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BESTUURSVERSLAG KALENDERJAAR 2021 
 
1. ALGEMEEN 

Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag over 2021 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 2021 

 
Het vermogen van Stichting Hazelhoff van Huet is in 2021 gestegen van 11,1 miljoen euro naar 12,9 miljoen 
euro. Het resultaat van € 1.773.000 is als volgt gerealiseerd: 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN     begroting     

(in euro's) 2021   2021   Verschil 

              

Baten             

  Financiële baten 1.857.763   349.000   1.508.763 

    1.857.763   349.000   1.508.763 

Bestedingen           

  Verstrekte subsidies 33.213   165.100   -131.887 

    33.213   165.100   -131.887 

Lasten             

  Financiële lasten 42.715   73.800   31.085 

  Accountantslasten 5.143   5.180   37 

  Administratielasten 2.345   2.350   5 

 Notarislasten 1.423  0  -1.423 

  Algemene lasten 203   140   -63 

    51.829   81.470   29.641 

              

SALDO STAAT VAN BATEN EN LATEN 1.772.721   102.430   1.670.291 
 
Het totale resultaat is ca. € 1.670.000 hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van hogere 
beleggingsresultaten. Tevens waren de verstrekte subsidies en lasten van de organisatie lager dan begroot. 
 
 
Vermogen 
Het vermogen bedraagt per 31 december 2021 € 12.930.163 en bestaat uit:  

 Het ‘vastgelegde vermogen’ (kapitaal) : € 8.000.000 
 De ‘vrije’ algemene reserve: € 4.930.163.  
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3. HAZELHOFF CENTRE FOR FINANCIAL LAW – AFDELING FINANCIEEL RECHT 

Bezetting 
In het verslagjaar 2021 hebben de volgende wijzigingen zich voorgedaan in de bezetting van de afdeling 
Financieel Recht. 
Van 1 februari 2021 tot 1 juli 2021 heeft de afdeling Financieel Recht tijdelijk een extra docent kunnen 
aanstellen, te weten mw. mr. drs. J.W. (Jacky) Nieuwboer. Jacky Nieuwboer is onder meer werkzaam geweest 
als docent Engels en rechten op het HBO, als wetgevingsjurist/beleidsmedewerker bij het ministerie van 
Financiën en als jurist bij het College voor de Rechten van de Mens. Verder richt zij zich op het voorbereiden 
van een promotieonderzoek over depositogarantiestelsels met Pim Rank en Rogier Raas als promotores. 
Jacky Nieuwboer was aangesteld als docent voor bepaalde tijd om de extra werkdruk vanwege corona te 
verlichten en werd gefinancierd uit daarvoor van faculteitswege beschikbaar gestelde middelen.  
De wetenschappelijke staf van de afdeling Financieel Recht bestond in dit verslagjaar uit de volgende 
personen: 
 prof. mr. drs. M. (Matthias) Haentjens 

prof. mr. R.P. (Rogier) Raas 
 prof. mr. W.A.K. (Pim) Rank 
 mr. M.E.J. (Peggy) Bracco Gartner 
 mr. N.A. (Nick) Campuzano 
 I. (Ilya) Kokorin LLM 
 dr. Z. (Zeeshan) Mansoor 
 mr. drs. J.W. (Jacky) Nieuwboer 
 mr. L.G.L. (Lara) Ohnesorge  

E. (Ebbe) Rogge MSc MA LLM PhD 
 mr. J.T. (Jouke) Tegelaar  
 mr. M.E. (Marijke) Veerman  
Van november 2019 tot en met juni 2020 en van augustus 2020 tot en met februari 2021 was Florine Mars 
aangesteld als student-assistent bij het Centre. Van maart 2021 tot en met mei 2021 was Amber de Bruin 
aangesteld als student-assistent bij het Centre. 
 
Activiteiten verslagjaar 2021 
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 najaar van 2021 opnieuw het vak 
Interaction between legal systems - Regulering, gedrag en privaatrecht verzorgd in samenwerking met de 
Afdeling Burgerlijk Recht. Daarnaast heeft het Centre in dit verslagjaar wederom de Advanced Master 
Advanced Studies in Law & Finance aangeboden. In de bachelor heeft het Centre, net als voorgaande jaren, 
het bachelorvak Financial Law verzorgd. Dit bachelorvak is onderdeel van de bacheloropleiding International 
Business Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en wordt ook aangeboden als keuzevak. Verder 
verzorgde het Hazelhoff Centre 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. 
 
Op 28 januari 2021 is Dorine Verheij gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Credit Rating Agency Liability 
in Europe.’ Promotores waren Matthias Haentjens en prof. mr. Alex-Geert Castermans en Matthias Haentjens. 
De promotie vond deels digitaal plaats en deels in persoon in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. 
Dorine is thans werkzaam als advocaat bij de afdeling Financial Law van het internationale advocatenkantoor 
NautaDutilh in Amsterdam.  
 
Op 2 juni 2021 heeft het seminar VEB/BP plaatsgevonden. Het seminar had de vorm van een 
rondetafelgesprek (invitation-only), waarbij (inter)nationale experts hun licht lieten schijnen op het onderwerp 
‘financiële schade in het internationaal privaatrecht’. Dit seminar was georganiseerd door dr. Laura van 
Bochove en Matthias Haentjens naar aanleiding van het toen nog aanstaande arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie betreffende de vragen die de Hoge Raad heeft gesteld in de zaak Vereniging van 
Effectenbezitters/BP. 
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Op 8 juli 2021 vond een seminar plaats over handhaving van financieel recht. Dit seminar was georganiseerd 
door Matthias Haentjens, Marijke Veerman, prof. mr. Jan Crijns (Leiden) en prof. mr. R.C.P. Haentjens 
(Universiteit van Amsterdam). Tijdens het seminar presenteerden de schrijvers van het boek ‘Enforcement of 
EU Financial Law’ (binnenkort te verschijnen bij Hart Publishing) hun bijdragen en werd daarop gereageerd 
door nationale en internationale experts. 
 
Op 13 oktober 2021 is Ross Spence gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Collateral Transactions and 
Shadow Banking’. Promotores waren Matthias Haentjens en prof. Alessio Pacces (Universiteit van 
Amsterdam). De promotie vond plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Ross is thans 
werkzaam bij de AFM. 
 
 

4. ONDERWIJS 

Januari-augustus 2021 
Masteropleiding Financieel Recht 
In de periode januari-augustus 2021 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 35 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 inslag dan het Practicum. Het thema van het Privatissimum was gekoppeld aan het 
onderzoeksprogramma van het Centre: ‘Securing the integrity of financial markets in times of crisis’. Zowel het 
Practicum als het Privatissimum is in deze periode wegens de coronamaatregelen volledig digitaal 
aangeboden.  
 
Daarnaast schreven de studenten in deze periode ook hun masterscriptie. 
 
Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 
In de periode januari-augustus 2021 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 9 studenten. In het tweede semester verzorgde de afdeling de mastervakken ‘Banking & Finance 
Transactions’, ‘Governance & Ethics’, ‘Capital Markets’ en ‘Enforcement & Litigation’. Alle vakken zijn volledig 
digitaal aangeboden. Tevens verzorgde de afdeling de begeleiding van de masterscripties.  
 
September – december 2021 
Masteropleiding Financieel Recht 
In september 2021 ging de voltijds-masteropleiding Financieel Recht wederom van start. De opleiding trok dit 
jaar zo’n 30 studenten. Studenten hadden grotendeels hun bachelor Rechtsgeleerdheid in Leiden gevolgd, 
maar we hebben ook studenten getrokken die (daarnaast) een andere afstudeerrichting hebben gevolgd en 
studenten 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 weer de jurisprudentiebundel Jurisprudentie financieel recht van 
het Hazelhoff Centre voorgeschreven.  
 
Gedurende dit deel van de verslagperiode zijn alle vakken van de masteropleiding Financieel Recht volledig 
in de fysieke vorm aangeboden. Bij het vak Nederlands en Europees Financieel Recht zijn dit jaar, met 
inachtneming van de toen geldende coronamaatregelen, de uitstapjes naar De Nederlandsche Bank en de 
Autoriteit Financiële Markten doorgegaan. 
 
In de verslagperiode zijn zo’n 30 studenten afgestudeerd. Wij begeleiden daarnaast op dit moment zo’n 45 
scripties die naar verwachting in 2022 door de studenten worden afgerond. 
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In december 2021 heeft het Centre zoals gebruikelijk 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. Gedurende deze periode waren verschillende coronamaatregelen van kracht, waardoor het 
traditionele ontbijtbuffet moest worden beperkt tot drankjes en voorverpakte koeken.  
  
Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance 
In september 2021 is ook de Advanced Master Advanced Studies in Law & Finance opnieuw van start gegaan. 
Dit jaar is er uiteindelijk voor gekozen om de Advanced Master weer volledig in de fysieke vorm aan te bieden. 
De opleiding trok om die reden weer wat meer studenten aan, namelijk zo’n 20 studenten. De studenten waren 
afkomstig uit onder andere India, Chili, Turkije, China, Iran, Griekenland, Roemenië, Indonesië, Azerbeidzjan 
en Zuid-Afrika. Desalniettemin waren het nog steeds onzekere tijden waardoor er enige terughoudendheid 
leek te zijn onder (internationale) studenten om een studie in het buitenland te volgen. In het najaarssemester 
werden de vakken ‘Macro- and Monetary Economics and Policy’, ‘Financial Reporting’, ‘Corporate Finance & 
Valuation’, ‘Essentials of EU Law’ en ‘EU Financial Law’ gedoceerd.  
 
International Business Law: Financial Law 
Daarnaast werd in dit verslagjaar wederom het vak Financial Law gegeven. Het vak is opnieuw als keuzevak 
aangeboden. Dit geeft de opleiding de mogelijkheid om studenten uit andere bacheloropleidingen aan te 
trekken. Dit jaar hebben 68 studenten het vak gevolgd. In dit vak wordt 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 hen in verschillende groepen in te delen om 
voor of tegen een van tevoren bepaalde stelling te pleiten en op elkaars argumenten te reageren. Het vak is 
voor het tweede jaar op deze manier ingericht, met name om eventueel aan te sluiten bij aangepaste regels 
voor fysiek onderwijs en om de interactie tussen de studenten te bevorderen. Als literatuur voor het vak 
Financial Law is dit jaar weer het boek van Matthias Haentjens en Pierre de Gioia-Carabellese getiteld 
European Banking and Financial Law voorgeschreven. In de verslagperiode is het vak Financial Law in fysieke 
vorm aangeboden. 
 
Daarnaast begeleidden wij een aantal scripties die derdejaarsstudenten van de studierichting International 
Business Law moeten schrijven. 
 
 

5. LEZINGEN EN POST-ACADEMISCH ONDERWIJS (selectie) 

MATTHIAS HAENTJENS 
 

 Presentatie Intercollegiaal Kennisoverleg, 15 februari 2021. 
 Lezing op seminar ‘Judicial Review in the Banking Union’ (EBI/ECB, online) 5 mei 2021. 
 College UvA inz. Collateral, 11 mei 2021. 
 Lezing seminar UNIDROIT inz. Non-systemic Bank Insolvency, 8 juni 2021. 
 Voorzitter seminar inz. VEB/BP 3 juni 2021. 
 Cursus Leergang Cassatie (PAO Leiden) dd 21 juni 2021. 
 Presentatie inz. Digitale Assets, Min. Justitie en Veiligheid, 24 juni 2021. 
 Lezing op seminar Digital Assets (Oxford), 29 juni 2021. 
 Voorzitter seminar Enforcement of Financial Law 8 juli 2021. 
 Cursus Hof Amsterdam dd 5 oktober 2021. 
 Lezing (samen met prof. M. Lehmann) op jaarcongres Teachers in Commercial Law (Santiago de 

Chile). 
 Lid Working Group UNIDROIT (digital assets and private law; non-systemic bank insolvency). 
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ROGIER RAAS 
 

 Seminar ‘Green Priorities for Banks Active in the Netherlands’ voor de Foreign Bankers Association, 
4 maart 2021. 

 Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht, onderdeel ‘Bestuursrecht, toezicht en toezichthouders’, 1 
april 2021. 

 Law Firm School, Introductiecollege Financieel Recht, 4 mei 2021. 
 Stibbe/KMPG/Nederlandse Vereniging van Banken, ‘Sustainable Finance Week’, 31 mei – 3 juni 2021.  
 Ontbijtseminar uitspraak Milieudefensie/Shell, 2 juni 2021. 
 LUISS University, Rome, Summer School ‘Capital Markets’, 10 juli 2021. 
 Seminar Beloningregelgeving in de financiële sector, 15 oktober 2021. 
 Grotius Specialisatieopleiding Financieel Recht voor de Autoriteit Financiële Markten, onderdeel 

‘Financiëledienstverleners’, 4 november 2021. 
 
 
PIM RANK 
 

 Trends en Ontwikkelingen Financieel Toezichtrecht, NautaDutilh Financieel Toezicht Webinar 28 
januari 2021. 

 On-line Verdediging preadvies Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector, Vereniging voor 
Financieel Recht 2 december 2021. 
 

 
6. PROMOVENDI 

Aan het Hazelhoff Centre zijn thans de volgende promovendi verbonden: mr. J.T. (Jouke) Tegelaar, mr. 
W. (Willem) Ruys LLM, mr. N.A. (Nick) Campuzano, I. (Ilya) Kokorin LLM, mr. L.G.L. (Lara) Ohnesorge, 
E. (Enrico) Gagliardi, mr. M.E. (Marijke) Veerman, mr. Jan Jans, mr. Meehea Park en mr. drs. J.W. 
Nieuwboer. Ruys, Gagliardi, Jans en Nieuwboer zijn zogenaamde buitenpromovendi en maken geen deel 
uit van de vaste wetenschappelijke staf van het Hazelhoff Centre. 
 
Jan Jans bereidt een proefschrift voor over betaaldienstverleners (promotores Geert Raaijmakers en 
Matthias Haentjens). 
 
Meehea Park bereidt een proefschrift voor over de Europeanisering van het financieel toezicht 
(promotores Matthias Haentjens en Clementine Breedveld). 
 
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 (promotores Pim Rank en Willem van Boom). 
 
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).  
 
Lara Ohnesorge doet onderzoek naar de regulering van kapitaal en klimaatrisico’s (promotores Rogier 
Raas en Pim Rank). 
 
Enrico Gagliardi bereidt een proefschrift voor getiteld: ‘Judicial protection in the application of the European 
banking law by the ECB pursuant to the SSM Regulation’ (promotores Matthias Haentjens en Verstert 
Borger). 
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Marijke Veerman doet onderzoek naar de schijnbare ongrijpbaarheid van banken voor normhandhaving 
door overheidsrechtspraak (promotores Matthias Haentjens en Jan Crijns).  
 
Jacky Nieuwboer bereidt een proefschrift voor over depositogarantiestelsels (promotores Pim Rank en 
Rogier Raas). 

 
7. PUBLICATIES (selectie) 

 Campuzano N.A. (2021), Gamestop en particuliere beleggers: eerlijk meegespeeld of 
marktmanipulatie?, Ars Aequi 70(10): 900-905. 

 Campuzano N.A. (2021), Meten en weten: over het gebruik en de beoordeling door de rechtspraak 
van benchmarkproducten, Onderneming en Financiering 29(3): 20-38. 

 Haentjens M. (2021), Private law in Banking Union litigation. In: Zilioli C. & Wojcik K.P. (red.) Judicial 
Review in the European Banking Union. Elgar Financial Law and Practice series Cheltenham: Edward 
Elgar. 59-76. 

 Haentjens M. & Ohnesorge L.G.L. (2021), Privaatrecht als regulering: civiele handhaving van de 
Transparantieverordening, Tijdschrift voor Financieel Recht 2021(8/9): 303-313. 

 Haentjens M. (2021), Preventie van insolventie: over overheidsingrijpen in tijden van Corona, 
Ondernemingsrecht 2021(4): 141-148 (2021/24). 

 Haentjens M., Guo S. & Wessels B. (2021), New Bank Insolvency Law for China and Europe: Volume 
3: Comparative Analysis Hazelhoff Financial Law Series. Den Haag: Eleven Publishing. 

 Haentjens M. (2021), Lessen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In: Frima 
J.C.A.T., Schmieman E., Weert B.P.C. van & Haentjens M. (red.) COVID-19 als stresstest voor het 
insolventierecht. Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal 
Insolventierecht, NVRII = Reports / Netherlands Association for Comparative and International 
Insolvency Law, NACIIL Den Haag: Boom Juridisch. 61-73. 

 Haentjens M. & Tegelaar J.T. (2021), Brexit en de financiële sector: the next battle, Bedrijfsjuridische 
Berichten 2021(8): 154-157 (Bb 2021/35). 

 Kokorin I. (2021), The rise of ‘group solution’ in insolvency law and bank resolution, European 
Business Organization Law Review 22(4): 781-811. 

 Kokorin I. (2021), Promotion of group restructuring and cross-entity liability arrangements, Journal of 
Corporate Law Studies 21(2): 557-593. 

 Kokorin I. (2021), Insolvency of significant non-financial enterprises: lessons from bank failures and 
bank resolution, European Business Law Review 32(3): 521-555. 

 Kokorin I., Madaus S. & Mevorach I. (2021), Global Competition in Cross-Border Restructuring and 
Recognition of Centralized Group Solutions, Texas International Law Journal 56(2): 109-154. 

 Kokorin I. (2021), Third-Party Releases in Insolvency of Multinational Enterprise Groups, European 
Company and Financial Law Review 18(1): 107-140. 

 Kokorin I. & Wessels B. (2021), Cross-Border Protocols in Insolvencies of Multinational Enterprise 
Groups Elgar Corporate and Insolvency Law and Practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

 Kokorin I. (2021), The future of harmonisation of directors' duties in the European Union: The 
Preventive Restructuring Directive and group insolvencies, International Insolvency Review 30(3): 
361-382. 

 Koper A., Rogge E., Segers F. & Blaauw J. (2021), The Governance of Compliance - Redactioneel, 
Tijdschrift voor Compliance 2021(2): 75-76. 

 Lemstra D. & Raas R.P. (2021), Part III: Member State Regulation – The Netherlands. In: Panasar 
R.S. & Boeckman P.J. (red.) European Securities Law. Oxford: Oxford University Press. 

 Mak K.W. & Rogge E. (2021), Comparative Studies between UK-Listed and Japan-Listed Banks, 
European journal of comparative law and governance 8(4): 359-395. 

 Ohnesorge L.G.L. & Rogge E. (2021), Europe's Green Policy: Towards a Climate Neutral Economy 
by Way of Investors' Choice, European Company Law 18(1): 34-39. 

 Ohnesorge L.G.L. (2021), Bespreking van het proefschrift van mr. drs. J.W.A. Dousi Bespreking van: 
Dousi J.W.A. (2020) De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse 
contracten, Onderneming en Recht, Maandblad voor Vermogensrecht 2021(1): 11-16. 

 Raas R.P. (2021), Thuiswerken en toezicht, Tijdschrift financieel recht in de praktijk 2021(5): 36-41 
(FRP 2021/751). 

 Rank W.A.K. (2021), Segregation of financial instruments in the Netherlands: why the Dutch do not 
need the trust, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2021(11): 787-790. 
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 Rank W.A.K. & Macpherson C.R. (2021), Financial services disputes: from court litigation to 
arbitration?. In: Hellegers D.P.C.M., Nelemans M.D.H., Bos P.J. van den, Gladdines G., Kleverlaan 
R.J., Rank W.A.K. & Macpherson C.R. (red.) Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. 
Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2021. Serie vanwege het Van der Heijden 
Instituut nr. 173 Deventer: Wolters Kluwer. 100-127. 

 Rank W.A.K. (2021), Contracteren met een fonds voor gemene rekening: aansprakelijkheid en 
verhaal. In: Dieben E.M. & Rank W.A.K. (red.) Beleggingsinstellingen. Financieel Juridische Reeks nr. 
20 Zutphen: Uitgeverij Paris. 71-87. 

 Rank W.A.K. (2021), Consultatievoorstel wettelijke kwaliteitsrekening financiële ondernemingen: naar 
een praktisch alternatief voor een stichting derdengelden?, Maandblad voor Vermogensrecht 2021(2): 
64-73. 

 Rank W.A.K. & Wijnstekers B.W. (2021), Aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingstransacties: 
wie betaalt de rekening?, Maandblad voor Vermogensrecht 2021(12): 419-428. 

 Rank W.A.K. (2021), Aansprakelijkheids- en verhaalsproblemen rondom een FGR, Maandblad voor 
Vermogensrecht 2021(6): 219-229. 

 Rank W.A.K. (2021), Aanwijzing vervangende benchmark: de markt wikt, de overheid beschikt, 
Financial Investigator 13(8): 51. 

 Rank W.A.K. (2021), Beleggingsrestricties pensioenfondsen: balanceren tussen toezichtrecht en civiel 
recht?, Financial Investigator 13(1): 47. 

 Rank W.A.K. (2021), Betalingstransactie (titel 7.7B). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & 
Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1867-1980. 

 Rank W.A.K. (2021), Betalingstransactie (titel 7.7B). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) 
Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 4891-5004. 

 Rank W.A.K. & Diamant Y. (2021), Chapter 22C. The Netherlands. In: International Secured 
Transactions. Volume I.: Thomson Reuters. 22C-1/22C-33. 

 Rank W.A.K. (2021), Distributie van beleggingsfondsen: marktverkenning door pre-marketing, 
Financial Investigator 13(7): 37. 

 Rank W.A.K. (2021), Financiëlezekerheidsovereenkomsten (titel 7.2). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., 
Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 
1531-1562. 

 Rank W.A.K. (2021), Financiëlezekerheidsovereenkomsten (titel 7.2). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. 
& Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 4081-4112. 

 Rank W.A.K. (2021), Gamestop: het eind van het spel?, Financial Investigator 13(3): 61. 
 Rank W.A.K. (2021), Het Shell-vonnis: (brand)stof tot nadenken, Financial Investigator 13(5): 73. 
 Rank W.A.K. (2021), Individueel vermogensbeheer: de AFM slijpt de messen, Financial Investigator 

13(2): 53. 
 Rank W.A.K. (2021), Locatie rekening niet bepalend voor schadeclaims, Financial Investigator 13(4): 

78. 
 Rank W.A.K. (2021), UBO-registratie voor FGR's: onnodig en onwenselijk, Financial Investigator 

13(6): 63. 
 Rank W.A.K. (2021), Verbintenissen tot betaling van een geldsom (afdeling 6.1.11). In: Krans H.B., 

Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters 
Kluwer. 3406-3459. 

 Rank W.A.K. (2021), Verbintenissen tot betaling van een geldsom (afdeling 6.1.11). In: Krans H.B., 
Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: 
Wolters Kluwer. 856-909. 

 Rank W.A.K. (2021), Verrekening (afdeling 6.1.12). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) 
Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3460-3486. 

 Rank W.A.K. (2021), Verrekening (afdeling 6.1.12). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & 
Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 910-936. 

 Rogge E. (2021), Regulating Multinational Banks. In: Multinational Enterprises and the Law [Third 
edition]. Oxford International Law Library Oxford: Oxford University Press. 385-424. 

 Rogge E. (2021), Corporate Governance en Compliance: twee stukjes van een verschillende puzzel?, 
Tijdschrift voor Compliance 2021(2): 83-89. 

 Tegelaar J.T. (2021), De Unierechter als juge de droit national?: Nationaal recht en de rechterlijke 
toetsing van gemengde procedures. In: Verboeket L.W., Brink J.E. van den, Drahmann A., Jacobs 
M.J. & Ortlep R. (red.) Bestuursrecht in het echt: Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den 
Ouden. Deventer: Wolters Kluwer. 285-300. 



Stichting Hazelhoff van Huet 8 Jaarverslag 2021 

8. 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 tot en met september 2021 uitbesteed aan ABN AMRO Bank 
N.V. Met ingang van oktober 2021 heeft de stichting haar vermogen ondergebracht in Stichting 
Administratiefonds Leiden (StAL). Het vermogensbeheer van StAL wordt verzorgd door Van Lanschot 
Kempen. 

De hoofdpunten van het beleggingsbeleid worden hieronder kort samengevat. 
 Opzet. Het belegde kapitaal van de Stichting Hazelhoff Van Huet en de gelieerde stichtingen is 

ondergebracht in een besloten fonds voor gemene rekening, beheerd door de Stichting 
Administratiefonds Leiden (StAL) 

 Doelstelling. De keuze om het vermogen te beleggen is ingegeven door de wens om het vermogen 
op lange termijn in reële termen in stand te houden. Het beleggingsbeleid kan worden gekenmerkt 
als ‘liability-driven investing’: het is inkomensgericht en risicomijdend. De inkomsten uit de 
beleggingsportefeuille worden aangewend voor (subsidie)uitgaven. Er wordt gestreefd naar een 
reëel rendement van 3% langjarig gemiddeld op jaarbasis.  

 Uitkeringsbeleid. Jaarlijks wordt per fonds op naam dat in StAL belegt en een 
vermogensinstandhoudingsverplichting heeft, 2,5% van het vermogen per 1 januari (3% minus 0,5% 
beheervergoeding) als subsidiebudget ter beschikking gesteld. Dit vermogen wordt eenmaal per 
kwartaal zo nodig aangepast naar rato van in het afgelopen kwartaal gedane uitkeringen, ontvangen 
schenkingen en andere bijstortingen. Eventuele veranderingen in het uitkeringspercentage worden 
geleidelijk doorgevoerd om grote schommelingen in de subsidiebudgetten zoveel mogelijk te 
voorkomen.  

 Indeling portefeuille. De beleggingsportefeuille is ingericht volgens het in 2019 geactualiseerde 
beleggingsstatuut en bestaat in beginsel voor 60% uit aandelen en voor 40% uit vastrentende 
waarden. In de jaarrekening van StAL wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de indeling 
van de portefeuille. 

9. 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. 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 € 13.146.000, derhalve is een buffer voor beleggingsrisico 
gewenst van ca. € 2.629.000 
De algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 4.930.163. Derhalve hoeft de stichting zich geen 
zorgen te maken over de continuïteit op korte en middellange termijn. 
 
Omvang en verwerking van eventueel grote batige of nadelige saldi 
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. 
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10. TOEKOMST 

De beurzen hebben in de eerste maanden van 2022 een sterk neerwaartse trend laten zien. Per eind mei was 
het rendement van de effectenportefeuille van Stichting Administratiefonds Leiden -9,5%. Het is onzeker op 
welke wijze de gevolgen van de coronacrisis alsook de Russische invasie in de Oekraïne de beurzen en 
daarmee de waarde van de effectenportefeuille van Stichting Hazelhoff Van Huet in de tweede helft van 2022 
zullen beïnvloeden. De huidige situatie geeft vooralsnog geen aanleiding om het beleggingsbeleid aan te 
passen.   
 
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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11. BEGROTING EN LIQUIDITEITSBEGROTING 2022 

 
 
 
  

Begroting 2022 Stichting Hazelhoff Van Huet

Begroting (in euro's) begroting

Baten en lasten 2022

Baten
Beleggingsresultaat 394.000€   

394.000€   
Lasten
Subsidie Hazelhoff Centre 145.425€   
Subsidie honorering prof. Raas 10.000€     
Administratie/beheerskosten 2.400€       
Accountantskosten 5.300€       
Overige kosten 225€          

163.350€   

Saldo baten en lasten 230.650€   

De jaarlijkse subsidiebetalingen die uit de meerjarige subsidietoekenningen
voortvloeien worden gedekt door de onttrekkingen uit de effectenportefeuille.

Liquiditeitsbegroting 2022 (in euro's)

Ontvangsten
Onttrekking portefeuille 280.000€   

Uitgaven
Subsidies 268.475€   
Lasten 7.925€       

276.400€   

Saldo ontvangsten en uitgaven 3.600€       
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12. SAMENSTELLING BESTUUR  

 
In het verslagjaar heeft de heer Van Wassenaer afscheid genomen als penningmeester/secretaris 
van de stichting. Per 1 november 2021 is hij opgevolgd door de heer Van Hövell tot Westerflier. 
Het bestuur van de Stichting Hazelhoff Van Huet bestaat tijdens het opstellen van deze 
jaarrekening uit de volgende personen: 
 
Voorzitter:   Mr. M. Das 
Penningmeester/secretaris: Mr. D.H. van Hövell tot Westerflier 
Overige leden:   Mw. mr. A.N. Krol 
    Mw. prof. dr. J.P. van der Leun 
    Mw. J.W. van Zadelhoff-Hortulanus 
 
De bestuursleden van de Stichting Hazelhoff Van Huet ontvangen geen vergoedingen voor hun 
werkzaamheden. 
 
 
Amsterdam,  8 juli 2022 
 

Het Bestuur:  Voorzitter:   Mr. M. Das 
Penningmeester / secretaris: Mr. D.H. van Hövell tot Westerflier 
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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Stichting Hazelhoff Van Huet 
Financieel Jaarverslag 2021 
 

 
 
Jaarrekening 
 
 
 

 



JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Kasstroomoverzicht 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Participaties StAL 13.146.099 -
Effecten en liquiditeiten - 11.634.097

13.146.099 11.634.097

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 17.634 71.230
Overlopende activa - 1.347

17.634 72.577

Liquide middelen  (3) 76.980 13.513

 13.240.713 11.720.187

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Kapitaal 8.000.000 8.000.000
Algemene reserve 4.930.163 3.157.442

12.930.163 11.157.442

Langlopende schulden  (5) 163.033 334.916

Kortlopende schulden  (6)

Overige schulden en overlopende passiva 147.517 227.829

 13.240.713 11.720.187
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

Baten

Baten uit beleggingen  (7) 1.857.763 349.000 531.632

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Subsidies  (8) 33.213 165.100 333.790

Kosten van beheer en administratie

Algemene lasten  (9) 9.114 7.670 7.422

Saldo voor financiële baten en lasten 1.815.436 176.230 190.420
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (10) 1.270 - 1.711
Rentelasten en soortgelijke lasten  (11) -43.985 -73.800 -52.114

-42.715 -73.800 -50.403

Saldo na belastingen 1.772.721 102.430 140.017

Resultaatbestemming

Algemene reserve 1.772.721 - 140.017

1.772.721 - 140.017

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 1.815.436
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 54.943
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) -80.312

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.790.067

Ontvangen interest 1.270
Betaalde interest -43.985

-42.715

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.747.352

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename financiële vaste activa -1.512.002
Afname overige langlopende schulden -171.883

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.683.885

63.467

Samenstelling geldmiddelen

2021

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 13.513

Mutatie liquide middelen 63.467

Geldmiddelen per 31 december 76.980

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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: 

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

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

l het bevorderen en financieren van onderwijs; 

l 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; 

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

l 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. 

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Hazelhoff Van Huet zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Effecten en liquiditeiten

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, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

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 DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en
uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

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. 

Overige baten

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

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit
niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Overige lasten

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

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 20 -

___________________________________________________________________________________________________________



Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

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

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

Participaties
StAL

€

Stand per 1 januari 2021 -
Ontrekkingen en stortingen 12.552.000
Resultaat participaties 594.099

Stand per 31 december 2021 13.146.099

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Effecten en liquiditeiten

Obligaties en obligatiefondsen - 3.860.012
Aandelen en aandelenfondsen - 6.821.131
Liquide middelen - 952.954

- 11.634.097

De beleggingen hebben een duurzaam karakter, hoewel de beleggingsportefeuille bestaat uit direct verhandelbare
fondsen en liquiditeiten met een looptijd van korter dan een jaar. 

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Te ontvangen dividendbelasting 17.634 71.230

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende activa

Te ontvangen bankrente - 399
Te ontvangen couponrente - 948

- 1.347

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekening-courant 48.890 1.887
ABN AMRO Bank, spaarrekening 28.090 11.626

76.980 13.513

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

Kapitaal 8.000.000 8.000.000
Algemene reserve 4.930.163 3.157.442

12.930.163 11.157.442

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.

2021

€

2020

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 3.157.442 3.017.425
Resultaatbestemming 1.772.721 140.017

Stand per 31 december 4.930.163 3.157.442
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Beleid omvang en functie van de algemene reserve

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.

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
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 € 13.146.000, derhalve is een buffer voor beleggingsrisico gewenst van
ca. € 2.629.000.
De Algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 4.930.163. Derhalve hoeft de stichting zich geen zorgen te
maken over de continuïteit op korte en middellange termijn.

Omvang en verwerking van eventueel grote batige of nadelige saldi
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.

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

5. Langlopende schulden

Langlopend deel toegezegde subsidies 163.033 334.916

Langlopend deel toegezegde subsidies

Meerjarensubsidie aan het Hazelhoff Centre 163.033 334.916

Dit betreft dat deel van de toegezegde subsidies aan de Universiteit Leiden dat betrekking heeft op de periode na 31
december 2022.

6. Kortlopende schulden

Nog te betalen subsidies

Subsidie Universiteit Leiden Hazelhoff Centre 164.338 153.941
Subsidie Universiteit Leiden honorering van professor Haentjens -29.942 49.216
Subsidie Universiteit Leiden honorering van professor Raas 3.333 3.333

137.729 206.490
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende passiva

Beheerkosten effecten - 14.078
Accountantskosten 5.143 4.961
Administratiekosten 4.645 2.300

9.788 21.339

Niet in de balans opgenomen 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.

Honorering professor Raas

De Stichting heeft toegezegd om met ingang van 2018 0,1 FTE van de loonkosten van professor Raas gedurende zijn
aanstelling voor haar rekening te nemen. Hiermee is jaarlijks een bedrag van € 10.000 gemoeid.

Honorering professor Haentjens

Met ingang van 1 augustus 2017 heeft professor Haentjens een aanstelling voor onbepaalde tijd die volledig door de
Stichting wordt gefinancierd. De hoogte van de jaarlijks te subsidiëren loonkosten is afhankelijk van de CAO Nederlandse
Universiteiten.

Stichting Hazelhoff Van Huet te Leiden
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€
7 .  Baten uit beleggingen

Couponrente 2.142 - 3.899
Dividenden 53.683 - 104.689
Koersresultaat effecten 1.207.839 349.000 423.044
Resultaat participaties StAL 594.099 - -

1.857.763 349.000 531.632

Besteed aan de doelstellingen

8.  Subsidies

Subsidie Universiteit Leiden promovendus / AIO -49.273 - 176.838
Subsidie honorering professor Haentjens 72.486 155.100 146.952
Subsidie honorering professor Raas 10.000 10.000 10.000

33.213 165.100 333.790

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam. Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.

Overige bedrijfslasten

9 .  Algemene lasten

Accountantslasten 5.143 5.180 4.961
Administratielasten 2.345 2.350 2.300
Notarislasten 1.423 - -
Overige algemene lasten 203 140 161

9.114 7.670 7.422

Financiële baten en lasten

10.  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente 1.270 - 1.711

11.  Rentelasten en soortgelijke lasten

Beheerkosten effecten -43.985 -73.800 -52.114
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7                OVERIGE TOELICHTING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die effect hebben op het vermogen en resultaat per
balansdatum.
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OVERIGE GEGEVENS



 

 

Op alle opdrachten verricht door Share Impact Audit & Assurance B.V. zijn algemene voorwaarden van 

toepassing welke bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Share Impact Audit & Assurance B.V. is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 83131442. 

Gevestigd: Wolga 5, 2491 BK Den Haag. 

 

Lid van  

 Bezoek en postadres: 

Westeinde 26a 

2275 AE Voorburg 

www.shareimpactaccountants.nl 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan het bestuur van Stichting Hazelhoff van Huet  

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Hazelhoff van Huet gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hazelhoff van Huet 

per 31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten over 2021 in overeenstemming 

met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; 

3. het kasstroomoverzicht over 2021; en  

4. 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 
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Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

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 
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werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de stichting;  

- 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, 8 juli 2022      

Share Impact Accountants B.V. 

 
    
 

Was getekend H. Hollander RA   


