussen huurovereenkomst en onderhuurovereenkomst ten laste komen van de 
onderhuurder zijnde SVGB Kbb. Dit zou ook logisch zijn omdat de Wetswijziging alleen gevolgen heeft voor het 
eindigen van het functioneren door de onderhuurder, en niet de huurder.  

Indien de afwikkeling van de contracten op deze wijze had plaatsgevonden zou SVGB door SVGB Kbb 
schadeloos moeten worden gesteld voor vele miljoenen meer dan 1,9 miljoen euro.  

Partijen hebben in onderling overleg besloten deze schade zoveel als mogelijk te beperken. Hierbij was het 
uitgangspunt dat de scholingsactiviteiten in MBO Amersfoort-DHTA op dezelfde locatie zouden worden 
gehuisvest. SVGB had vanuit haar verantwoordelijkheid voor goed bestuur als expliciete eis alleen de 
bereidheid om SVGB Kbb en (indirect) MBO Amersfoort tot de onderhandelingen toe te laten als ook de schade 
voor SVGB zoveel als mogelijk voorkomen werd. SVGB Kbb is vanwege deze overeenkomst in de gelegenheid 
gesteld om, in samenspraak met MBO Amersfoort, met de verhuurder in onderhandeling te gaan. De uitkomst 
van deze onderhandelingen is als volgt: 

• KCC heeft een schadeloosstelling ontvangen ad € 575.000; 
• Bij de door SVGB Kbb gevoerde onderhandelingen met KCC is gebruik gemaakt van de materiële vaste 

activa van SVGB. 
• Als compensatie voor de door SVGB geleden schade is door partijen overeengekomen dat SVGB Kbb 

tenminste de schade vergoedt van de ingezette activa van SVGB, zijnde € 1.331.000,-. 
• MBO Amersfoort heeft een meerjarige huurovereenkomst tegen aanmerkelijk gunstiger financiële 

voorwaarden af kunnen sluiten met KCC. 
De afkoopkosten van de onderhuurovereenkomst zijn voor SVGB Kbb door dit onderhandelingsresultaat 
beperkt tot € 1,9 miljoen en MBO Amersfoort heeft een gunstig(er) huurcontract kunnen bedingen. 

 
3.3.7 Maatstaven inspectie van het onderwijs 

Een aantal van bovengenoemde punten vallen begrijpelijk buiten de omvang van het specifieke onderzoek van 
de inspectie van het onderwijs; zo zijn situaties in 1993, 2007 of 2010 niet in het onderzoek betrokken, terwijl 
die situaties wel doorwerken naar wat in de onderzoeksperiode geldt. Ook zijn vragen van toepassing welke 
toetsing mogelijk is op grond van de WOT en artikel 9.1.5. lid 2 WEB en de Wijzigingswet. Voor artikel 9.1.5. lid 
2 WEB is geen toetsingskader beschikbaar, voor de Wijzigingswet is van belang dat de inwerkingtreding van 
artikel V pas op 22 juni 2015 heeft plaats gevonden en dat geen sprake is van een onderwijswet, maar van het 
eindigen van de aanspraak op bekostiging voor Kbb-taken en het vervallen van artikel 9.1.5. lid 2 WEB per 1 
augustus 2015. In deze constellatie ontbreken maatstaven aan de hand waarvan de inspectie tot een oordeel 
over rechtmatigheid of doelmatigheid kan komen, bij gebreke waarvan het bestuur vindt dat de inspectie ten 
onrechte de kwalificatie onrechtmatigheid of ondoelmatig gebruikt. Als met andere woorden het 
Regeerakkoord Bruggen slaan in 1993 had plaatsgevonden en in wetgeving zou zijn omgezet, zou alle sectorale 
besluitvorming in een ander perspectief hebben gestaan. .  



 
 

 
3.3.8 Beoordeling van het Resumé 

De onderwijsinspectie komt tot een opsomming van financiële correcties bij SVGB Kbb ultimo 2014. Het eigen 
vermogen van SVGB Kbb ultimo 2014 van € 1.125.035 is overgenomen uit de jaarstukken 2014. De inspectie 
heeft geen onderzoek gedaan naar de baten en lasten in de periode van 1 januari 2015 tot 1 augustus 2015, 
noch naar de mutaties die verwacht werden. Evenmin is onderscheid gemaakt naar publiek, al dan niet uit’s-
Rijks kas en privaat, al dan niet uit ’s-Rijks kas. De waardering van de vermogensbestanddelen op 1 augustus 
2015 zal bovendien een andere zijn dan op 1 januari 2015. Om die reden klopt de uitspraak over het verwachte 
eigen vermogen van SVGB Kbb per overdrachtsdatum van 1 augustus 2015.niet met het eigen vermogen na 
toepassing van de correcties en de wijziging van de waarderingsgrondslagen ten gevolge van de Wijzigingswet 
en de afspraken of toezeggingen van de rijksoverheid.     
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