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BESTUURSVERSLAG KALENDERJAAR 2017 

 

1. HAZELHOFF CENTRE FOR FINANCIAL LAW – AFDELING FINANCIEEL RECHT 

 

Bezetting 
In het verslagjaar 2017 hebben de volgende wijzigingen zich voorgedaan in de bezetting van de 
afdeling Financieel Recht. 
Sinds januari 2017 is prof. mr. W.A.K. (Pim) Rank fulltime verbonden aan de afdeling Financieel Recht. 
Per 1 augustus 2017 en 1 september 2017 zijn Matthias Haentjens en Pim Rank, respectievelijk, door 
het College van Bestuur benoemd tot hoogleraren voor onbepaalde tijd. 
Sinds januari 2017 is de afdeling Financieel Recht uitgebreid met een promovendus, dhr. R. (Ross) 
Spence (LLM). Ross Spence promoveert bij Matthias Haentjens en Alessio Pacces (Erasmus Universiteit). 
Hij is aangesteld in het kader van, en wordt grotendeels betaald door EURO-CEFG, een 
onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
de Technische Universiteit Delft. Ross is een Schot en heeft International Banking Law and Finance 
gestudeerd aan Edinburgh Law School. 
Sinds 1 april 2017 is de afdeling Financieel Recht uitgebreid met de aanstelling van mw. mr. M.E.J. 
(Peggy) Bracco Gartner. Zij vervult voor twee dagen in de week de functie van universitair docent. 
Peggy Bracco Gartner heeft een indrukwekkende staat van dienst: zij heeft onder meer bij het 
Ministerie van Financiën, bij de AFM en bij ABN AMRO gewerkt. Ook is zij rechter geweest bij de 
Rechtbank Haarlem. Zij wordt met name ingezet voor het onderwijs in de Advanced Master. 
 
Sinds 1 september 2017 is de functie van Jouke Tegelaar veranderd van docent naar promovendus. 
 
Sinds 1 september 2017 zijn Valentina Caria en Tom Dijkhuizen niet langer als betaalde medewerkers 
verbonden aan de Universiteit Leiden. Gedurende de periode waarin zij hun dissertaties afronden, zijn 
zij nog wel als gastmedewerkers aan de afdeling Financieel Recht verbonden. Valentina Caria heeft in 
december 2017 een college verzorgd voor het vak Nederlands en Europees Financieel Recht. 
 
Sinds 1 december 2017 is dhr. E. (Ebbe) Rogge MSc MA LLM PhD werkzaam bij de afdeling Financieel 
Recht. Hij vervult één dag in de week de functie van universitair docent. Naast zijn functie in Leiden, is 
Ebbe is werkzaam als Senior Toezichthouder bij de AFM. Daarvoor werkte hij enkele jaren bij de 
Financial Conduct Authority in Londen. Ebbe studeerde Toegepaste Wiskunde (Universiteit Twente), 
behaalde een MA in Japanese Studies (University of London) en een LLM in International Corporate 
Governance, Financial Regulation, and Economic Law (University of London). Hij is gepromoveerd bij 
de School of Oriental and African Studies (University of London) op het onderwerp het verbeteren van 
corporate governance bij banken in het VK, inclusief een rechtsvergelijking met verandering in 
corporate governance in Japan. Ebbe wordt met name ingezet voor het onderwijs in de Advanced 
Master. 
Daarnaast wordt tevens gewezen op twee wijzigingen die zich in het voorjaar van 2018 hebben 
voorgedaan.  
Sinds 1 maart 2018 is Nick Campuzano werkzaam bij de afdeling Financieel Recht. Hij vervult één dag 
in de week de functie van onderwijs- en onderzoeksassistent. Nick volgt de master Financieel Recht in 
Leiden, hij hoeft alleen zijn masterscriptie nog te schrijven. Hij wordt met name ingezet voor het vak 
Privatissimum in de master Financieel Recht. 
Sinds 1 april 2018 is Lynette Janssen niet langer als betaalde medewerker verbonden aan de 
Universiteit Leiden. Gedurende de periode waarin zij haar dissertatie afrondt, is zij nog wel als 
gastmedewerker aan de afdeling Financieel Recht verbonden. 
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De wetenschappelijke staf van de afdeling Financieel Recht bestaat thans (mei 2018) uit de volgende 
personen: 
 prof. mr. R.P. (Rogier) Raas 
 prof. mr. drs. M. (Matthias) Haentjens 
 prof. mr. W.A.K. (Pim) Rank 
 mr. M.E.J. (Peggy) Bracco Gartner 
 E. (Ebbe) Rogge MSc MA LLM PhD 
 mr. L.G.A. (Lynette) Janssen (uit dienst sinds april 2018) 
 R. (Ross) Spence (LLM) (75% EURO-CEFG) 
 mr. J.T. (Jouke) Tegelaar (50% Meijers Instituut) 
 mr. D.J. (Dorine) Verheij (50% Meijers Instituut) 
 N.A. (Nick) Campuzano 
 
Josper Jongeneelen is van november 2017 tot en met december 2017 werkzaam geweest als student-
assistent bij het Centre. Sinds oktober 2017 is Marco Moeskops aangesteld als student-assistent bij het 
Centre. Marco volgt de master Civiel Recht en zal tot en met juni 2018 verbonden zijn aan het Centre. 
Sinds maart 2018 is Lara Ohnesorge aangesteld als student-assistent bij het Centre. Lara volgt op dit 
moment de master Financieel Recht. Van mei tot en met juli 2018 is Sonja Geldermans aangesteld als 
student-assistent bij het Centre. Sonja volgt op dit moment de master Ondernemingsrecht. In de loop 
van 2017 hebben verschillende talentvolle student-stagiairs in het kader van het Honours-programme 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid stagegelopen bij het Centre. Deze studenten worden betaald 
door het Meijers Instituut, krijgen studiepunten voor deze stage, en hebben meegewerkt aan 
onderzoeksprojecten en aan het organiseren van evenementen van het Centre. 
 
Activiteiten verslagjaar 2017 
Ook in dit verslagjaar heeft het Hazelhoff Centre de voltijds-masteropleiding Financieel Recht 
verzorgd. Als onderdeel van deze masteropleiding heeft het Hazelhoff Centre in het academisch jaar 
2017-2018 voor de eerste keer het vak Interaction between legal systems - Regulering, gedrag en 
privaatrecht verzorgd in samenwerking met de Afdeling Burgerlijk Recht. Daarnaast is de nieuwe 
Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance in het academisch jaar 2017-2018 van start 
gegaan. Het Centre heeft in het academisch jaar 2017-2018 voor de vijfde keer het bachelorvak 
Financial Law verzorgd. Dit bachelorvak is onderdeel van de bacheloropleiding International Business 
Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast verzorgde het Hazelhoff Centre ook dit jaar 
weer een deel van het vak Leiden Law Practices voor eerstejaars studenten, en begeleidden wij een 
aantal scripties die derdejaarsstudenten moeten schrijven. 
 
Op het gebied van onderzoek heeft het Hazelhoff Centre in het verslagjaar meerdere hoogtepunten 
gekend. Zoals beschreven in het verslag van het verslagjaar 2014 is aan de Universiteit Leiden een 
subsidie toegekend door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) en het 
Ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China. Het gaat om een subsidie voor een gezamenlijk 
onderzoeksproject van drie jaar, dat wordt uitgevoerd door het Hazelhoff Centre for Financial Law en 
de China University of Political Science and Law (Beijing, China). De centrale vraag van dit project is: 
wat zou het beste insolventieregime zijn voor de Chinese en Europese bankensector, en hoe zou dat 
kunnen worden bereikt? Het project wordt geleid door de hoogleraren Matthias Haentjens, Bob 
Wessels en Qingjiang Kong. Inmiddels is het project afgerond: de rapporten zijn gebundeld en er zijn 
twee boeken verschenen in de ‘Hazelhoff reeks’ en het derde is aanstaande. In april heeft een 
afsluitend congres in Beijing plaatsgevonden, waarbij Lynette Janssen en Matthias Haentjens 
voordrachten hielden. 
 
Op 23 maart 2017 is mede door Pim Rank (in samenwerking met het Leidse PAO) een congres 
georganiseerd over de Algemene Bankvoorwaarden 2017. De locatie van het congres was het kantoor 
van NautaDutilh te Amsterdam. 
 
In 2017 vierden wij het eerste lustrum van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Ter ere van dit 
lustrum is op 11 mei 2017 een internationaal congres georganiseerd (in samenwerking met het Leidse 
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PAO) bij het kantoor van Stibbe te Amsterdam. Prominente sprekers uit binnen- en buitenland hebben 
een presentatie gehouden en de medewerkers van het Centre hebben tevens een bijdrage geleverd. 
 
In april 2017 is aan het Hazelhoff Centre een prestigieuze onderzoeksbeurs van de Europese Centrale 
Bank (ECB) toegekend. Het te verrichten onderzoek gaat over de mogelijke (Europese) harmonisering 
van het recht betreffende de bewaring en overdracht van effecten. De beurs vormt onderdeel van het 
zogeheten Legal Research Programme. Als gevolg daarvan heeft Matthias Haentjens een voordracht 
gehouden bij de ECB en zijn onze medewerkers uitgenodigd voor (en hebben deelgenomen aan) het 
jaarlijkse juridische congres van de ECB. 
 
Daarnaast hebben in de succesvolle reeks ‘Hazelhoff Guest Lectures’ weer interessante lezingen 
plaatsgevonden. In het verslagjaar 2017 heeft het Hazelhoff Centre de volgende sprekers mogen 
ontvangen: Shen Wei (Professor of law at Shandong University School of Law in China) en Bas de Wit 
(hoofd Juridische Zaken bij de AFM). 
 
In het kader van internationale samenwerking wordt gewezen op het ‘Academic Forum for Financial 
Law’ dat door het Centre is geïnitieerd. Het doel van dit forum is om Europese academici die 
onderzoek verrichten op het gebied van het financieel recht met elkaar in contact te brengen. Het 
belangrijkste medium van dit Forum is een nieuwsbrief, die door het Hazelhoff Centre wordt 
opgesteld en die informatie bevat over publicaties, aankomende congressen en vacatures. De 
nieuwsbrief kent inmiddels 190 abonnees en wordt internationaal zeer goed ontvangen. De laatste 
nieuwsbrief vindt u hier: 
http://law.cmail19.com/t/ViewEmail/d/F18E6DFE9BF3E53C/F625F14FB20DAE27F6A1C87C670A6B9F.  
 
Daarnaast is het Hazelhoff Centre betrokken geweest bij de oprichting van het European Banking 
Institute (EBI), een samenwerkingsverband van de meest vooraanstaande Europese universiteiten op 
het gebied van het financieel recht. Het EBI wordt ondersteund door de Europese Centrale Bank en de 
eerste conferenties vonden dan ook in Frankfurt plaats. Inmiddels is onder de vlag van EBI ook een 
‘Young Researchers Group’ opgericht onder leiding van Matthias Haentjens, Ignacio Tirado (Madrid), 
Lynette Janssen en Agnieszka Smolenska (Florence). Deze groep heeft inmiddels twee succesvolle 
symposia georganiseerd; één in Florence en één in Leiden, waaraan deelnemers uit een 15-tal 
Europese landen deelnamen. Zie https://ebi-europa.eu. Op het jaarcongres 2017 van EBI in Frankfurt 
hield Matthias Haentjens een voordracht. 
 
Verder heeft het Hazelhoff Centre gereageerd op verschillende publieksconsultaties inzake nieuwe 
regelgeving. Te noemen zijn in dit verband onze reacties op het voorontwerp voor een wet inzake de 
identificatie van aandeelhouders en een aanpassing van de regelgeving van de AFM inzake 
vermogensscheiding. Pim Rank is nauw betrokken geweest bij het aanpassen van het Besluit 
Uitvoering Pensioenwet om buiten twijfel te stellen dat vorderingen van wederpartijen uit hoofde van 
derivaten en repo’s en securities lending kunnen worden verhaald op het afgescheiden vermogen van 
een APF. Matthias Haentjens heeft als lid van een door de Europese Commissie benoemde Expert 
Group geadviseerd over, en meegeschreven aan voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving met 
betrekking tot het toepasselijk recht op de overdracht van vorderingen en effecten. Rogier Raas is 
verzocht het ministerie van Financiën te adviseren over de herziening van de regelgeving ten aanzien 
van beloningen in de financiële sector. 
 
Activiteiten januari 2018- heden 
Het Centre heeft verschillende activiteiten reeds georganiseerd en gepland voor de komende 
maanden. 
 
Zo zijn er in 2018 reeds twee Hazelhoff Guest Lectures georganiseerd die zijn verzorgd door Roel 
Janssen (financieel-economisch journalist en schrijver) en Tajinder Singh (Deputy Secretary General of 
the International Organization of Securities Commissions). 
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2. ONDERWIJS 
 
Januari-augustus 2017 
Masteropleiding Financieel Recht 
In de periode januari-augustus 2017 verzorgde het Hazelhoff Centre de vakken van het tweede 
semester van de master Financieel Recht. Bij het tweede semester bestaat aan de Leidse faculteit de 
mogelijkheid voor studenten om aan een master te beginnen. Dit betreft een minimale instroom. De 
groep studenten die de master volgde, bestond uit ongeveer 38 studenten. In het voorjaarssemester 
worden binnen de master Financieel Recht de vakken Practicum en Privatissimum verzorgd. Beide 
vakken zijn gericht op het opdoen van verschillende vaardigheden, zoals het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van een wetenschappelijk stuk, en bij het Privatissimum, het 
houden van een mondeling referaat. Bij het Practicum komen de studenten in aanraking met de 
werking van het financieel recht in de praktijk. Zo worden de colleges verzorgd door praktijkjuristen 
en zijn de opdrachten aan de praktijk ontleend. Het Privatissimum heeft een meer wetenschappelijke 
benadering dan het Practicum. Het thema van het Privatissimum was gekoppeld aan het 
onderzoeksprogramma van het Centre: ‘Public and private regulation of financial markets’.  
 
Daarnaast schreven de studenten in deze periode ook hun masterscriptie. 
 
In juni 2017 heeft het Centre voor de tweede keer de workshop ‘Onderhandelen in de praktijk’ 
georganiseerd, verzorgd door ervaren transactieadvocaten van Stibbe. Tijdens deze workshop kregen 
de studenten de mogelijkheid om onder leiding van praktijkjuristen met elkaar te onderhandelen over 
een aan de praktijk ontleende, financieelrechtelijke transactie. Op deze manier konden de studenten 
ervaren hoe onderhandelingen gaan en welke skills nodig zijn om onderhandelingen succesvol te laten 
verlopen. 
 
September – december 2017 
Masteropleiding Financieel Recht 
In september 2017 ging de voltijds-masteropleiding Financieel Recht voor de zesde maal van start. De 
opleiding trok dit jaar zo’n 32 studenten, en diverse belangstellenden van andere afstudeerrichtingen. 
Studenten hadden grotendeels hun bachelor Rechtsgeleerdheid in Leiden gevolgd, maar we hebben 
ook studenten getrokken uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Groningen. In het najaarssemester 
verzorgde het Hazelhoff Centre de vakken ‘Interaction between Legal Systems - Regulering, gedrag en 
privaatrecht’, ‘Internationale financiële transacties in de praktijk’, ‘Nederlands en Europees Financieel 
Recht’ en het Engelstalige vak ‘Anglo American Financial Law’. Bij Internationale financiële transacties 
in de praktijk en Nederlands en Europees Financieel Recht is de nieuwe jurisprudentiebundel 
Jurisprudentie financieel recht voorgeschreven. Deze jurisprudentiebundel is tot stand gekomen onder 
redactie van Matthias Haentjens en Dorine Verheij. De medewerkers van het Hazelhoff Centre hebben 
kernachtige annotaties geschreven bij de opgenomen uitspraken. 
 
Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 
In september 2017 is de Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance van start gegaan. De 
opleiding trok dit jaar 6 studenten, de instroom van het collegejaar 2018-2019 wordt verwacht groter 
te zijn. De studenten waren afkomstig uit onder andere Indonesië, India en Griekenland. In het 
najaarssemester verzorgde het Hazelhoff Centre de vakken ‘Macro- and Monetary Economics and 
Policy’, ‘Financial Reporting’, ‘Corporate Finance & Valuation’, ‘Essentials of EU Law’ en ‘EU Financial 
Law’. 
 
International Business Law: Financial Law 
In dit verslagjaar werd het vak Financial Law voor de vijfde keer gegeven. In dit vak wordt de 
studenten een overzicht gegeven van relevante regelgeving en ontwikkelingen in het financieel recht. 
Het betreft een Engelstalig vak: de voertaal tijdens de colleges en de seminars is het Engels, er wordt 
in het Engels getoetst en ook de literatuur is in het Engels. Dit geeft de opleiding de mogelijkheid 
buitenlandse studenten aan te trekken. Tijdens de seminars worden de presentatievaardigheden van 
studenten getraind door middel van wekelijkse referaten. Als literatuur voor het vak Financial Law is 
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dit jaar voor de derde keer het boek van Matthias Haentjens en visiting researcher Pierre de Gioia- 
Carabellese getiteld European Banking and Financial Law voorgeschreven. 
 
Advanced Master European and International Business Law 
Het Hazelhoff Centre leverde in 2017 opnieuw een bijdrage aan de Engelstalige Advanced Master 
European and International Business Law voor buitenlandse studenten. Net als de voorgaande jaren 
verzorgde Rogier Raas het onderdeel European Financial Markets Regulation, bestaande uit vijf 
bijeenkomsten van drie uur. 
 
Advanced Master International Civil and Commercial Law 
Het Hazelhoff Centre verzorgde in 2017 colleges binnen de Advanced Master International Civil and 
Commercial Law voor buitenlandse studenten. Ross Spence verzorgde 2 bijeenkomsten van 3 uur van 
het vak International Property Law. 
 
Scripties & alumni 
In de verslagperiode zijn zo’n 26 studenten afgestudeerd. Wij begeleidden daarnaast zo’n 35 scripties 
die naar verwachting in 2018 door de studenten worden afgerond. 
In januari 2017 heeft het Centre voor de tweede keer een zogenaamd ‘scriptieontbijt’ georganiseerd. 
Tijdens dit ontbijt, waar alle medewerkers van het Centre aanwezig zijn, krijgen de studenten 
informatie over het schrijven van de masterscriptie en kunnen zij van gedachten wisselen met de 
docenten over geschikte onderwerpen. Inmiddels heeft het scriptieontbijt in januari 2018 ook een 
derde keer plaatsgevonden. 
  
Daarnaast begeleidden wij een aantal scripties die derdejaarsstudenten moeten schrijven. 
 
Het Hazelhoff Centre beheert een alumnibestand om zicht te houden op de loopbaankeuzes van de 
alumni. In 2017 is wederom een alumniactiviteit georganiseerd: bij de opening van het academisch jaar 
is een barbecue georganiseerd voor alumni en voor de aankomende studenten. Alumni en de 
aankomende studenten hebben kennisgemaakt en ervaringen kunnen uitwisselen. 
 
Januari 2018-heden 
Masteropleiding Financieel Recht 
In het tweede semester van het collegejaar 2017-2018 verzorgt de afdeling de mastervakken Practicum 
Financieel Recht en Privatissimum Financieel Recht. De groep studenten die de master volgde, bestond 
uit ongeveer 36 studenten. De afdeling tracht steeds een koppeling te maken tussen onderwijs en 
onderzoek. Het thema van het Privatissimum Financieel Recht is gekoppeld aan het 
onderzoeksprogramma van het Centre. Dit thema is ‘Public and private regulation of financial 
markets’. Het onderwijs voor het tweede semester wordt begin juni 2018 afgerond. Daarna zal het 
onderwijs vooral gericht zijn op het begeleiden van masterscripties. In juni 2018 zal het Centre voor de 
derde keer de workshop ‘Onderhandelen in de praktijk’ organiseren. 
 
Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 
In het tweede semester van het collegejaar 2017-2018 verzorgt de afdeling de mastervakken ‘Banking 
& Finance Transactions’, ‘Governance & Ethics’, ‘Capital Markets’ en ‘Enforcement & Litigation’. Het 
onderwijs voor het tweede semester wordt eind mei 2018 afgerond. Tevens verzorgt de afdeling de 
begeleiding van de masterscripties. In juni 2018 zal het Centre de workshop ‘Onderhandelen in de 
praktijk’ organiseren. De workshop wordt in het Engels gehouden zodat de studenten van de 
Advanced Master kunnen aansluiten. 
 

3. LEZINGEN EN POST-ACADEMISCH ONDERWIJS (selectie) 
 
MATTHIAS HAENTJENS 

− Lezing ‘Which Proportionality? Judicial review of proportionality in a changing Banking Union’ 

tijdens het congres “Proportionality in European Banking Regulation” (Lezing). Athene: 

Centrale Bank van Griekenland, de Universiteit van Piraeus en het European Banking Institute 

(EBI), 13 februari 2017. 
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− Lezing ‘Bank Resolution and Step-In Risks’, Florence, 3 maart 2017. 

− Lezing ‘The Bank and its Insolvency; European Developments’, Beijing, 1 april 2017. 

− Lezing ‘The new Bank Resolution Regime as an Engine of European Integration?’, Gent, 23 mei 

2017. 

− Lezing ‘United in Incoherence; What European Financial Law does to Core Private Law 

Concepts’, Amsterdam 14 juni 2017. 

 
ROGIER RAAS 

- Doceren Grotius Academie, Specialisatieopleiding Fusies en Overnames, onderdeel 

"Effectenrecht", 8 maart 2017. 

- Doceren Grotius Academie, Specialisatieopleiding Effectenrecht, onderdeel "Kernbegrippen", 

14 maart 2017. 

- Seminar "Beloningen in de financiële sector", 23 maart 2017. 

- Hoofddocentschap Law Firm School (Effectenrecht) en doceren onderdeel Primaire Markt, 3 

mei 2017 en 27 oktober 2017. 

- Dagvoorzitter Jaarcongres Financieel Recht, Sdu uitgevers, 20 april 2017.   

 
PIM RANK 

− Presentatie ‘Het juridisch kader met betrekking tot virtuele valuta’, ZIFO Debatmiddag 

Disruptive Innovation, VU Amsterdam, 12 januari 2017. 

− Lezing ‘Misselling of Derivatives: the Dutch Approach’, P.R.I.M.E. Finance Annual Conference, 

Peace Palace, Den Haag, 24 januari 2017. 

− College ‘Gegiraliseerde Effecten in het IPR’, Zuid-as Master, VU Amsterdam, 27 februari 2017. 

− Voordracht ‘Zorgplichten in het financiële recht’, Suum Cuique Congres: Zorgplichten, Leiden, 

16 maart 2017. 

− Voorzitten en introductie FJR Seminar ‘Algemene Bankvoorwaarden 2017 vanuit verschillend 

perspectief’, Amsterdam, 23 maart 2017. 

− Voordracht ‘Vermogensscheiding in de financiële sector’, Seminar Asset Segregation AFM, 30 

maart 2017. 

− Lezing ‘Bitcoins vanuit verbintenisrechtelijk perspectief’, seminar ‘Slim Privaatrecht’. Tilburg 

University, Tilburg Institute for Private Law, 18 mei 2017. 

− Presentatie ‘Vermogensscheiding en effectenbewaring’, NIBC Markets 1 juni 2017. 

− Presentatie ‘Trends en ontwikkelingen toezichtrecht’, NautaDutilh Financieel Toezicht Seminar, 

Amsterdam, 8 juni 2017. 

− ‘Actualiteiten vermogensscheiding’, workshop NautaDutilh Financieel Toezicht Seminar, 

Amsterdam, 8 juni 2017. 

− Webinar ‘Ontwikkelingen Financieel Recht’, Academie voor de Rechtspraktijk, 22 september 

2017. 

− ‘Girale effecten in het IPR’, lezing SCP, Leiden, 6 oktober 2017. 

− Lezing ‘Doe normaal, betaal chartaal’, speech boekpresentatie van door Bram Scholten 

geschreven monografie Juridische aspecten van contant geld, DNB, 25 oktober 2017. 

− Webinar ‘Jurisprudentie Financieel Recht’, Boom 2 november 2017. 

− ‘WHOA vanuit financieelrechtelijk perspectief’, workshop NautaDutilh, Amsterdam, 7 

november 2017. 

− ‘Zorgplicht en Gedragsregels’, SSR-cursus Financieel Recht, SSR Utrecht, 15 november 2017. 

− ‘Trends en ontwikkelingen toezichtrecht’, workshop NautaDutilh, Amsterdam, 22 november 

2017. 

− Presentatie ‘Trends en ontwikkelingen toezichtrecht’, NautaDutilh Financieel Toezicht Seminar, 

Amsterdam, 23 november 2017. 

− ‘WHOA vanuit financieelrechtelijk perspectief’, workshop NautaDutilh Financieel Toezicht 

Seminar, Amsterdam, 23 november 2017. 
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4. PRIJZEN 
 
Hazelhoff Prijs 
 
Lynette Janssen was een van de winnaars van de International Insolvency Institute’s 2017 Prize in 
International Insolvency Studies in mei 2017 met haar artikel ‘Bail-in from an insolvency law 
perspective’. 
 

5. PROMOVENDI 
 

Aan het Hazelhoff Centre zijn thans twaalf promovendi verbonden: mr. M.P. (Mark) van den Hoek, mr. 
V.Y.E. (Valentina) Caria, mr. T.C.A. (Tom) Dijkhuizen), mr. L.G.A. (Lynette) Janssen, mr. D.J. (Dorine) 
Verheij, D. (Davide) Camasi LLM, S. (Stella) Kaltsouni LLM, B. (Bernadette) Muscat, R. (Ross) Spence, Mr 
S. (Shuai) Guo, LLM., mr. J.T. (Jouke) Tegelaar en mr. W. (Willem) Ruys LLM. Van den Hoek, Camasi, 
Kaltsouni, Muscat en Ruys zijn zogenaamde buitenpromovendi en maken geen deel uit van de vaste 
wetenschappelijke staf van het Hazelhoff Centre. 
 
Mark van den Hoek schrijft een proefschrift over giraal effectenverkeer (promotor Rogier Raas). 
 
Valentina Caria schrijft een proefschrift over ethiek en het financieel recht (promotor Rogier Raas). 
 
Tom Dijkhuizen is promovendus bij de afdelingen Ondernemingsrecht en Financieel Recht en doet 
onderzoek naar corporate governance bij banken (promotores Rogier Raas en Steef Bartman). 
 
Lynette Janssen doet onderzoek naar interventiewetgeving met betrekking tot financiële 
ondernemingen (promotores Matthias Haentjens en Pim Rank). 
 
Dorine Verheij doet onderzoek naar de buitencontractuele aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars 
(promotores Matthias Haentjens en Alex Geert Castermans). 
 
Davide Camasi doet onderzoek naar de ontwikkeling van de rol, doelstellingen en bevoegdheden van 
de Europese Centrale Bank en haar plaats in de huidige regelgeving (promotores Pim Rank en 
Matthias Haentjens). 
 
Stella Kaltsouni bereidt een proefschrift voor over de Bankenunie en het Single Resolution Mechanism 
(promotor Matthias Haentjens). 
 
Bernadette Muscat doet onderzoek naar de verhouding tussen close-out netting en insolventierecht, 
waarbij zij zich in het bijzonder richt op de rol van de partijautonomie in de toepassing van close-out 
netting ingeval van insolventie of afwikkeling van marktdeelnemers (promotores Matthias Haentjens 
en Bob Wessels). 
 
Ross Spence doet onderzoek in het kader van schaduwbankieren (promotores Matthias Haentjens en 
Alessio Pacces (EUR)).  
 
Shuai Guo doet onderzoek naar internationaal bancair insolventierecht (promotores Matthias 
Haentjens en Reinout Vriesendorp (afdeling ondernemingsrecht)). Deze promotieplaats wordt volledig 
betaald door de Chinese overheid. 
 
Jouke Tegelaar bereidt een proefschrift voor over rechtsbescherming binnen het Single Supervisory 
Mechanism (promotores Matthias Haentjens en Tom Ottervanger). 
 
Willem Ruys bereidt een proefschrift voor over pandbelening (promotor Pim Rank). 
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7.  BELEGGINGSBELEID 

Het beleggingsbeleid van de stichting is gericht op het behalen van een reëel rendement van 2 tot 

2,5%. De portefeuille is zo ingericht dat een uitkeerbaar rendement van 2 tot 2,5% gegenereerd 

wordt. De stichting heeft het beheer van de effectenportefeuille uitbesteed aan ABN AMRO Bank 

N.V. 

Er wordt binnen de categorieën aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen voornamelijk 

belegd in beleggingsfondsen. Binnen de categorie obligaties kunnen ook individuele effecten 

aangehouden worden.  

De beoogde samenstelling (incl. bandbreedtes) en de werkelijke samenstelling per 31 december 

2017 van de portefeuille is als volgt: 

    Neutrale Minimale  Maximale Weging  

    weging  weging  weging  31-12-2017 

 

Aandelen      50%     20%     70%     55,60% 

Obligaties      35%     10%     55%     16,97% 

Alternatieve beleggingen    10%       0%     30%       9,78% 

Liquiditeiten        5%       0%     70%     17,66% 

 

8.  RISICO’S 

Risico’s op korte termijn 

De stichting heeft jaarlijks beperkte kosten, waardoor de risico’s op korte termijn beperkt zijn. 

 

Risico’s op lange termijn 

Aangezien het grootste deel van het vermogen van de stichting ondergebracht is in een 

beleggingsportefeuille, is beleggingsrisico het belangrijkste risico op lange termijn. De stichting is 

slechts in beperkte mate bereid om beleggingsrisico te lopen, waarbij voor een matig defensief 

risicoprofiel is gekozen. Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 

verplichtingen kan voldoen, is het noodzakelijk om een buffer te hebben voor tegenvallende 

beleggingsinkomsten. Een buffer van 20% van het belegd vermogen wordt wenselijk geacht. 

 

Het belegd vermogen van de stichting bedraagt € 10.567.000, derhalve is een buffer voor 

beleggingsrisico gewenst van ca. € 2.113.000 

 

Omvang en verwerking van eventueel grote batige of nadelige saldi 

De Algemene reserve per 31 december 2017 bedraagt € 2.491.113 en zorgt ervoor dat de 

stichting zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit op korte en middellange termijn. 

 

Eventuele grote batige of nadelige saldi zullen aan de algemene reserve worden toegevoegd of 
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onttrokken. Het bestuur beoordeelt de omvang van de algemene reserve in relatie tot de risico’s 

op korte en lange termijn, en kan indien noodzakelijk besluiten om het bestedingspatroon aan te 

passen om te zorgen dat de Algemene reserve weer op een gewenst niveau komt. 

 

 

9.  TOEKOMST 

 

In overeenstemming met de wensen van de naamgevers en benefactoren van de Stichting, is het 

bestuursbeleid gericht op instandhouding van het reële stamkapitaal, d.w.z. de waarde van de 

oorspronkelijke nalatenschap vermeerderd met jaarlijkse inflatie. Het beleggingsbeleid en de 

strategisch asset allocatie gaan uit van een verwacht reëel lange termijn rendement van 2 tot 2,5%. 

Het jaarlijkse uitkeringspercentage (van het stamkapitaal) ten behoeve van de doelstelling 

bedraagt derhalve 2 tot 2,5%. 

De jaarlijkse uitkering komt geheel ten goede aan de groei en bloei van het Hazelhoff Centre for 

Financial Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 

 

Het bestuur spreekt zijn volste vertrouwen uit dat onder leiding van de (bijzondere) hoogleraren 

aangesteld met de middelen verstrekt door de Stichting en met steun van het decanaat van de 

faculteit, het Hazelhoff Centre zal uitgroeien tot een instituut van mondiaal formaat op het gebied 

van financial law. 
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10.  BEGROTING EN LIQUIDITEITSBEGROTING 2018 

Begroting (in euro's) begroting begroting

Baten en lasten 2018 2019

Baten

Beleggingsresultaat 321.000€    324.000€      

321.000€    324.000€      

Lasten

Beheersvergoeding 60.000€      60.700€        

Subsidie Hazelhoff Centre 441.900€    146.200€      

Subsidie honorering prof. Raas 10.000€      10.000€        

Hazelhoff Van Huetprijs -€             -€               

Administratie/beheerskosten 2.208€         2.252€           

Secretariële ondersteuning 1.126€         1.149€           

Accountantskosten 4.736€         4.878€           

Overige kosten 140€            140€              

520.110€    225.319€      

Saldo baten en lasten -199.110€  98.681€        

De jaarlijkse subsidiebetalingen die uit de meerjarige subsidietoekenningen

voortvloeien worden gedekt door de onttrekkingen uit de effectenportefeuille.

Liquiditeitsbegroting 2018 (in euro's)

Ontvangsten

Onttrekking portefeuille 300.000

Uitgaven

Subsidies 201.900

Lasten 68.210

270.110

Saldo ontvangsten en uitgaven 29.890€      
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11. SAMENSTELLING BESTUUR  

 

In het verslagjaar hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan. 

Het bestuur van de Stichting Hazelhoff Van Huet bestaat tijdens het opstellen van deze 

jaarrekening uit de volgende personen: 

 

Voorzitter:   Mr. M. Das 

Secretaris / penningmeester: Mr. D.C. Baron van Wassenaer 

Overige leden:   Mw. mr. A.N. Krol 

    Mw. prof. dr. J.P. van der Leun 

    Mw. J.W. van Zadelhoff-Hortulanus 

 

De bestuursleden en commissieleden van de Stichting Hazelhoff Van Huet ontvangen geen 

vergoedingen voor hun werkzaamheden. 

 

 

Amsterdam, 1 juni 2018 

 

Het Bestuur:  Voorzitter:   Mr. M. Das 

Secretaris / penningmeester: Mr. D.C. Baron van Wassenaer 

Overige leden:   Mw. mr. A.N. Krol 

     Mw. prof. dr. J.P. van der Leun 

     MW. J.W. van Zadelhoff-Hortulanus 
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BALANS

(in euro's na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Activa

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Effecten en liquiditeiten 10.567.451 10.364.183

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen 57.852 65.453

Liquide middelen 153.749 229.772

211.601 295.225

10.779.052 10.659.408

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 8.000.000 8.000.000

Algemene reserve 2.491.114 2.220.756

10.491.114 10.220.756

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopend deel toegezegde subsidies 136.701 0

136.701 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen subsidies 129.096 416.823

Overige kortlopende schulden 22.141 21.829

151.237 438.652

 10.779.052 10.659.408

STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting

(in euro's) 2017 2017 2016

Baten

Financiële baten 452.778 250.000 472.837

452.778 250.000 472.837

Bestedingen

Subsidies 114.273 15.000 20.000

 

Lasten

Financiële lasten 60.892 48.000 59.558

Accountantskosten 4.598 3.980 3.789

Administratiekosten 2.415 3.269 2.392

Algemene kosten 242 166 139

68.147 55.415 65.878

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN 270.358 179.585 386.959
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KASSTROOMOVERZICHT

(in euro's) 2017 2016

Kasstroom uit operationale activiteiten

Saldo staat van baten en lasten 270.358 386.959

Aanpassing voor:

Koersresultaat beleggingen -243.907 -247.339

Veranderingen in werkkapitaal:

Afname / toename vorderingen 7.601 7.964

Afname langlopende schulden 136.701 -273.363

Toename kortlopende schulden -287.415 52.708

-116.662 -73.071

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen/desinvesteringen financiële vaste activa 40.638 85.004

40.638 85.004

Totaal mutatie liquide middelen -76.024 11.933

Saldi liquide middelen 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Beginstand liquide middelen 229.772 217.839

Mutatie liquide middelen -76.024 11.933

Eindstand liquide middelen 153.749 229.772

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen

die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop deze zijn aangewend.

In het overzicht wordt het saldo van de geconsolideerde staat van baten en lasten herleid

tot de mutatie in liquide middelen.
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TOELICHTING JAARREKENING  

 

 

ALGEMEEN  

 

Oprichting  

De Stichting is opgericht bij notariële akte de dato 30 augustus 2002 door de heer mr Robertus 

Hazelhoff en mevrouw Gerharda Maria van Huet. De statutaire naam is ‘Stichting Hazelhoff Van 

Huet’, de Stichting is gevestigd te Leiden.  

 

Doelstelling  

De Stichting Hazelhoff Van Huet heeft ten doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het 

gebied van het Amerikaanse, Europese en internationale bank- en effectenrecht aan de Universiteit 

Leiden.  

 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:  

• het (doen) instellen van een of meer leerstoelen;  

• het bevorderen en financieren van proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties;  

• het bevorderen en financieren van onderwijs;  

• het verstrekken van renteloze leningen aan studenten of pas afgestudeerde juristen, het ter 

beschikking stellen van geldprijzen voor bijzondere prestaties, alsmede het in incidentele 

gevallen verstrekken van een beurs aan de hier genoemde categorieën;  

• het (doen) organiseren van lezingen, seminars, congressen enzovoorts;  

• het financieel ondersteunen van een onderwijs- en onderzoekscentrum,  

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

 

Vermogen en kapitaalinstandhouding  

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, 

subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Alle uitgaven van de Stichting zullen zoveel 

mogelijk uit de rente van het kapitaal en andere inkomsten van de Stichting worden bestreden; 

voor aantasting van het kapitaal is een uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit 

noodzakelijk.  

 

Algemeen nut beogende instelling  

De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Dit betekent onder meer dat de Stichting is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.  

In 2013 heeft de Stichting ervoor gezorgd dat voldaan is aan de nieuwe eisen die per 1 januari 

2014 aan ANBI’s worden gesteld. Volgens de nieuwe eisen moet informatie over de Stichting, zoals 

onder meer het beleidsplan en een verslag van uitgeoefende activiteiten, openbaar gemaakt 

worden via een website. De informatie over de Stichting is te vinden op www.luf.nl/ 

hazelhoffvanhuet.   
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Algemeen 

De jaarrekening 2017 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn verslaggeving 

Organisaties zonder Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De 

waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. 

 

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen 

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Financiële activa 

De beleggingsportefeuille bestaat uit effecten, die gewaardeerd worden tegen actuele waarde 

(reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. De 

reële waarde van niet-beursgenoteerde effecten wordt benaderd met behulp van algemeen 

aanvaarde waarderingsmodellen en –technieken.  

 

Waardeveranderingen van deze effecten worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten.  

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in 

de staat van baten en lasten verwerkt.  

 

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa 

Jaarlijks wordt beoordeeld of er indicaties zijn dat een vast actief aan een duurzame 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld op basis van marktgegevens. Een eventuele 

afwaardering wordt verwerkt in de staat van baten en lasten, voor zover deze niet ten laste kan 

worden gebracht van een herwaarderingsreserve. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij ontbreken van 

(dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 

vorderingen. Indien noodzakelijk worden voorzieningen wegens oninbaarheid in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering.  

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 
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Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de Stichting bestaat in ieder geval uit het kapitaal en de algemene 

reserve. Het kapitaal is dat deel van het vermogen dat in principe in stand gehouden zal worden. 

Voor aantasting van het kapitaal is een uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit 

noodzakelijk. 

De algemene reserve is vrij besteedbaar. 

 

Schulden 

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, en na eerste verwerking 

opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Bij ontbreken van (dis)agio en transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schulden. 

 

Toegezegde subsidies 

In de balans worden de toegezegde subsidies in principe gepresenteerd onder de kortlopende 

schulden. Als toegezegde subsidies betrekking hebben op een project met een looptijd langer dan 

een jaar, wordt het langlopende deel gepresenteerd onder de langlopende schulden. 

 

 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Algemeen  

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten 

en anderzijds de bestedingen en andere lasten over het jaar. Hierbij worden ontvangsten en 

uitgaven in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

 

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt tevens bepaald met inachtneming van de 

verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde 

effecten. 

 

Giften en baten uit fondsenwerving 

Giften en baten uit fondsenwerving worden in beginsel verantwoord als bate in het jaar waarin de 

gelden worden ontvangen. Bij voldoende zekerheid over omvang en inbaarheid van eenmalige 

giften en baten, worden deze verantwoord in het jaar van toezegging. Giften en baten die bestemd 

zijn voor een toekomstig boekjaar worden als vooruit ontvangen bedragen gepresenteerd op de 

balans.  

 

Financiële baten 

Alle financiële baten worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Hierbij worden onder 

meer verstaan de baten over het belegd eigen vermogen, en de ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten. Rentebaten worden 

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
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Overige baten 

Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Verstrekte subsidies 

Verstrekte subsidies worden als last verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd. 

 

Financiële lasten 

Financiële lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten 

Overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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TOELICHTING BALANS

(in euro's) 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Financiële vaste activa

Algemeen

Samenstelling Financiële vaste activa

Obligaties en obligatiefondsen 1.792.829 4.664.212

Aandelen en aandelenfondsen 5.875.231 3.730.120

Overige beleggingen 1.033.341 1.199.193

Liquide middelen 1.866.050 770.658

10.567.451 10.364.183

Verloopoverzicht

Waarde begin boekjaar 10.364.183 10.201.848

Bij: aankopen 5.153.654 3.780.848

Af: verkopen -5.194.293 -3.865.852

Koersresultaat 243.907 247.339

Waarde einde boekjaar 10.567.451 10.364.183

Overige vorderingen

Te ontvangen couponrente 23.559 41.630

Te ontvangen dividendbelasting 32.821 16.299

Te ontvangen dividend 0 5.963

Te ontvangen bankrente 1.472 1.561

57.852 65.453

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen

ABN AMRO spaarrekening 152.506 226.438

ABN AMRO rekening courant 1.243 3.334

153.749 229.772

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Toelichting kapitaal

Kapitaal

Kapitaal begin boekjaar 8.000.000 8.000.000

Bestemming saldo staat van baten en lasten boekjaar 0 0

Kapitaal einde boekjaar 8.000.000 8.000.000

De beleggingen hebben een duurzaam karakter, hoewel de beleggingsportefeuille bestaat uit direct 

verhandelbare fondsen en liquiditeiten met een looptijd van korter dan een jaar. 

Het kapitaal van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en 

donaties, alsmede andere verkrijgingen. Alle uitgaven van de Stichting zullen zoveel mogelijk uit de 

rente van het kapitaal en andere inkomsten van de Stichting worden bestreden; voor aantasting van het 

kapitaal is een uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit noodzakelijk.
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TOELICHTING BALANS

(in euro's) 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Eigen vermogen (vervolg)

Algemene reserve

Algemene reserve begin boekjaar 2.220.756 1.833.797

Bestemming saldo staat van baten en lasten boekjaar 270.358 386.959

Algemene reserve einde boekjaar 2.491.114 2.220.756

Beleid omvang en functie van de algemene reserve

Risico's op korte termijn

Aangezien de stichting beperkte jaarlijkse kosten heeft, zijn de risico's op korte termijn beperkt.

Risico's op lange termijn

Omvang en verwerk ing van eventueel grote batige of nadelige saldi

Langlopende schulden

Betreft dat deel van de toegezegde subsidies aan de Universiteit Leiden dat betrekking heeft op

de periode na 31 december 2018.

- subsidie Universiteit Leiden Advanced Master 0 0

- voor de meerjarensubsidie aan het Hazelhoff Centre 136.701 0

136.701 0

Kortlopende schulden

Nog te betalen subsidies

Subsidie Universiteit Leiden Hazelhoff Centre 64.529 287.616

Subsidie Universiteit Leiden Advanced Master 0 115.874

Subsidie Universiteit Leiden honorering van prof. Raas 3.333 13.333

Subsidie Universiteit Leiden honorering van prof. Haentjens 61.234 0

129.096 416.823

Eventuele grote batige of nadelige saldi zullen aan de algemene reserve worden toegevoegd of 

onttrokken. Het bestuur beoordeelt de omvang van de algemene reserve in relatie tot de risico's op 

korte en lange termijn, en kan indien noodzakelijk besluiten om het bestedingspatroon aan te passen 

om te zorgen dat de Algemene reserve weer op een gewenst niveau komt.

De Algemene reserve is vrij besteedbaar, en dient als dekking voor risico's op korte termijn en om 

zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Aangezien het grootste deel van het vermogen van de stichting ondergebracht is in een 

beleggingsportefeuille, is beleggingsrisico het belangrijkste risico op lange termijn. Om zeker te stellen 

dat de stichting ook in de toekomst aan zijn verplichting kan voldoen, is het noodzakelijk om een buffer 

te hebben voor tegenvallende beleggingsinkomsten. Een buffer van 20% van het belegd vermogen wordt 

wenselijk geacht.

Het belegd vermogen van de stichting bedraagt € 10.567.000, derhalve is een buffer voor 

beleggingsrisico gewenst van ca. € 2.113.000.

De Algemene reserve per 31 december 2017 bedraagt € 2.491.113 en zorgt ervoor dat de stichting zich 

geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit op korte en middellange termijn.
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TOELICHTING BALANS

(in euro's) 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Kortlopende schulden (vervolg)

Overige kortlopende schulden

Accountantskosten 4.598 4.598

Administratiekosten 2.165 2.122

Beheerkosten effecten 15.378 15.109

22.141 21.829

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Voorwaardelijk uitbetaalde studiebeurs

In 2008 is een studiebeurs van € 20.000 verstrekt aan promovendus dhr. Van den Hoek, met 

de bepaling dat de beurs moet worden terugbetaald als dhr. Van den Hoek zijn promotie niet

afrondt. De verwachting is dat dhr. Van den Hoek zijn promotie af zal ronden, en dat de

reeds uitbetaalde studiebeurs niet door hem hoeft te worden terugbetaald.
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting

(in euro's) 2017 2017 2016

Financiële baten

Koersresultaat effecten 243.907 250.000 247.339

Dividenden 147.384 0 137.607

Couponrente 56.126 0 79.305

Overige baten 0 0 0

Rente spaarrekening 5.361 0 8.586

452.778 250.000 472.837

In 2017 is een beleggingsresultaat behaald van 5,2% (2016: 4,9%). In de begroting was rekening

gehouden met een rendement van 2,5%.

begroting

2017 2017 2016

Subsidies

Subsidie honorering prof. Raas 0 10.000 20.000

Subsidie honorering prof. Haentjens 71.861 0 0

Subsidie Universiteit Leiden Promovendus / AIO 153.398 0 0

Vrijval subsidies -110.986 0 0

Hazelhoff Van Huetprijs 0 5.000 0

114.273 15.000 20.000

* Van de vrijgevallen subsidies is € 67.640 'overgeheveld' naar de post "Promovendus / AIO" erboven.

Het restant (€ 43.346) was te ruim begroot in de meerjarenbegroting 2012-2018.

begroting

2017 2017 2016

Financiële lasten

Beheerkosten effecten (all-in) 60.892 48.000 59.558

Af: fondsvergoedingen 0 0 0

60.892 48.000 59.558

Overige lasten

Accountantskosten 4.598 3.980 3.789

Administratiekosten 2.415 3.269 2.392

Algemene kosten 242 166 139

7.255 7.415 6.320
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OVERIGE GEGEVENS

(in euro's)

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat over 2017 van € 270.358 is als volgt verrekend met het eigen vermogen:

Toevoeging algemene reserve 270.358

270.358
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan het bestuur van Stichting Hazelhoff van Huet  

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Hazelhoff van Huet gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit Financieel jaarverslag op de pagina’s 14 – 25 opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Hazelhoff van Huet per 31 december 2017 en van het saldo van baten en lasten 
over 2017 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2017;  
2. de staat van baten en lasten over 2017; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
  
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij 
zijn onafhankelijk van Stichting Hazelhoff van Huet zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Financieel jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:   

- het bestuursverslag; 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winststreven is vereist. 
  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
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hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
  
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
  
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  
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- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

  

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Den Haag,  1 juni 2018       

Share Impact Accountants B.V. 

 
 
      
 

Was getekend H. Hollander RA   
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