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Bestuursverslag Kirchheiner stichting 2021 

In 2021 hebben er diverse activiteiten ten behoeve van de leerstoel plaatsgevonden. Deze 

activiteiten bestonden onder andere uit het geven van onderwijs, deelname aan een tweetal 

promotiecommissies, het begeleiden van twee proefschriften en het laten verschijnen van meerdere 

artikelen en twee boeken op het vakgebied.  

De leerstoelhouder is betrokken geweest bij een tweetal onderzoeksprojecten op het specifieke 

werkveld van de Nationale Ombudsman. Dit betreft een project over behoorlijkheidsmaatstaven die 

gebruikt worden bij de behandeling en toetsing. In dat kader wordt nader bezien of het bestaande, 

op de wet gebaseerde toetsingskader moet worden herzien en zo ja, op welke wijze. Het tweede 

project betreft een voortzetting van eerder scriptie-onderzoek over het bestuursorgaan-begrip van 

de Wet Nationale Ombudsman. Daaraan bestaat bij de Ombudsman behoefte omdat bij de op de 

Awb afgestemde reikwijdte van de competentie van de Ombudsman in de praktijk als knellend wordt 

ervaren. 

In 2021 is onder begeleiding van de leerstoelhouder het mede door de Stichting gefinancierde 

proefschrift van G.J.A. Geertjes, Staatsrecht en conventies in Nederland en in het Verenigd 

Koninkrijk, afgerond en verdedigd. Voorts kan in het bijzonder worden gewezen op de publicatie De 

zoektocht naar de feiten. Over waarheden, onwaarheden en leugens in de democratische rechtsstaat 

(204 pp. Boomjuridisch 2021). 

De financiële positie van de Kirchheiner stichting is in 2021, net als in 2020, onderwerp van gesprek 

geweest. Het vermogen van de stichting loopt terug. Er zijn evenwel afspraken gemaakt waarbij de 

Nationale ombudsman en de Universiteit Leiden betrokken zijn die het voortbestaan van de leerstoel 

garanderen. Het bestuur heeft de ambitie om via andere financieringsbronnen het vermogen te laten 

groeien. Over de wijze waarop is nog geen besluit genomen.  

De statuten van de stichting zijn opgemaakt in 1987. In 2021 heeft het bestuur een begin gemaakt 

met het aanpassen van de statuten naar de huidige tijd. Naar verwachting zullen de nieuwe statuten 

in 2022 gereed zijn.  

Het bestuur heeft in 2021 tweemaal vergaderd. Een van deze vergaderingen was vanwege Corona 

digitaal. 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Participaties StAL 69.808 66.563

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 5.483 21.905

 75.291 88.468

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 75.291 69.642

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva - 18.826

 75.291 88.468
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Resultaat uit beleggingen  (5) 6.245 -1.843

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Verstrekte subsidies  (6) - 55.164

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 530 -

Saldo voor financiële baten en lasten 5.715 -57.007
Financiële baten en lasten  (8) -66 -66

Saldo 5.649 -57.073

Resultaatbestemming

Overige reserves 5.649 -57.073
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Oprichting en doelstelling

Op 25 november 1987 is Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie opgericht. De stichting heeft ten
doel het bevorderen, tot stand brengen en instandhouden van een leerstoel aan de Universiteit Leiden tot het
geven van onderwijs en het doen van onderzoek in het vak 'Ombudsman, democratie, de rechten van de mens'.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie 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.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving. De financiële gegevens van Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie zijn
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

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.

Financiële vaste activa

Participaties StAL

De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk
aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor verwezen
naar de paragraaf Effecten.

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.
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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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. 

Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Participaties StAL

Waarde participaties 69.808 66.563

De middelen van Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie worden belegd in effecten en zijn in dit
kader ondergebracht in de Stichting Administratiefonds Leiden (StAL).

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 5.483 21.905

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Overige reserves 75.291 69.642

2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 69.642 126.715
Resultaatbestemming boekjaar 5.649 -57.073

Stand per 31 december 75.291 69.642
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4. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige schulden en overlopende passiva

Toegezegde subsidies - 18.826

Toegezegde subsidies

Nog te betalen subsidies - 18.826
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
5. Resultaat uit beleggingen

Koersresultaten 6.245 -1.843

Besteed aan de doelstellingen

6. Verstrekte subsidies

Subsidie Kirchheinerleerstoel - 55.164

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst.

7. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten 530 -

Algemene lasten

Verzekeringen 530 -

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -66 -66

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -66 -66
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Secretaris en penui. mees 

Drs. H. van Essen 

Prof. R.A. Lawson 

Bestuurs1id 

fir. R.F.B. van Zutphen 

Ondertekening bestuur voor akkoord 
Leiden. 14 juni 2022 

Voorzitte 

Mr. Y. Buruma 

Bestu rslid 	 Best irslid 

Mr. S an Heukelom-Verhage 

Bestuurslid 

Mr. M. Ousting 


