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BESTUURSVERSLAG KALENDERJAAR 2018 

 

1. ALGEMEEN 

Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag over 2018 van Stichting Hazelhoff van Huet is opgesteld conform de Richtlijn verslaggeving 

Organisaties zonder Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het jaarverslag bestaat 

uit dit bestuursverslag en de jaarrekening van de Stichting Hazelhoff van Huet. 

 

Oprichting en doelstelling 

De Stichting Hazelhoff van Huet, statutair gevestigd in Leiden, is in 2002 opgericht. De statutaire doelstelling 

van de stichting is het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van het Amerikaanse, 

Europese en internationale bank- en effectenrecht aan de Universiteit Leiden. 

 

2. Resultaat 2018 

 

Het vermogen van Stichting Hazelhoff van Huet is in 2018 gedaald van 10,5 miljoen euro naar 9,9 miljoen 

euro. Het resultaat van € 636.000 negatief is als volgt gerealiseerd: 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN     begroting     

(in euro's) 2018   2018   Verschil 

              

Baten             

  Financiële baten -413.592   321.000   -734.592 

    -413.592   321.000   -734.592 

Bestedingen           

  Verstrekte subsidies 154.793   451.900   297.107 

    154.793   451.900   297.107 

Lasten             

  Financiële lasten 60.477   60.000   -477 

  Accountantskosten 4.719   4.736   17 

  Administratiekosten 2.210   2.208   -2 

  Algemene kosten 173   1.266   1.093 

    67.579   68.210   631 

              

SALDO STAAT VAN BATEN EN LATEN -635.964   -199.110   -436.854 

 

Het totale resultaat is ca. € 437.000 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van lagere 

beleggingsresultaten. Hier staan € 297.000 lagere verstrekte subsidies tegenover. 
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Vermogen 

Het vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 9.855.150 en bestaat uit:  

 Het ‘vastgelegde vermogen’ (kapitaal) : € 8 M 

 De ‘vrije’ algemene reserve: € 1,9 M  

 

 

3. HAZELHOFF CENTRE FOR FINANCIAL LAW – AFDELING FINANCIEEL RECHT 

Bezetting 

In het verslagjaar 2018 hebben de volgende wijzigingen zich voorgedaan in de bezetting van de afdeling 

Financieel Recht. 

Sinds 1 maart 2018 is mr. N.A. (Nick) Campuzano werkzaam bij de afdeling Financieel Recht. Van 1 maart 

tot 1 september vervulde hij één dag in de week de functie van onderwijs- en onderzoeksassistent. Sinds 1 

september 2018 is zijn functie veranderd van onderwijs- en onderzoeksassistent naar promovendus. Nick 

Campuzano promoveert bij Matthias Haentjens en Pim Rank. Zijn onderzoek heeft de werktitel ‘The 

Regulation of Financial Benchmarks’. 

Sinds 1 september 2018 is dr. Z. (Zeeshan) Mansoor verbonden als universitair docent aan de afdeling 

Financieel Recht. Zeeshan heeft gestudeerd aan de University of London en de University of Aberdeen. In 

2016 promoveerde hij aan de Universiteit Groningen op het proefschrift getiteld ‘Public Policy and Good 

Morals, A Comparative Study in English and Dutch Contract Law’. Naast zijn aanstelling bij de afdeling 

Financieel Recht is Zeeshan werkzaam bij de consultancy firm Alvarez & Marsal. 

Sinds 1 april 2018 is Lynette Janssen niet langer als betaald medewerker verbonden aan de Universiteit 

Leiden. Zij heeft haar dissertatie inmiddels afgerond en hoopt op 19 september 2019 te promoveren op het 

proefschrift: ‘EU Bank Resolution Framework. A comparative study on the relation with national private law’. 

Daarnaast wordt tevens gewezen op twee wijzigingen die zich in het voorjaar van 2019 hebben voorgedaan. 

Sinds 1 februari 2019 is de afdeling Financieel Recht uitgebreid met een nieuwe promovendus, I. (Ilya) 

Kokorin LLM. Ilya was al sinds maart 2017 werkzaam bij de Universiteit Leiden (afdeling 

Ondernemingsrecht), maar is overgegaan naar de afdeling Financieel Recht. Zijn onderzoek heeft de 

werktitel ‘Intra-group financing in corporate rescue and restructuring within the EU.’ Ilya komt uit Rusland, en 

heeft gestudeerd aan de Central European University (Hongarije), aan de Tomsk State University (Rusland) 

en aan de Universiteit Leiden. Ilya was eerder werkzaam als advocaat in Rusland. 

De wetenschappelijke staf van de afdeling Financieel Recht bestond in dit verslagjaar 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 

 dr. Z. (Zeeshan) Mansoor 

E. (Ebbe) Rogge MSc MA LLM PhD 

 mr. L.G.A. (Lynette) Janssen (uit dienst sinds 1 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) 

 mr. N.A. (Nick) Campuzano 

In de verslagperiode zijn de volgende student-assistenten werkzaam geweest bij het Centre. Marco 

Moeskops heeft van september 2017 tot en met juni 2018 gewerkt als student-assistent. Lara Ohnesorge is 

van maart 2018 tot en met augustus 2018 werkzaam geweest als student-assistent bij het Centre. Van mei 

2018 tot en met juli 2018 en van september 2018 tot en met januari 2019 was Sonja Geldermans aangesteld 

als student-assistent bij het Centre. Sonja is sinds mei 2019 wederom voor het Centre werkzaam als 

student-assistent. Van november 2018 tot en met januari 2019 was Diya Dillan aangesteld als student-

assistent bij het Centre. Diya is sinds april 2019 wederom voor het Centre werkzaam als student-assistent. 
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Activiteiten verslagjaar 2018 

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 2018-2019 voor de 

tweede keer het vak Interaction between legal systems - Regulering, gedrag en privaatrecht verzorgd in 

samenwerking met de afdeling Burgerlijk Recht. Daarnaast was het academisch jaar 2018-2019 het tweede 

jaar van de Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance. Het Centre heeft in het academisch jaar 

2018-2019 voor de zesde 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 eerder beschreven is in april 2017 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. De conclusies van het onderzoek zijn verwerkt in het hoofdstuk 

“European Harmonisation of Intermediated Securities Law: Dispossession and Segregation in Regulatory 

and Private Law” in: Intermediation and Beyond (L. Gullifer and J. Payne eds.), Hart 2019. 

 

In 2018 heeft het Hazelhoff Centre de eerste stappen gezet om een Compendium Financieel Recht uit te 

brengen bij uitgever SDU. Het boek is bedoeld als leidraad bij een eerste kennismaking met en bestudering 

van het financieel recht, zowel voor de beginnende student als voor de in de praktijk werkzame jurist. 

Daarnaast zal het boek voorzien in een toegankelijke weergave van de belangrijkste regels van het 

financieel recht zonder dat de lezer wordt geconfronteerd met teveel details. De hoofdstukken worden 

geschreven door medewerkers van het Hazelhoff Centre en juristen werkzaam buiten de Universiteit Leiden. 

Het is de bedoeling dat het Compendium in het najaar van 2019 zal verschijnen. 

 

Daarnaast hebben in de succesvolle reeks ‘Hazelhoff Guest Lectures’ weer interessante lezingen 

plaatsgevonden. In het verslagjaar 2018 heeft het Hazelhoff Centre de volgende sprekers mogen ontvangen: 

Roel Janssen (financieel-economisch journalist en schrijver), Tajinder Singh (Deputy Secretary General of 

the International Organization of Securities Commissions) en Joeri Vananroye (hoogleraar 

ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan de KU Leuven en TPR 

Wisselleerstoelhouder aan de Universiteit Leiden). 

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 192 abonnees en wordt internationaal 

zeer goed ontvangen. De laatste nieuwsbrief vindt u hier: 

http://law.cmail20.com/t/ViewEmail/d/CCC48EC3AB9AB6A52540EF23F30FEDED/F625F14FB20DAE27F6A

1C87C670A6B9F. 

 

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. Op 22 juni 2018 heeft Matthias Haentjens 

een lezing over dit onderwerp gehouden aan de Universiteit van Milaan. Pim Rank maakte deel uit van een 

expertgroep die de Ministeries van Sociale Zaken en Financiën en DNB heeft geadviseerd over het 

aanpassen van de Pensioenwet in verband met het afgescheiden vermogen van een APF. Matthias 

Haentjens en Pim Rank hebben de Stichting Capital Amsterdam geadviseerd over vermogensscheiding bij 

de bewaring van effecten en nut en noodzaak van het aanhouden van een schadefonds.  
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Activiteiten januari 2019 – heden 

Het Centre heeft verschillende activiteiten reeds georganiseerd en gepland voor de komende maanden. 

 

Op 7 maart 2019 organiseerde het Hazelhoff Centre for Financial Law een mini-seminar over 

‘Vermogensscheiding in de financiële sector’. Tijdens deze bijeenkomst hield een aantal experts, zowel 

praktijkjuristen als academici, een voordracht over een onderwerp op het terrein van vermogensscheiding. 

Alle deelnemers waren eveneens deskundigen op het gebied van vermogensscheiding, waardoor een 

interessante ‘meeting of minds’ tot stand kwam. Een uitgebreid verslag is te vinden op de Leiden Law Blog 

via de volgende link: https://leidenlawblog.nl/articles/asset-segregation-its-many-faces-and-challenges-faced. 

 

In de zomer van 2019 zal het Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector onder 

redactie van Matthias Haentjens en Bob Wessels verschijnen bij uitgeverij Edward Elgar Publishing. Dit boek 

bevat bijdragen over bancair insolventierecht geschreven door meer dan 30 prominente juristen werkzaam in 

de wetenschap en in de praktijk. Het omvangrijke boek is bedoeld als naslagwerk voor wetenschappers, 

studenten, praktijkjuristen en (internationale) beleidsmedewerkers. 

 

Op 1 oktober 2019 zal Paul Sharma een Hazelhoff Guest Lecture verzorgen. Paul Sharma is managing 

director van de consultancy firm Alvarez & Marsal. Daarnaast is hij voormalig plaatsvervangend hoofd van 

de Britse Prudential Regulation Authority, voormalig executive director van de Bank of England en voormalig 

lid van het Basel Committee on Banking Supervision. 

 

 

4. ONDERWIJS 

Januari-augustus 2018 

Masteropleiding Financieel Recht 

In de periode januari-augustus 2018 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 30 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 2018 heeft het Centre voor de derde 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. 

 

Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 

In de periode januari-augustus 2018 verzorgde het Hazelhoff Centre de vakken van het tweede semester 

van de Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance. De groep studenten die deze master volgde, 

bestond uit 6 studenten. In het tweede semester verzorgde de afdeling de mastervakken ‘Banking & Finance 

Transactions’, ‘Governance & Ethics’, ‘Capital Markets’ en ‘Enforcement & Litigation’. Tevens verzorgde de 

afdeling de begeleiding van de masterscripties. Zoals geschreven heeft het Centre in juni 2018 de workshop 

‘Onderhandelen in de praktijk’ (the Negotiation Game)georganiseerd. De workshop werd in het Engels 

gehouden zodat de studenten van de Advanced Master konden aansluiten. De combinatie van studenten 

van de masteropleiding Financieel Recht en de Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance was 

een groot succes en zal in het collegejaar 2018-2019 wederom op deze wijze worden georganiseerd. 
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September – december 2018 

Masteropleiding Financieel Recht 

In september 2018 ging de voltijds-masteropleiding Financieel Recht voor de zesde maal van start. De 

opleiding trok dit jaar ongeveer 24 studenten, en diverse belangstellenden van andere afstudeerrichtingen. 

Studenten hadden grotendeels hun bachelor Rechtsgeleerdheid in Leiden gevolgd, maar we hebben ook 

studenten getrokken die hun bachelor aan andere universiteiten hebben gevolgd. 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 voor de tweede keer de jurisprudentiebundel Jurisprudentie 

financieel recht van het Hazelhoff Centre voorgeschreven. 

 

In de verslagperiode zijn 22 studenten afgestudeerd. Wij begeleiden daarnaast op dit moment ongeveer 32 

scripties die naar verwachting in 2019 door de studenten worden afgerond. In januari 2018 heeft het Centre 

voor de derde keer een zogenaamd ‘scriptieontbijt’ georganiseerd. Tijdens dit ontbijt, waar ook 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 2019 ook een vierde keer plaatsgevonden. 

  

Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 

In september 2018 is de tweede editie van de Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance van 

start gegaan. Er zijn dit jaar 19 studenten tot de opleiding toegelaten. Zoals verwacht, was de instroom veel 

groter dan gedurende het collegejaar 2017-2018. De studenten waren afkomstig uit onder andere China, 

Indonesië, Colombia, Italië en Frankrijk. 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 zesde 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 dit jaar wederom het boek van Matthias 

Haentjens en visiting researcher Pierre de Gioia-Carabellese getiteld European Banking and Financial Law 

voorgeschreven. 

 

Daarnaast begeleidden wij een aantal scripties die derdejaarsstudenten van de studierichting International 

Business Law moeten schrijven. 

 

Alumni 

Het Hazelhoff Centre beheert een alumnibestand om zicht te houden op de loopbaankeuzes van de alumni. 

In 2018 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 2019-heden 

Masteropleiding Financieel Recht 

In het tweede semester van het collegejaar 2018-2019 verzorgt de afdeling de mastervakken Practicum 

Financieel Recht en Privatissimum Financieel Recht. De groep studenten die de master volgde, bestond uit 

ongeveer 24 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 2019 afgerond. Daarna zal het onderwijs vooral gericht zijn op het begeleiden van 

masterscripties. In juni 2019 heeft het Centre wederom de workshop ‘Onderhandelen in de praktijk’ (The 

Negotiation Game) georganiseerd. 
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Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 

In het tweede semester van het collegejaar 2018-2019 verzorgt de afdeling de mastervakken ‘Banking & 

Finance Transactions’, ‘Governance & Ethics’, ‘Capital Markets’ en ‘Enforcement & Litigation’. Het onderwijs 

voor het tweede semester wordt eind mei 2019 afgerond. Tevens verzorgt de afdeling de begeleiding van de 

masterscripties. In juni 2019 zal het Centre de workshop ‘Onderhandelen in de praktijk’ organiseren. De 

workshop wordt wederom in het Engels gehouden zodat de studenten van de Advanced Master kunnen 

aansluiten. 

 

5. LEZINGEN EN POST-ACADEMISCH ONDERWIJS (selectie) 

 

MATTHIAS HAENTJENS 

 

 23 februari 2018, Collateral in the EU Markets (Oxford) 

 22 mei 2018 (samen met J.T. Tegelaar), Gerechtelijke toetsing van toezicht, de Europese dimensie 

(bij AFM) 

 22 juni 2018, Conflict of Laws and Assignment of Claims in Bank Insolvencies (Milaan) 

 21 februari 2019, Brexit en de financiële sector (Jonge Balie Amsterdam lezing) 

 7 maart 2019, Internationale aspecten van vermogensscheiding (Leiden) 

 

PIM RANK 

 

 Rank W.A.K. (22 januari 2018), EU Financial Regulatory Reform: The End of Trading As We Know 

It? (Lezing) P.R.I.M.E. Finance Annual Conference. Den Haag: P.R.I.M.E. Finance Annual 

Conference. 

 Rank W.A.K. (29 januari 2018), Recente ontwikkelingen FZO’s (Lezing). Amsterdam: DNB 

 Rank W.A.K. (2018), Paneldiscussie Segregatie van effecten onder de CSD-verordening. 

Amsterdam, (DACSI) 

 Rank W.A.K. (12 april 2018), Round Table MiFID II (Lezing). Financial Investigator Amsterdam. 

 Rank W.A.K. (2 oktober 2018), Presentatie 'Recente ontwikkelingen FZO' bij lustrum Duale Master 

Onderneming & Recht (Lezing). Nijmegen: Radboud Universiteit 

 Rank W.A.K. (4 oktober 2018), Structural Change on the Horizon: Brexit and Benchmarks (Lezing) 

P.R.I.M.E. Finance Annual Conference. New York 

 Rank W.A.K. (13 december 2018), Lezing op het Jubileumcongres van de Vereniging Handelsrecht 

(Lezing). Amsterdam: Vereniging Handelsrecht 

 

6. PRIJZEN 

 

Hazelhoff Prijs 

 

In juni 2018 heeft Shuai Guo (verbonden als promovendus aan de afdeling Ondernemingsrecht en het 

Hazelhoff Centre for Financial Law) de Silver Medal gewonnen in de International Insolvency Institute (III) 

2018 Prize in International Insolvency Studies voor zijn artikel ‘Cross-border Resolution of Financial 

Institutions: Perspectives from International Insolvency Law’. III is een prestigieuze, non-profit en members-

only organisatie op het gebied van het bevorderen en promoten van internationaal insolventierecht. 

 

7. PROMOVENDI 

 

Aan het Hazelhoff Centre zijn thans acht promovendi verbonden: mr. D.J. (Dorine) Verheij, D. (Davide) 

Camasi LLM, S. (Stella) Kaltsouni LLM, B. (Bernadette) Muscat, R. (Ross) Spence LLM, S. (Shuai) Guo, 

LLM., mr. J.T. (Jouke) Tegelaar, mr. W. (Willem) Ruys LLM, mr. N.A. (Nick) Campuzano en I. (Ilya) Kokorin 

LLM. Camasi, Kaltsouni, Muscat en Ruys zijn zogenaamde buitenpromovendi en maken geen deel uit van 

de vaste wetenschappelijke staf van het Hazelhoff Centre. 

 

Valentina Caria is thans werkzaam bij NautaDutilh en is in de laatste fase van haar proefschrift over ethiek 

en het financieel recht (promotor Rogier Raas). 
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Tom Dijkhuizen is thans werkzaam bij NautaDutilh en is in de laatste fase van zijn proefschrift over corporate 

governance bij banken (promotores Rogier Raas en Steef Bartman). 

 

Lynette Janssen heeft haar onderzoek naar interventiewetgeving met betrekking tot financiële 

ondernemingen afgerond (promotores Matthias Haentjens en Pim Rank). Lynette hoopt op 19 september 

2019 te promoveren op het proefschrift: ‘EU Bank Resolution Framework. A comparative study on the 

relation with national private law’. 

 

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 Willemien den Ouden). 

 

Willem Ruys bereidt een proefschrift voor over pandbelening (promotor Pim Rank). 

 

Nick Campuzano doet onderzoek naar financial benchmarks (promotores Matthias Haentjens en Pim Rank). 

Zijn onderzoek heeft als werktitel ‘The Regulation of Financial Benchmarks’. 

 

Ilya Kokorin bereidt een proefschrift voor over ‘Intra-group financing in corporate rescue and restructuring 

within the EU’ (promotores Matthias Haentjens en Reinout Vriesendorp).  

 

 

8. PUBLICATIES (selectie) 

 

 Guo S. (2018), Cross-border Resolution of Financial Institutions: Perspectives from International 

Insolvency Law, Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice 27(5): 481-519. 

 Haentjens M., Tegelaar J.T. & Verheij D.J. (2018), Financial Market Regulation and Supervision. In: 

Kuijper P.J., Amtenbrink F., Curtin D., De Witte B., McDonnell A., Van den Bogaert S. (red.) The Law 

of the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 1019-1064. 

 Haentjens M. (2018), Internationale aspecten van vermogensscheiding. In: Rank W.A.K. (red.) 

Vermogensscheiding in de financiële praktijk. Financieel Juridische Reeks nr. 14 Zutphen: Paris. 

121-148. 

 Haentjens M. (2018), Wet Giraal Effectenverkeer. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. 

(red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1983-2030. 

 Haentjens M. (2018), Wet op het financieel toezicht. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. 

(red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2139-2268. 
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 Kokorin I. & Wessels B. (2018), European Union Regulation on Insolvency Proceedings: An 

Introductory Analysis. Alexandria: American Bankruptcy Institute. 

 Kokorin I. (2018), Все кредиторы равны, но некоторые равнее других. К вопросу о 

субординации корпоративных займов при банкротстве в России, Германии и США (All creditors 

are equal, but some are more equal than others. Subordination of shareholder loans in bankruptcy in 

Russia, Germany and the USA), Вестник экономического правосудия Российской Федерации 

(Review of Commercial Justice) 2018(2): 119-137. 

 Raas R.P. (2018), Marktmanipulatie. In: Doorenbos D.R., Nieuwe Weme M.W., Hijink J.B.S., 

Stevens T.M. (red.) Handboek marktmisbruik. Serie Onderneming en Recht nr. 104 Deventer: 

Wolters Kluwer. 185-216. 

 Rank W.A.K. (2018), Betalingsverkeersrecht in beweging. In: Kluiver H.J. de, Jansen C.J.H., Bulten 

C.D.J., Timmerman L. (red.) 100 jaar Handelsrecht - Over heden, toekomst en verleden. 

Jubileumuitgave Vereeniging 'Handelsrecht' 1918-2018. Preadviezen Vereeniging "Handelsrecht" nr. 

2018 Zutphen: Uitgeverij Paris. 239-254. 

 Rank W.A.K. & Silverentand L.J. (2018), The Netherlands. In: Johnston W., Werlen Th., Link F. 

(red.) Set-Off Law and Practice: An International Handbook. Oxford: Oxford University Press. 325-

344. 

 Rank W.A.K. (2018), Van saldocompensatie naar saldoconcentratie?, Maandblad voor 

Vermogensrecht 2018(11): 327-341. 

 Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2018), Verbod op FZO tot overdracht onder MiFID II: van 

zekerheidseigendom naar pandrecht?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2018(1/2): 39-46. 

 Rank W.A.K. (2018), Vermogensscheiding: a bird’s eye overview. In: Rank W.A.K. (red.) 

Vermogensscheiding in de financiële praktijk. Financieel Juridische Reeks nr. 14 Zutphen: Paris. 11-

60. 

 Rank W.A.K. (2018), Vermogensscheiding door beleggingsondernemingen: een perfecte symbiose 

van toezichtrecht en civiel recht (II), Maandblad voor Vermogensrecht 2018(6): 173-188. 

 Rank W.A.K. (2018), Vermogensscheiding door beleggingsondernemingen: een perfecte symbiose 

van toezichtrecht en civiel recht (I), Maandblad voor Vermogensrecht 2018(5): 139-149. 

 Rank W.A.K. (2018), Submission and withdrawal of a 403-statement, Butterworths Journal of 

International Banking and Financial Law 2018(3): 203-204. 

 Rank W.A.K. & Diamant Y. (2018), The Netherlands. In: International Secured Transactions (Volume 

I). Eagan: Thomson Reuters. 22C-1/22C-32. 

 Rogge E. (2018), Bespreking van: Ventoruzzo M., Mock S. (2017) Market Abuse Regulation. 

Commentary and Annotated Guide, Common Market Law Review 55(5): 1672-1673. 

 

9. 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 2018 van 

de portefeuille is als volgt: 

    Neutrale Minimale  Maximale Weging  

    weging  weging  weging  31-12-2018 

 

Aandelen      50%     20%     70%     57,00% 

Obligaties      35%     10%     55%     22,52% 

Alternatieve beleggingen    10%       0%     30%     11,95% 

Liquiditeiten        5%       0%     70%       8,53% 
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10. 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 € 9.884.000, derhalve is een buffer voor beleggingsrisico 

gewenst van ca. € 1.977.000 

 

Omvang en verwerking van eventueel grote batige of nadelige saldi 

De Algemene reserve per 31 december 2018 bedraagt € 1.855.150. Hoewel deze lager is dan de gewenste 

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

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. 

 

11. 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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12. BEGROTING EN LIQUIDITEITSBEGROTING 2018 

 

Begroting 2019 Stichting Hazelhoff Van Huet

Begroting (in euro's) begroting

Baten en lasten 2019

Baten

Beleggingsresultaat 324.000€      

324.000€      

Lasten

Beheersvergoeding 60.700€        

Subsidie Hazelhoff Centre 146.200€      

Subsidie honorering prof. Raas 10.000€        

Hazelhoff Van Huetprijs -€               

Administratie/beheerskosten 2.252€          

Secretariële ondersteuning 1.149€          

Accountantskosten 4.878€          

Overige kosten 140€              

225.319€      

Saldo baten en lasten 98.681€        

De jaarlijkse subsidiebetalingen die uit de meerjarige subsidietoekenningen

voortvloeien worden gedekt door de onttrekkingen uit de effectenportefeuille.

Liquiditeitsbegroting 2019 (in euro's)

Ontvangsten

Onttrekking portefeuille 300.000

Uitgaven

Subsidies 146.200

Lasten 79.119

225.319

Saldo ontvangsten en uitgaven 74.681€        
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13. 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, 6 juni 2019 

 

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. 2018 31 dec. 2017

Activa

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Effecten en liquiditeiten 9.883.921 10.567.451

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen 81.738 57.852

Liquide middelen 141.115 153.749

222.853 211.601

10.106.774 10.779.052

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 8.000.000 8.000.000

Algemene reserve 1.855.150 2.491.114

9.855.150 10.491.114

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopend deel toegezegde subsidies 112.035 136.701

112.035 136.701

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen subsidies 118.268 129.097

Overige kortlopende schulden 21.321 22.141

139.589 151.238

 10.106.774 10.779.052

STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting

(in euro's) 2018 2018 2017

Baten

Financiële baten -413.592 321.000 452.778

-413.592 321.000 452.778

Bestedingen

Subsidies 154.793 451.900 114.273

 

Lasten

Financiële lasten 60.477 60.000 60.892

Accountantskosten 4.719 4.736 4.598

Administratiekosten 2.210 2.208 2.415

Algemene kosten 173 1.266 242

67.579 68.210 68.147

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN -635.964 -199.110 270.358
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KASSTROOMOVERZICHT

(in euro's) 2018 2017

Kasstroom uit operationale activiteiten

Saldo staat van baten en lasten -635.964 270.358

Aanpassing voor:

Koersresultaat beleggingen 1.393.183 -243.907

Veranderingen in werkkapitaal:

Afname / toename vorderingen -23.886 7.601

Afname langlopende schulden -24.666 136.701

Toename kortlopende schulden -11.649 -287.415

697.019 -116.662

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen/desinvesteringen financiële vaste activa -709.654 40.639

-709.654 40.639

Totaal mutatie liquide middelen -12.635 -76.023

Saldi liquide middelen 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Beginstand liquide middelen 153.749 229.772

Mutatie liquide middelen -12.635 -76.023

Eindstand liquide middelen 141.114 153.749

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 2018 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. 2018 31 dec. 2017

Financiële vaste activa

Algemeen

Samenstelling Financiële vaste activa

Obligaties en obligatiefondsen 2.418.784 1.792.829

Aandelen en aandelenfondsen 5.382.208 5.875.231

Overige beleggingen 989.338 1.033.341

Liquide middelen 1.093.591 1.866.050

9.883.921 10.567.451

Verloopoverzicht

Waarde begin boekjaar 10.567.451 10.364.183

Bij: aankopen 2.069.729 5.153.654

Af: verkopen -1.360.076 -5.194.293

Koersresultaat -1.393.183 243.907

Waarde einde boekjaar 9.883.921 10.567.451

Overige vorderingen

Te ontvangen couponrente 28.122 23.559

Te ontvangen dividendbelasting 52.926 32.821

Te ontvangen dividend 0 0

Te ontvangen bankrente 690 1.472

81.738 57.852

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen

ABN AMRO spaarrekening 140.595 152.506

ABN AMRO rekening courant 520 1.243

141.115 153.749

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. 2018 31 dec. 2017

Eigen vermogen (vervolg)

Algemene reserve

Algemene reserve begin boekjaar 2.491.114 2.220.756

Bestemming saldo staat van baten en lasten boekjaar -635.964 270.358

Algemene reserve einde boekjaar 1.855.150 2.491.114

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 verwerking 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 2019.

- subsidie Universiteit Leiden Advanced Master 0 0

- voor de meerjarensubsidie aan het Hazelhoff Centre 112.035 136.701

112.035 136.701

Kortlopende schulden

Nog te betalen subsidies

Subsidie Universiteit Leiden Hazelhoff Centre 64.538 64.529

Subsidie Universiteit Leiden Advanced Master 0 0

Subsidie Universiteit Leiden honorering van prof. Raas 3.333 3.333

Subsidie Universiteit Leiden honorering van prof. Haentjens 50.397 61.234

118.268 129.097

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 € 9.884.000, derhalve is een buffer voor beleggingsrisico 

gewenst van ca. € 1.977.000.

De Algemene reserve per 31 december 2018 bedraagt € 1.855.150. Hoewel de algemene reserve lager is 

dan de gewenste buffer, hoeft de stichting zich geen zorgen te maken over de continuïteit op korte en 

middellange termijn.
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TOELICHTING BALANS

(in euro's) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Kortlopende schulden (vervolg)

Overige kortlopende schulden

Accountantskosten 4.719 4.598

Administratiekosten 2.210 2.165

Beheerkosten effecten 14.392 15.378

21.321 22.141

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) 2018 2018 2017

Financiële baten

Koersresultaat effecten -620.724 321.000 243.907

Dividenden 158.416 0 147.384

Couponrente 45.894 0 56.126

Overige baten 0 0 0

Rente spaarrekening 2.821 0 5.361

-413.592 321.000 452.778

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

2018 2018 2017

Subsidies

Subsidie honorering prof. Raas 10.000 10.000 0

Subsidie honorering prof. Haentjens 144.793 141.900 71.861

Subsidie Universiteit Leiden Promovendus / AIO 0 300.000 153.398

Vrijval subsidies 0 0 -110986

Hazelhoff Van Huetprijs 0 0 0

154.793 451.900 114.273

* 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

2018 2018 2017

Financiële lasten

Beheerkosten effecten (all-in) 60.477 60.000 60.892

Af: fondsvergoedingen 0 0 0

60.477 60.000 60.892

Overige lasten

Accountantskosten 4.719 4.736 4.598

Administratiekosten 2.210 2.208 2.415

Algemene kosten 173 1.266 242

7.102 8.210 7.255
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OVERIGE GEGEVENS

(in euro's)

Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat over 2018 van € 635.963 is als volgt verrekend met het eigen vermogen:

Mutatie algemene reserve -635.964

-635.964

 


