Kerncijfers
(bedragen x € 1.000)
2020
Rechtenopbrengsten
Nederlandse gebruikers

Repartitie
Rechthebbenden
Netto repartitie
Ingehouden administratievergoeding

Te verdelen rechten
Staat van baten en lasten
Baten
Bedrijfslasten
Saldo van baten en lasten
Financieel resultaat
Resultaat
Kengetallen
Feitelijke inhoudingspercentage
Bedrijfslasten in % van rechtenopbrengst
Bedrijfslasten in % van bruto repartitie
Jaarmutatie bedrijfslasten
Jaarmutatie CPI
Aantal gefactureerde gebruikers
Aantal vertegenwoordigde rechthebbenden
Aantal uitgekeerde rechthebbenden
Aantal FTE

2019

7.504
7.504

6.472
6.472

-5.977
-5.977
-856
-6.833

-6.986
-6.986
-1.084
-8.070

1.615

621

958
-762
196
-14
182

937
-774
163
0
163

12,5%
10,2%
11,2%
-1,6%
1,3%

13,4%
12,0%
9,6%
n.v.t.
1,6%

151
1.020
403
5,8

158
1.110
450
5,9

Uit: Stichting UvO, Jaarverslag 2020

Toelichting Kerncijfers
Rechtenopbrengsten
De incasso bestaat voor volledig uit vergoedingen van Nederlandse gebruikers. De rechtenopbrengsten
bedraagt € 7,5 miljoen (2019: € 6,5 miljoen). De incasso bestaat voor een zeer groot deel uit opbrengsten
vanuit raamovereenkomsten (afkoopregelingen) met de Vereniging Hogescholen en de Verenging van
Universiteiten. De incasso vanuit deze regelingen bedraagt ongeveer € 5,4 miljoen op jaarbasis. De overige incasso bestaat uit toestemmingsaanvragen van gebruikers en inbreuken die UvO in kaart brengt en
afrekent. In het verslagjaar is er een incidenteel hoog bedrag aan inbreuken gefactureerd (€ 1,2 miljoen).
Dit veroorzaakt het verschil met het vorige verslagjaar.
Repartitie (verdeling van gelden)
De bruto repartitie bedraagt € 6,8 miljoen (2019: € 8 miljoen). Structureel is er de afgelopen jaren
ongeveer € 7 miljoen geïncasseerd, de verdeling van dit boekjaar is conform een regulier jaar. Vorig jaar
is er een uitzonderlijk hoog bedrag aangeboden aan rechthebbenden.
Te verdelen gelden
De ambitie is om de gelden zo spoedig mogelijk te verdelen aan rechthebbenden. Daarbij is de wettelijke
norm om gelden binnen negen maanden te verdelen na afloop van het jaar waarin de incasso is gerealiseerd. UvO slaagt er voor de afkoopgelden in om zowel incasso als verdeling te realiseren in hetzelfde
boekjaar. Hierdoor is de post te verdelen gelden over het algemeen zeer beperkt. Doordat gelden vanuit
de afkoopregelingen eenmaal per jaar worden aangeboden en gelden vanuit toestemmingen en inbreuken
ook eenmaal per jaar worden aangeboden, kan door het moment van facturatie een verschil ontstaan
per jaareinde. Incasso die immers gerealiseerd wordt na een verdeling, staat nog als te verdelen gelden
in dit jaarverslag. Doordat er in het verslagjaar een incidenteel hoog bedrag aan inbreuken gefactureerd
(€ 1,2 miljoen) is na de verdeling van deze gelden, staat deze post nu nog in het jaarverslag. Deze gelden
worden in het voorjaar van 2021 uitgekeerd.
Staat van baten en lasten
De bedrijfslasten zijn met 1,6% gedaald. Dit is met name veroorzaakt doordat er 0,1 FTE minder is ingezet
dan het jaar daarvoor. Daarnaast waren er in 2019 enkele incidentele IT-kosten.
In 2020 is de stichting voor het eerst geconfronteerd met een negatieve rente.
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