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1.       Financieel Verslag 
 
1.1 Resultaat 2012 
 
De geconsolideerde jaarrekening 2012 sluit af met een positief resultaat van € 1,3 mln. en is daarmee 
€ 0,3 mln. positiever uitgevallen dan was begroot.  Het genormaliseerde resultaat over 2012 bedraagt    
€ 1,0 mln. en is daarmee in lijn met de begroting. 
 
De positieve afwijking van de begroting van € 0,3 mln. wordt vooral veroorzaakt door het incidentele 
resultaat van - € 0,3 mln. en de hogere rijksbijdrage van € 0,6 mln. 
 
Het incidentele resultaat is met name het gevolg van de vrijval van de reorganisatievoorziening van       
€ 1,2 mln., een lagere dotatie aan de WW voorziening van € 0,4 mln. Daar tegenover staan de 
incidentele lasten van Wenkend Perspectief van € 0,6 mln., de afvloeiingskosten personeel van € 0,3 
mln. en de dotatie aan de voorziening voor contractuele verplichtingen van € 1,0 mln. 
 
  Bedrag 

* € 1.000,- 
Resultaat 2012  1.273 

Incidenteel resultaat  -296 

Resultaat 2012 exclusief incidenteel Resultaat  1.569 

Rijksbijdrage (o.a. compensatie langstudeerboete)  553 

Genormaliseerd Resultaat  1.016 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit uitgedrukt in de current ratio is ten opzichte van 2011 licht verbeterd.  Per 31-12-2012 
bedraagt de current ratio 0,84. Per 31-12-2011 was dit 0,81.  
 
Het saldo liquide middelen per 31 december 2012 bedraagt € 12,1 mln. Het begrote saldo van de liquide 
middelen per 31 december 2012 bedraagt € 12,6 mln., een negatieve afwijking van € 0,5 mln. Dit 
betreft volledig het beginsaldo van de liquide middelen dat per 1 januari 2012 € 0,5 mln. lager was dan 
begroot.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is in 2012 verbeterd. De solvabiliteit bedraagt per 31-12-2012: 23,0%.  
Per 31-12-2011 was dit 19,1%.  
 
Deze stijging van 3,9% is enerzijds gerealiseerd door toevoeging van het positieve resultaat over 2012 
van € 1,3 mln. aan de algemene reserves. Anderzijds is de solvabiliteit gestegen door afname van het 
balanstotaal  met € 1,1 mln. als gevolg van een daling van het saldo van de voorzieningen en de 
kortlopende schulden. Het doel is om de solvabiliteit de komende jaren verder te verbeteren.  
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1.2 Investeringsbeleid 
 
Van Hall Larenstein heeft een meerjaren-investeringsplan dat loopt van 2013 tot en met 2015. Hierin 
staan de totale investeringen in materiële vaste activa en het effect op de afschrijvingen en de cashflow. 
Het uitgangspunt van het investeringsplan is dat de jaarlijkse investeringsbedragen in lijn liggen met de 
jaarlijkse afschrijvingskosten (Ideaalcomplex). 
 
De gerealiseerde investeringen zijn in 2012 € 0,4 mln. hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door een aantal uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die bij het opstellen van de 
begroting 2012 nog niet voldoende inzichtelijk waren. 
 
Voor 2013 bedraagt het totale investeringsbedrag € 1,7 mln.  Dit is € 0,2 mln. hoger dan het begrote 
investeringsbedrag van € 1,5 mln.  Dit wordt gefinancierd uit een taakstelling van € 0,2 mln. in de 
begroting 2013. 
 
1.3 Treasurybeleid 
 
Van Hall Larenstein maakt in 2012 nog gebruik van het treasurystatuut uit het samenwerkingsverband 
met Wageningen UR. Dit statuut is gebaseerd op de Regeling Beleggen en Belenen door Instellingen voor 
onderwijs en onderzoek 2011. De doelstelling van het treasurystatuut is het ondersteunen van het 
primaire proces van de rechtspersoon. Hierbij wordt met het beheer van financiële posities en financiële 
stromen gestreefd naar minimalisatie van de kosten en de risico’s en maximalisatie van de opbrengsten.  
 
Van Hall Larenstein heeft in 2012 gehandeld binnen de kaders van het treasurystatuut. In tussentijdse 
rapportages is een toelichting gegeven op de financiële ontwikkeling van Van Hall Larenstein. Op           
31 december 2012 heeft Van Hall Larenstein geen beleggingen en beleningen. 
 
1.4 Publiek en private activiteiten 
 
De private activiteiten van Van Hall Larenstein zijn beperkt en niet materieel, voor zover hiervan sprake 
is betreffen dit activiteiten van de Afdeling VHL Trainingen & Cursussen, waarbij marktconforme tarieven 
worden gehanteerd. 
 
Voor 2011 was een groot gedeelte van de projectactiviteiten ondergebracht in een aparte Stichting 
(Stichting Business Center Van Hall). Vanaf 2011 worden de nieuwe projecten ondergebracht in Stichting 
Van Hall Larenstein, waarbij van belang is dat er een directe inhoudelijke koppeling bestaat tussen het 
project en de opleiding. De financiers betreffen nagenoeg alleen subsidieverstrekkers uit het publieke 
domein, zoals EZ, Nuffic, Provincies, EU e.d. Bij deze subsidieverstrekkers zijn de tarieven (c.q. de 
grondslag ervan) in de subsidievoorwaarden vastgesteld. 
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2.       De begroting en de vooruitzichten voor 2013 
 
In 2013 gaat de ontvlechting met Wageningen UR verder vorm krijgen. Op het moment van het 
vaststellen van de begroting 2013 was er nog geen inzicht in de mogelijke financiële consequenties voor 
Van Hall Larenstein, om die reden zijn deze consequenties niet verwerkt in de begroting 2013. 
 
Het begrote resultaat voor 2013 bedraagt € 0,3 mln. Het CvB van Van Hall Larenstein streeft naar een 
rendement van 3% op de opbrengsten van de opleidingen, ter verdere versterking van de solvabiliteit.  
 
Op basis van de begrote omzet van de opleidingen voor 2013 zou het rendement dan € 1,4 mln. 
bedragen. Het begrote resultaat valt daarmee € 1,1 mln. lager uit.  
De belangrijkste drie oorzaken zijn: 

• Verwachte hogere kosten onder andere als gevolg van de instellingsaccreditatie in 2013 
(€ 0,4 mln.) 

• Verwachte stijging kosten SLA ICT (€ 0,2 mln.) 
• Begrote loonontwikkeling in 2013 van de personele formatie, waarbij de rijksbekostiging 

achterblijft en extra invulling personele formatie als gevolg van 3 langdurige zieken (€ 0,5 mln.). 
 
Risico’s en onzekerheden 
Het belangrijkste financiële risico waarmee in de begroting 2013 nog geen rekening is gehouden heeft 
betrekking op de financiële consequenties van de ontvlechting met Wageningen UR. 
Naar verwachting zal hierover in het 2e halfjaar 2013 meer duidelijkheid zijn. 
 
 
 Begroting 2013 
BATEN  
Rijksbijdragen EZ 28.274 
Overige bijdragen en vergoedingen 3.316 
College-, cursus- en examengelden 7.781 
Baten werk in opdracht van derden 12.781 
Overige baten 2.628 
TOTAAL BATEN 54.780 
  
LASTEN  
Personele kosten 31.713 
Afschrijvingen 1.456 
Huisvestingskosten 3.322 
Algemene kosten 11.217 
Specifieke kosten 6.584 
TOTAAL LASTEN 54.292 
  
BEDRIJFSRESULTAAT 488 
  
Financiële baten en lasten -197 
  
NETTO RESULTAAT 291 

Bedragen * € 1000,– 

 
De verwachting is dat de specifieke kosten plm. € 3,5 mln. lager uit gaan vallen in 2013 dan is 
begroot. Daar tegenover staan de lagere baten werk in opdracht van derden voor € 3,5 mln., dus 
per saldo resultaatneutraal. Dit is grotendeels het gevolg van de afname van het aantal 
penvoerdersprojecten, met daar tegenover een toename van het aantal partner- c.q. 
onderaannemersprojecten. (Bij penvoerdersprojecten dienen de kosten van partners als specifieke 
kosten te worden opgevoerd in de winst- en verliesrekening).  



Jaarrekening 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 6 
 

3.       Geconsolideerde jaarrekening 
 

3.1 Geconsolideerde balans 
 
Na bestemming van het netto resultaat. 
 
 31-12-2012  31-12-2011 
ACTIVA    
 VASTE ACTIVA    
1 Materiële vaste activa 22.164  22.170 
 Totaal vaste activa 22.164  22.170 
    
 VLOTTENDE ACTIVA    
2 Vorderingen en overlopende activa 3.800  3.822 
3 Liquide middelen 12.139  13.165 
 Totaal vlottende activa 15.939  16.987 
    
 TOTAAL ACTIVA 38.103  39.157 
    
PASSIVA    
 EIGEN VERMOGEN    
 Algemene reserves 8.484  7.211 
           Bestemde reserve 279  279 
4 EIGEN VERMOGEN 8.763  7.490 
    
5 VOORZIENINGEN 2.670  3.686 
6 LANGLOPENDE SCHULDEN 7.594  6.977 
7 KORTLOPENDE SCHULDEN 19.076  21.004 
TOTAAL PASSIVA 38.103  39.157 

Bedragen * € 1000,– 

 
 
  



Jaarrekening 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 7 
 

3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 
 Resultaat 

2012 
Begroting 

2012 
Resultaat 

2011 
  8 BATEN    
 Rijksbijdragen EZ 29.400 28.098 28.248 
 Overige bijdragen en vergoedingen 3.249 3.234 3.302 
 College-, cursus- en examengelden 7.689 7.836 7.769 
 Baten werk in opdracht van derden 6.783 13.128 10.310 
 Overige baten 2.986 2.322 2.826 
 TOTAAL BATEN 50.107 54.618 52.455 
    
 LASTEN    
  9 Personele kosten 30.723 31.518 29.736 
10 Afschrijvingen 1.386 1.382 1.454 
11 Huisvestingskosten 3.339 3.308 3.482 
12 Algemene kosten 10.551 10.703 10.717 
13 Specifieke kosten 2.671 6.467 5.813 
 TOTAAL LASTEN 48.670 53.378 51.202 
    
 BEDRIJFSRESULTAAT 1.437 1.240 1.253 
    
14 Financiële baten en lasten -164 -230 –158 
    

RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING VOOR 
BELASTINGEN 

1.273 1.010 1.095 

    
 Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 0 
 Resultaat uit deelnemingen 0 0 0 
    

RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN 

1.273 1.010 1.095 

    
 Aandeel van derden 0 0 0 
 Buitengewone baten en lasten 0 0 0 
 NETTO RESULTAAT 1.273 1.010 1.095 

Bedragen * € 1000,– 

 
 
 
  



Jaarrekening 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 8 
 

3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 
 Resultaat 

2012 
 Resultaat 

2011 
OPERATIONELE ACTIVITEITEN    
Netto resultaat 1.273  1.095 
Afschrijvingen 1.386  1.454 
 2.659  2.549 
    
Mutaties voorzieningen -1.016  –817 
Mutaties in werkkapitaal:    
Onderhanden werk 498  –525 
Vordering en overlopende activa -476  4.180 
Kortlopende schulden -1.928  -2.398 
 -2.922  440 
Kasstroom uit operationele activiteiten -263  2.989 
    
INVESTERINGSACTIVITEITEN    
Investeringen in gebouwen en terreinen -861  –316 
Investeringen in overige materiële activa -519  –444 
Desinvesteringen in vaste activa   0 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.380  –760 
    
FINANCIERINGSACTIVITEITEN    
Mutaties overige langlopende schulden 617  –744 
Mutaties van het eigen vermogen 0  0 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 617  –744 
    
KASSTROOM -1.026  1.485 
    
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN    
Saldo liquide middelen per 1 januari 13.165  11.680 
Saldo liquide middelen per 31 december 12.139  13.165 
Mutatie liquide middelen -1.026  1.485 

Bedragen * € 1000,– 
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3.4 Toelichting op de geconsolideerde balans  
 
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 Terreinen Gebouwen Apparatuur en 

inventaris 
Totaal 

Boekwaarde 31-12-2011 3.945 16.523  1.702 22.170 
Investeringen 0 949 431 1.380 
Desinvesteringen* 0 0 0 0 
Afschrijvingen 0 675 711 1.386 
Bijzondere 
waardeverminderingen 

0 0 0 0 

Boekwaarde 31-12-2012 3.945 16.797 1.422 22.164 
     
Aanschaffingswaarde 31-12-
2011 

3.945 35.849 21.605 61.399 

Aanschaffingen 2012 0 949 431 1.380 
Aanschafwaarde 31-12-
2012 

3.945 36.798 22.036 62.779 

     
Cumulatieve afschrijvingen 0 20.001 20.614 40.615 
Cumulatieve 
waardeverminderingen 

0 0 0 0 

Boekwaarde 31-12-2012 3.945 16.797 1.422 22.164 
     
* Desinvesteringen waarvan:     
– Aanschaffingsprijs 0 0 0 0 
– Afschrijvingen 0 0 0 0 
Totaal desinvesteringen 0 0 0 0 

Bedragen * € 1000,– 

 
2 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
 31-12-2012 31-12-2011 
Debiteuren 2.915 2.725 
Debiteuren gelieerde partijen 0 193 
Af: voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen -1.024 –1.274 
Totaal debiteuren 1.891 1.644 
   
Kosten uitgevoerde werkzaamheden voor derden 1.425 1.922 
Af: Gedeclareerde termijnen 0 0 
Opdrachten van derden, geen EZ 1.425 1.922 
Totaal onderhanden werk 1.425 1.922 
Overlopende activa 379 18 
Overig 105 238 
Totaal voorschotten en overlopende activa 484 256 
Totaal vorderingen en overlopende activa 3.800 3.822 

Bedragen * € 1000,– 
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3 LIQUIDE MIDDELEN 
 31-12-2012 31-12-2011 
Kas 2 3 
Bank (incl. kruisposten) 4.179 13.162 
Deposito 7.958 0 
Totaal liquide middelen 12.139 13.165 

Bedragen * € 1000,– 

 
Het saldo van de Bank betreft de Rabobank rekening-courantrekening en spaarrekening. De saldi van 
deze bankrekeningen zijn vrij beschikbaar.  
 
De depositorekening bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is per 31 december 2012 geopend en 
heeft dezelfde looptijd als de lening o/g BNG opgenomen onder de langlopende schulden.  
De deposito heeft een looptijd van 11 jaar. Ieder kwartaal wordt de aflossing van de lening BNG direct in 
mindering gebracht op het saldo van de depositorekening.   
 
De liquiditeitspositie is in 2012 verminderd met € 1,0 mln. In de begroting was een liquiditeitssaldo per 
31 december 2012 van € 12,6 mln. begroot. Het lagere saldo ten opzichte van de begroting kan als volgt 
worden toegelicht: 
 
 Begroting Realisatie Mutatie t.o.v. 

begroting 
Liquide middelen per 1 januari 2012 13.614 13.165 449 
    
Resultaat 1.010 1.273 -263 
Afschrijvingen 1.382 1.386 -4 
Afname voorzieningen -758 -1.016 258 
Mutatie werkkapitaal -2.316 -1.906 -410 
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

-682 -263 -419 

    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.000 -1.380 380 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 677 617 60 
Totaal liquide middelen per 31 
december 2012 

12.609 12.139 470 

Bedragen * € 1000,– 

 
Operationele activiteiten 
• De stand liquide middelen was op 1 januari 2012 € 0,5 mln. lager dan begroot.  
• Het resultaat over 2012 is € 0,3 mln. hoger dan was begroot.  
• De afschrijvingen liggen op hetzelfde niveau als de begroting. 
• De voorzieningen vallen € 0,3 mln. lager uit door een afname van de reorganisatiekosten en daar 

tegenover dotatie aan de voorziening voor contractuele verplichtingen. 
• Het werkkapitaal ontwikkelde zich met € 0,4 mln. negatiever dan begroot. 
 
Investeringsactiviteiten 
• De gerealiseerde investeringen zijn met € 0,4 mln. hoger uitgekomen dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door een aantal uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die bij het opstellen van de 
begroting 2012 nog niet voldoende inzichtelijk waren. 

 
Financieringsactiviteiten 
• De gerealiseerde financieringen zijn nagenoeg hetzelfde als begroot. 
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4 EIGEN VERMOGEN 
 Algemene 

reserve 
Bestemde 

reserve 
Totaal 

Saldo per 31-12-2011 7.211 279 7.490 
Resultaatbestemming 1.273 0 1.273 
Saldo per 31-12-2012 8.484 279 8.763 

Bedragen * € 1000,– 

De bestemde reserve is gevormd ten behoeve van de zekerheidsstelling voor Stichting Waarborgfonds 
HBO. 
 
5 VOORZIENINGEN 
 Stand per 

31-12-
2011 

Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per  
31-12-

2012 
WW-verplichtingen 1.254 0 314 94 846 
Overige personele voorzieningen 767 257 304 0 720 
Reorganisatiekosten 1.665 0 330 1.232 103 
Voorziening voor contractuele  
verplichtingen 

 
0 

 
1.001 

 
0 

 
0 

 
1.001 

Totaal voorzieningen 3.686 1.258 948 1.326 2.670 

Bedragen * € 1000,– 

 
 31-12-2012 31-12-2011 
Specificatie van de looptijd van de voorzieningen   
Kortlopend (vervallend uiterlijk binnen 1 jaar) 870 1.107  
Langlopend (vervallend tussen 1 en 5 jaar) 1.800 1.295 
Langlopend (vervallend na 5 jaar) 0 1.284 
Totaal voorzieningen 2.670 3.686 

Bedragen * € 1000,– 

 
WW-verplichtingen 
De voorziening voor WW-verplichtingen is getroffen ter dekking van op balansdatum bestaande WW-
verplichtingen en voor de te verwachten toekomstige uitgaven in verband met reeds uitgestroomd 
personeel. 
 
Overige personele voorzieningen  
Onder overige personele voorzieningen is een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen 
voor gratificaties ambtsjubilea, FPU-uitkeringen aan oud medewerkers en overige reorganisatiekosten. 
 
Reorganisatiekosten 
De voorziening reorganisatiekosten is gevormd voor te verwachten uitgaven in verband met getroffen 
reorganisaties. 
 
Voorziening voor contractuele verplichtingen 
Sinds november 2012 maakt VHL bestuurlijk en organisatorisch geen onderdeel meer uit van het 
samenwerkingsverband met Wageningen UR. De voorziening voor contractuele verplichtingen is gevormd 
voor de verwachte onvermijdbare extra kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de contractuele 
verplichtingen met Wageningen UR. 
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6 LANGLOPENDE SCHULDEN 
 Stand per 

31-12-2011 
Toename schuld Afname schuld Stand per 

31-12-2012 
Overige langlopende 
schulden 

6.557 1.400 723 7.234 

Reservering voor 
decentrale 
arbeidsvoorwaarden 

420 0 60 360 

Totaal langlopende 
schulden 

6.977 1.400 783 7.594 

Bedragen * € 1000,– 

In 2009 is in verband met, de onder-uitputting van de reservering decentrale arbeidsvoorwaarden uit 
voorgaande jaren, met de vakbonden een afspraak gemaakt. In de komende 10 jaar wordt € 0,6 mln. 
(jaarlijks € 60.000) aangewend voor besteding van decentrale arbeidsvoorwaarden, naast het reguliere 
jaarlijkse bedrag. Het te besteden bedrag voor 2013 is opgenomen onder de kortlopende schulden.  
 
Overzicht overige langlopende schulden: 
Omschrijving Restant 

schuld 
(k€) 

Hoofdsom 
(k€) 

Rente Looptijd Cumulatieve 
aflossing 

(k€) 

Langlopend 
> 5 jaar 

(k€) 

Kortlopend 
< 1 jaar 

(k€) 
BNG 7.234 8.500 4,51% 15 jaar 1.266 6.511 723 
Totaal 7.234 8.500   1.266 6.511 723 

Bedragen * € 1000,– 

 
De hoofdsom van BNG lening was oorspronkelijk € 8,5 mln.  Per 31 december 2012 zijn de voorwaarden 
van de lening herzien, waarbij een pandrecht is verstrekt op de gelden die gestort zijn op de BNG 
depositorekening, vanwege de opheffing van het Waarborgfonds HBO. Tevens heeft een renteherziening 
plaatsgevonden van 4,65% naar 4,51% per jaar. 
 
7 KORTLOPENDE SCHULDEN 
 31-12-2012 31-12-2011 
Vooruit ontvangen van derden 2.274 3.422 
Schulden leveranciers 3.752 2.405 
Schulden leveranciers gelieerde partijen 0 702 
Te betalen belastingen en premies 1.653 1.613 
Nog uit te voeren onderzoek EZ 2.939 3.208 
Overlopende passiva 5.922 5.987 
Overig 2.536 3.667 
Totaal kortlopende schulden 19.076 21.004 

Bedragen * € 1000,– 

 
De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2011 afgenomen met € 1,9 mln. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door een daling van de post vooruit ontvangen van derden met € 1,1 mln.,  doordat een 
aantal grote meerjarige projecten in de loop van 2012 is afgerond en afgerekend. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten 
Meerjarige financiële verplichtingen: 
 
Overzicht aangegane verplichtingen ter zake van huur, operational lease en SLA’s: 
Omschrijving Totaal 

verplichtingen 
Vervallend in 

2013 
Vervallend in    

2014 en 2015 
Vervallend na 

2016 
Huurverplichtingen 1.131 679 452 0 
Operational lease 
auto’s 

118 31 65 22 

SLA’s Wageningen UR 4.482 4.482 0 0 
Bankgaranties 279 279 0 0 
 Totaal  6.010 5.471 517 22 

Bedragen * € 1000,– 

 
Huurverplichtingen. 
Dit betreft de afgesloten huurovereenkomst met Wageningen UR voor het Forumgebouw te Wageningen. 
 
Operational lease 
Dit betreffen de lease overeenkomsten ten behoeve van twee auto’s, die beschikbaar zijn gesteld aan de 
CvB leden. 
 
SLA’s Wageningen UR 
Dit betreffen de afgesloten SLA’s met Wageningen UR, bestaande uit SLA’s ICT, facilitaire ondersteuning 
in het Forum gebouw, bibliotheek en nog een aantal kleinere SLA’s. 
 
Bankgaranties lening BNG 
Voor de leningen is pandrecht op de rechten en vorderingen inzake rijksbijdrage huisvesting Van Hall 
Instituut t/m 2024 afgegeven en borgstelling door de Stichting Waarborgfonds HBO te Den Haag. 
Ten behoeve van de borgstelling, door de Stichting Waarborgfonds HBO te Den Haag, is een 
positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven ten behoeve van de leningen van de Bank 
Nederlandse Gemeenten. 
 
Aan de Stichting Waarborgfonds HBO te Den Haag zijn door de Rabobank 2 bankgaranties afgegeven ter 
hoogte van in totaal het saldo van de bestemmingsreserve van € 279.000. 
 
Investeringsverplichtingen 
Per balansdatum bedraagt de niet in de balans opgenomen investeringsverplichting voor materiele vaste 
activa € 541.000. 
 
Niet in de balans opgenomen activa 
 
Vordering Waarborgfonds HBO 
Door de Vereniging van Hogescholen (HBO-raad) is op 18 mei 2011 formeel bekrachtigd om het 
Waarborgfonds per 1 januari 2013 op te heffen. De vrijgekomen gelden komen ten gunste van de 
Hogescholen, voor Van Hall Larenstein zal dit plm. € 1,3 mln. zijn. 
 
Aangezien de borgingscontracten nog niet zijn beëindigd, er nog geen Koninklijk Besluit is genomen om 
de wet aan te passen en het formele besluit om daadwerkelijk de bedragen uit te keren ook nog niet is 
genomen, betekent dit dat er onvoldoende zekerheid is om de vordering te waarderen in de jaarrekening 
2012. 
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3.5 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten  
 
8 BATEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
RIJKSBIJDRAGEN   
Rijksbijdragen EZ 29.400 28.248 
Overige bijdragen en vergoedingen 3.249 3.302 
TOTAAL RIJKSBIJDRAGEN 32.649 31.550 
   
COLLEGE- EN CURSUSGELDEN   
College-, cursus en examengelden 7.689 7.769 
TOTAAL COLLEGE- EN CURSUSGELDEN 7.689 7.769 
   
BATEN WERK  IN OPDRACHT VAN DERDEN   
Opbrengst werk voor derden 6.783 10.310 
Mutatie onderhanden werk 0 0 
TOTAAL BATEN WERK VOOR DERDEN 6.783 10.310 
   
OVERIGE BATEN   
Verhuurinkomsten 1.314 1.258 
Detacheringen 1.046 994 
Overige baten 626 574 
TOTAAL OVERIGE BATEN 2.986 2.826 
TOTAAL BATEN 50.107 52.455 

Bedragen * € 1000,– 

 
De baten zijn ten opzichte van 2011 met € 2,3 mln. gedaald.  
 
De Rijksbijdrage EZ bedraagt € 32,6 mln. en is daarmee € 1,1 mln. hoger dan in 2011, voornamelijk 
door het inhaaleffect van impulsgelden uit voorgaande jaren. 
 
De collegegelden zijn nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2011.  
 
De opbrengst werk voor derden zijn met € 3,5 mln. gedaald ten opzichte van 2011, als gevolg van de 
afname van de materiële en externe kosten begrepen in de baten, deze zijn namelijk met € 3,1 mln. 
afgenomen in 2012 ten opzichte van 2011. Deze afname heeft grotendeels betrekking op een aantal 
grote penvoerdersprojecten die eind 2011 c.q. in de loop van 2012 zijn afgerond, waaronder het project 
Afghanistan € 0,9 mln., project Den Ham € 0,5 mln., twee Nuffic projecten € 0,3 mln., GKC project € 0,2 
mln. en een aantal KIGO projecten voor € 0,4 mln. (Bij penvoerdersprojecten dienen de kosten van 
de partners als specifieke kosten te worden opgevoerd in de winst- en verliesrekening). Daarnaast 
zijn de T&C activiteiten die zijn afgebouwd (reorganisatie) nog niet gecompenseerd met de 
activiteiten vanuit de opleidingen. 
 
In bijlage 3 is een specificatie van het werk in opdracht van derden naar type financiers en type omzet 
opgenomen. 
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LASTEN 
 
9 PERSONELE KOSTEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
Bruto lonen en salarissen 27.522 26.540 
Uitzendkrachten en ingehuurd personeel 2.919 2.588 
Overige personeelskosten 376 378 
Vrijval c.q. dotatie WW-verplichtingen -94 230 
Totaal personele kosten 30.723 29.736 

Bedragen * € 1000,– 

 
De bruto lonen en salarissen zijn ten opzichte van 2011 met € 1,0 mln. gestegen. Deze stijging wordt 
met name veroorzaakt door de toename van de personele bezetting in 2012 met 11,9 fte’s ten opzichte 
van 2011 (zie bijlage 2 voor details), waardoor de loonkosten zijn toegenomen.  
 
De kosten voor uitzendkrachten en ingehuurd personeel zijn met € 0,3 mln. gestegen, door de tijdelijke 
invulling van een aantal structurele functies op interim basis.  
 
In de personele lasten zijn sociale lasten voor € 3,2 mln. en de pensioenlasten voor € 1,1 mln. 
opgenomen. 
 
10 AFSCHRIJVINGEN  
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
Materiële vaste activa 1.386 1.454 
Bijzondere waardeverminderingen 0 0 
Totaal afschrijvingen 1.386 1.454 

Bedragen * € 1000,– 

 
De afschrijvingskosten liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2011.  
 
11    HUISVESTINGSKOSTEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
Huur  1.197 1.190 
Verzekeringen 32 44 
Onderhoud 712 642 
Energie en water 609 583 
Schoonmaakkosten 448 453 
Heffingen 246 279 
Overige huisvestingskosten 95 291 
Totaal huisvestingskosten 3.339 3.482 

Bedragen * € 1000,– 

 
De huisvestingskosten liggen in 2012 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2011.  
De kosten van huur hebben betrekking op het Forum gebouw in Wageningen, dit is inclusief de 
afgesloten SLA voor facilitaire ondersteuning met Wageningen UR. 
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12 ALGEMENE KOSTEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
Overige apparatuurkosten 1.882 2.046 
Overige algemene kosten 8.783 8.325 
   
Dotatie voorzieningen:   
Dubieuze debiteuren -140 15 
Overige personele voorzieningen 257 0 
Reorganisatiekosten -1.232 331 
Voorziening voor contractuele verplichtingen 1.001 0 
Totaal dotatie algemene voorzieningen -114 346 
Totaal algemene kosten 10.551 10.717 

Bedragen * € 1000,– 

De algemene kosten liggen in 2012 € 0,2 mln. lager dan in 2011.  
In de overige algemene kosten zijn de volgende accountantskosten (van Ernst & Young Accountants LLP) 
opgenomen: 

A. Onderzoek van de jaarrekening € 25.000. 
B. Andere controle opdrachten € 25.000. 

 
13  SPECIFIEKE KOSTEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
Specifieke kosten 1.348 2.890 
Diensten door derden 1.323 2.923 
Bijdragen en subsidies 0 0 
Totaal specifieke kosten 2.671 5.813 

Bedragen * € 1000,– 

 
De totale specifieke kosten zijn € 3,1 mln. afgenomen ten opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de materiële kosten en kosten diensten door derden in de projecten fors zijn afgenomen.  
 
Deze afname heeft grotendeels betrekking op een aantal grote penvoerdersprojecten die eind 2011 c.q. 
in de loop van 2012 zijn afgerond, waaronder het project Afghanistan € 0,9 mln., project Den Ham € 0,5 
mln., twee Nuffic projecten € 0,3 mln., GKC project € 0,2 mln. en een aantal KIGO projecten voor € 0,4 
mln. (Bij penvoerdersprojecten dienen de kosten van partners als specifieke kosten te worden 
opgevoerd in de winst- en verliesrekening).  
 

14 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
Financiële baten 250 266 
Financiële lasten -414 –424 
Totaal financiële baten en lasten -164 –158 

Bedragen * € 1000,– 

 
De financiële baten betreft de ontvangen rente op de Rabobank spaarrekening.  
De financiële lasten betreft grotendeels de verschuldigde rente over de lening BNG. 
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4.       Waarderingsgrondslagen 
 
De jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld door het College van Bestuur per 13 mei 2013. 
 
Algemeen 
De voorliggende jaarrekening betreft de jaarrekening van Stichting Van Hall Larenstein. De opstelling 
heeft plaatsgevonden volgens de onderstaande waarderingsgrondslagen.  
 
De gepresenteerde cijfers over voorgaand verslagjaar zijn conform de cijfers uit de jaarrekening van het 
betreffende jaar. 
 
Presentatiewijzigingen 
De volgende presentatiewijzigingen zijn verwerkt, ook in de vergelijkende cijfers. 

- Collegegelden zijn gesaldeerd opgenomen onder vorderingen, in de jaarrekening 2011 was een 
separate vordering van € 2,4 mln. opgenomen. 

- Nog uit te voeren Rijksbijdrage EZ is volledig opgenomen onder kortlopende schulden, in de 
jaarrekening 2011 was een saldo van € 0,6 mln. dat uitgezet was in projecten opgenomen onder 
onderhanden werk. 

- Normatieve rijksbijdrage die intern gealloceerd zijn naar projecten, worden opgenomen onder 
rijksbijdrage. In de jaarrekening 2011 was een bedrag van € 0,5 mln. als baten werk derden 
opgenomen. 

- De eigen bijdragen is in de jaarrekening geëlimineerd. In de jaarrekening 2011 was dit bedrag 
opgenomen onder baten werk derden voor € 0,5 mln. en is nu in mindering gebracht op de 
specifieke kosten. 

 
4.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
Stichting Van Hall Larenstein vormt samen met Stichting Business Center Van Hall, Stichting Onroerend 
Goed Larenstein en Stichting Larenstein Transfer een groep.  
 
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, 
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  
 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s zijn omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. In de winst- en verliesrekening 
worden opbrengsten en kosten in vreemde valuta’s verwerkt tegen de koers van afwikkeling. 
 
Uitgangspunt voor het opstellen van de jaarrekening zijn de vereisten uit de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving alsmede de toelichting daarop van het ministerie van OCW. 
 
4.2 Consolidatiegrondslagen 
 
In de consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling opgenomen, haar 
groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
(op grond van de feitelijke situatie) of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn 
rechtspersonen waarin de instelling overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen 
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en 
operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.  
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan 
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het 
aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.  
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Consolidatiekring 
In deze jaarrekening is de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Van Hall Larenstein opgenomen. 
 
Verrekening van kosten tussen de Stichting van Hall Larenstein, Stichting Business Center van Hall, 
Stichting Onroerend Goed Larenstein en Stichting Larenstein Transfer vindt plaats op basis van 
werkelijke directe kosten met een opslag voor indirecte kosten. 
 
4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen. Afschrijving vindt lineair plaats op basis van de verwachte 
economische levensduur en de restwaarde. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.  
Materiële vaste activa in uitvoering of in bestelling worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs 
respectievelijk de bedragen die door derden reeds aan de Stichting in rekening zijn gebracht. 
Investeringen kleiner dan € 5.000,– worden direct ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
 
De afschrijving voor de verschillende groepen van objecten is als volgt: 
Onderdeel Afschrijving 
Bedrijfsterreinen / Werk in uitvoering 0% 
Terreininrichting en infrastructuur 60 jaar 
Bedrijfsgebouwen  
Casco 60 jaar 
Afbouwpakket 30 jaar 
Inbouwpakket / inrichting bedrijfsgebouwen 15 jaar 
Kassen, barakken, diverse opstallen/ bouwwerken 15 jaar 
Apparatuur en inventaris  
Kantoormeubilair / machines en werktuigen / inventaris restauratieve voorzieningen / 
glasvezelnet / overige inventaris 

10 jaar 

Laboratoriumapparatuur / audiovisuele apparatuur / vervoermiddelen / PR- en 
voorlichtingsmateriaal 

5 jaar 

Automatiseringsapparatuur incl. programmatuur (hardware voor netwerken) 5 jaar 
Automatiseringsapparatuur incl. programmatuur (hardware overig) 3 jaar 
 
Verkregen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het actief waarop het betrekking heeft.  
 
Vaste activa die niet meer dienstbaar zijn voor de primaire activiteiten worden niet afgeschreven. 
Afboekingen door duurzame waardevermindering, verkoop, tenietgaan of buitengebruikstelling worden 
afzonderlijk vermeld. 
 
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als 
de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de 
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord. 
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Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig, onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid.  
 
Onderhanden werk 
De waardering van het onderhanden werk ten behoeve van derden vindt plaats tegen de kosten van 
direct materiaalgebruik en arbeid inclusief een opslag voor indirecte kosten. Gedeclareerde termijnen en 
voorzienbare verliezen op projecten worden op dit saldo in mindering gebracht. Toerekening van het 
resultaat vindt plaats naar rato van de voortgang (mate van gerealiseerde kosten) van een project. De 
post Onderhanden werk wordt in de balans opgenomen onder de kortlopende vorderingen en de 
kortlopende schulden, afhankelijk van de stand van het onderhanden werk per project. 
 
Eigen vermogen 
Stichting Van Hall Larenstein maakt geen onderscheid tussen privaat vermogen en publiek vermogen. 
• Algemene reserve 

Deze reserve wordt gemuteerd voor het exploitatieresultaat van enig jaar waaraan geen specifieke 
bestemming wordt gegeven. 

• Bestemde reserve 
De bestemde reserve is gevormd ten behoeve van de Stichting Waarborgfonds HBO.  

 
Voorzieningen 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij de berekening van de hoogte van 
de verplichtingen wordt rekening gehouden met toekomstige indexeringen en prijsverhogingen. Het 
bedrag waartegen de voorziening is opgenomen is de beste schatting van het bedrag dat noodzakelijk is 
om de betreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
 
Voorzieningen worden gevormd voor 
• in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan; 
• het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is; en 
• er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichtingen. 
 
Voorziening WW-verplichtingen 
De voorziening voor WW-verplichtingen wordt getroffen ter dekking van op balansdatum bestaande WW-
verplichtingen en voor de te verwachten toekomstige uitgaven in verband met reeds uitgestroomd 
personeel en personeel in dienst met een tijdelijk dienstverband. 
 
Voorziening reorganisatiekosten 
Deze voorziening is bestemd om te verwachten kosten te dekken van op basis van genomen en binnen 
de organisatie bekendgemaakte besluiten, die verband houden met lopende en voorgenomen 
reorganisaties. 
 
Voorziening voor contractuele verplichtingen 
Sinds november 2012 maakt VHL bestuurlijk en organisatorisch geen onderdeel meer uit van het 
samenwerkingsverband met Wageningen UR. De voorziening voor contractuele verplichtingen is gevormd 
voor de verwachte onvermijdbare extra kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de contractuele 
verplichtingen met Wageningen UR. 
 
Langlopende schulden 
Er is sprake van langlopende schulden indien de betreffende schuld blijft bestaan voor een periode van 
meer dan één jaar na datum van einde van het verslagjaar. 
  



Jaarrekening 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 20 
 

Kortlopende schulden 
Er is sprake van kortlopende schulden indien de betreffende schuld blijft bestaan voor een periode korter 
dan één jaar na datum van einde van het verslagjaar. 
 
 
4.4 Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten 
 
Algemeen 
Als opbrengsten en kosten worden aangemerkt die baten en lasten die bedrijfseconomisch kunnen 
worden toegerekend aan het onderhavige verslagjaar of activiteit, onverschillig of zij tot ontvangsten en 
uitgaven in het verslagjaar hebben geleid. 
 
Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten ten 
behoeve van opdrachtgevers zijn verricht. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
Rijksbijdrage en overige vergoedingen 
De rijksbijdrage wordt als opbrengst verantwoord in het jaar waarin hij wordt ontvangen. De overige 
vergoedingen worden ten gunste van het resultaat gebracht in het jaar dat de activiteit wordt uitgevoerd 
en de kosten worden gemaakt. 
 
College en cursusgelden 
Onder de collegegelden- en cursusgelden worden de aan het verslagjaar toe te rekenen wettelijke 
collegegelden en de vergoedingen voor post-initiële cursussen verantwoord.  
 
Baten werk in opdracht van derden 
Onder de post ‘Baten werk in opdracht van derden’ worden de opbrengsten uit contractactiviteiten 
verantwoord. De baten worden berekend op basis van directe kosten inclusief een opslag voor indirecte 
kosten tot maximaal het door de financier te vergoeden tarief. Resultaten worden genomen naar rato 
van voortgang van het project. 
 
4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht wordt de indirecte methode gehanteerd. 
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5.       Overige gegevens       
 
5.1 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum, die leiden tot aanpassing van of vermelding in de 
jaarrekening. 
 
5.2 Opgave winstbestemming 
 
De winst wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
5.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: Raad van Toezicht Stichting Van Hall Larenstein 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Van Hall Larenstein te 
Wageningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans 
per 31 december 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van Stichting Van Hall Larenstein is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming 
dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is 
tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in Artikel 2.9, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen 
van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in 
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Van Hall Larenstein. Een controle omvat tevens het 
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evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de 
gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
Stichting Van Hall Larenstein gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Van Hall Larenstein per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in 
deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van 
materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze 
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. 
 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge Artikel 2:393 lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h van 
het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 BW. 
Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante weten regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol 
OCW/EZ 2012. 
 
Groningen, 26 juni 2013 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
w.g. drs. R.H. Bouman RA 
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6.       Enkelvoudige jaarrekening 
 
6.1 Enkelvoudige Balans 
 
NA BESTEMMING VAN HET NETTO RESULTAAT 
 31-12-2012 31-12-2011 
ACTIVA   
 VASTE ACTIVA   
15 Materiële vaste activa 17.053 17.141 
16 Financiële vaste activa 2.711 2.994 
 Totaal vaste activa 19.764 20.135 
   
 VLOTTENDE ACTIVA   
17 Vorderingen en overlopende activa 1.846 1.564 
18 Liquide middelen 12.101 13.118 
 Totaal vlottende activa 13.947 14.682 
   
 TOTAAL ACTIVA 33.711 34.817 
   
PASSIVA   
19 EIGEN VERMOGEN   
 Algemene reserve 8.079 6.925 
           Bestemde reserve 279 279 
 EIGEN VERMOGEN 8.358 7.204 
   
20 VOORZIENINGEN 2.670 3.679 
21 LANGLOPENDE SCHULDEN 7.594 6.977 
22 KORTLOPENDE SCHULDEN 15.089 16.957 
 TOTAAL PASSIVA 33.711 34.817 

Bedragen * € 1000,– 

 
In de enkelvoudige balans zijn de gegevens van Stichting Business Center Van Hall, Stichting Onroerend 
Goed Larenstein en Stichting Larenstein Transfer niet opgenomen. Het eigen vermogen wijkt ten opzichte 
van de geconsolideerde balans met € 0,4 mln. af. Dit betreft het eigen vermogen van Stichting Business 
Center Van Hall en Stichting Larenstein Transfer (–/- € 2,8 mln.) en Stichting Onroerend Goed Larenstein 
(+ € 3,2 mln.).  
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6.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten 
 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
23 BATEN   
 Rijksbijdragen EZ 29.400 28.248  
 Overige bijdragen en vergoedingen 3.249 3.302 
 College-, cursus- en examengelden 7.689 7.769 
 Baten werk in opdracht van derden 3.948 4.144 
 Overige baten 2.986 2.750 
 Totaal baten 47.272 46.213 
   
 LASTEN   
24 Personele kosten 30.778 28.658 
25 Afschrijvingen 1.386 1.442 
26 Huisvestingslasten 3.339 3.482 
27 Algemene kosten 10.452 10.679 
28 Specifieke kosten 0 292 
 Totaal lasten 45.955 44.553 
   
 BEDRIJFSRESULTAAT 1.317 1.660 
   
29 Financiële baten en lasten -163 –158 
   

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-
UITOEFENING VOOR BELASTINGEN 

1.154 1.502 

   
 Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 
 Resultaat uit deelnemingen 0 0 
   

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-
UITOEFENING NA BELASTINGEN 

1.154 1.502 

   
 Aandeel van derden 0 0 
 Buitengewone baten en lasten 0 0 
 NETTO RESULTAAT 1.154 1.502 

Bedragen * € 1000,– 

 
Het resultaat wijkt ten opzichte van de geconsolideerde winst- en verliesrekening met € 0,1 mln. af. Dit 
betreft het resultaat van Stichting Business Center Van Hall en Stichting Larenstein Transfer  
(-/- € 0,1 mln.) en Stichting Onroerend Goed Larenstein (€ 0 mln.). 
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6.3 Toelichting op de enkelvoudige balans 
 
15 MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 Terreinen Gebouwen Apparatuur 

en inventaris 
Totaal 

Boekwaarde 31-12-2011 3.098 12.347 1.696 17.141 
Investeringen 0 861 437 1.298 
Desinvesteringen* 0 0 0 0 
Afschrijvingen 0 675 711 1.386 
Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 
Boekwaarde 31-12-2012 3.098 12.533 1.422 17.053 
     
Aanschaffingswaarde 31-12-2011 3.098 27.164 21.172 51.434 
Aanschaffingen 2012 0 861 452 1.313 
Aanschafwaarde desinvesteringen 
2012 

0 0 16 16 

Aanschafwaarde 31-12-2012 3.098 28.025 21.608 52.731 
     
Cumulatieve afschrijvingen 0 15.492 20.186 35.678 
Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0  
Boekwaarde 31-12-2012 3.098 12.533 1.422 17.053 
     
* Desinvesteringen waarvan:     
– Aanschaffingsprijs 0 0 0 0 
– Afschrijvingen 0 0 0 0 
Totaal desinvesteringen 0 0 0 0 

Bedragen * € 1000,– 

 
16 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
 31-12-2012 31-12-2011 
Vorderingen 2.711 2.994 
Totaal financiële vaste activa 2.711 2.994 

Bedragen * € 1000,– 

 
Dit betreft de verstrekte lening aan Stichting Onroerend Larenstein. De aflossing bedraagt  € 283.000 
per jaar. 
 
17 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
 31-12-2012 31-12-2011 
Debiteuren 1.829 1.782 
Debiteuren gelieerde partijen 0 78 
Af: voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen -748 –831 
Totaal debiteuren 1.081 1.029 
   
Overlopende activa 341 17 
Overig 424 518 
Totaal voorschotten en overlopende activa 765 535 
Totaal vorderingen en overlopende activa 1.846 1.564 

Bedragen * € 1000,–  
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18 LIQUIDE MIDDELEN 
 31-12-2012 31-12-2011 
Kas 2 3 
Bank (incl. kruisposten) 4.141 13.115 
Deposito 7.958 0 
Totaal liquide middelen 12.101 13.118 

Bedragen * € 1000,– 

 
Het saldo van de Bank betreft de Rabobank rekening-courantrekening en spaarrekening. De saldi van 
deze bankrekeningen zijn vrij beschikbaar.  
 
De depositorekening bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is per 31 december 2012 geopend en 
heeft dezelfde looptijd als de lening o/g BNG opgenomen onder de langlopende schulden.  
 
De deposito heeft een looptijd van 11 jaar. Ieder kwartaal wordt de aflossing van de lening BNG direct in 
mindering gebracht op het saldo van de depositorekening.   
 
19 EIGEN VERMOGEN 
 Algemene 

reserve 
Bestemde 

reserve 
Totaal 

Saldo per 31-12-2011 6.925 279 7.204 
Resultaatbestemming 1.154 0 1.154 
Saldo per 31-12-2012 8.079 279 8.358 

Bedragen * € 1000,– 

De bestemde reserve heeft betrekking op afgegeven borgstelling door de Stichting Waarborgfonds HBO te 
Den Haag. 
 
20 VOORZIENINGEN 
 Stand per  

31-12-2011 
Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per  

31-12-2012 
WW-verplichtingen 1.254 0 314 94 846 
Overige personele 
voorzieningen 

760 257 297 0 720 

Reorganisatiekosten 1.665 0 330 1.232 103 
Voorziening voor contractuele 
verplichtingen 

 
0 

 
1.001 

 
0 

 
0 

 
1.001 

Totaal voorzieningen 3.679 1.258 941 1.326 2.670 

Bedragen * € 1000,– 

 
 31-12-2012 31-12-2011 
Specificatie van de looptijd van de voorzieningen   
Kortlopend (vervallend uiterlijk binnen 1 jaar) 870 1.107  
Langlopend (vervallend tussen 1 en 5 jaar) 1.800 1.288 
Langlopend (vervallend na 5 jaar) 0 1.284 
Totaal voorzieningen 2.670 3.679 

Bedragen * € 1000,– 

WW-verplichtingen 
De voorziening voor WW-verplichtingen is getroffen ter dekking van op balansdatum bestaande WW-
verplichtingen en voor de te verwachten toekomstige uitgaven in verband met reeds uitgestroomd 
personeel. 
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Overige personele voorzieningen  
Onder overige personele voorzieningen is een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen 
voor gratificaties ambtsjubilea, FPU-uitkeringen aan oud medewerkers en overige reorganisatiekosten. 
 
Reorganisatiekosten 
De voorziening reorganisatiekosten wordt gevormd voor te verwachten uitgaven in verband met 
getroffen reorganisaties. 
 
Voorziening voor contractuele verplichtingen 
Sinds november 2012 maakt VHL bestuurlijk en organisatorisch geen onderdeel meer uit van het 
samenwerkingsverband met Wageningen UR. De voorziening voor contractuele verplichtingen is gevormd 
voor de verwachte onvermijdbare extra kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de contractuele 
verplichtingen met Wageningen UR. 
 
21 LANGLOPENDE SCHULDEN 
 Stand per  

31-12-2011 
Toename 

schuld 
Afname  
schuld 

Stand per  
31-12-2012 

Overige langlopende schulden 6.557 1.400 723 7.234 
Reservering voor decentrale 
arbeidsvoorwaarden 

420 0 60 360 

Totaal langlopende schulden 6.977 1.400 783 7.594 

Bedragen * € 1000,– 

In 2009 is in verband met, de onder-uitputting van de reservering decentrale arbeidsvoorwaarden uit 
voorgaande jaren, met de vakbonden een afspraak gemaakt. In de komende 10 jaar wordt € 0,6 mln. 
(jaarlijks € 60.000) aangewend voor besteding van decentrale arbeidsvoorwaarden, naast het reguliere 
jaarlijkse bedrag. Het te besteden bedrag voor 2013 is opgenomen onder de kortlopende schulden.  
 
Overzicht overige langlopende schulden 
Omschrijving Restant 

schuld 
(k€) 

Hoofdsom 
(k€) 

Rente Looptijd Cumulatieve 
aflossing 

(k€) 

Langlopend  
> 5 jaar 

(k€) 

Kortlopend 
< 1 jaar 

(k€) 
BNG 7.234 8.500 4,51% 15 jaar 1.266 6.511 723 
Totaal 7.234 8.500   1.266 6.511 723 

Bedragen * € 1000,– 

De hoofdsom van BNG lening was oorspronkelijk € 8,5 mln.  Per 31 december 2012 zijn de voorwaarden 
van de lening herzien, waarbij een pandrecht is verstrekt op de gelden die gestort zijn op de BNG 
depositorekening, vanwege de opheffing van het Waarborgfonds HBO. Tevens heeft een renteherziening 
plaatsgevonden van 4,65% naar 4,51% per jaar. 
 
22 KORTLOPENDE SCHULDEN EN PASSIVA 
 31-12-2012 31-12-2011 
Vooruitontvangen van derden 624 210 
Schulden leveranciers 3.052 1.677 
Schulden leveranciers gelieerde partijen 2.564 4.890 
Te betalen belastingen en premies 1.633 1.498 
Nog uit te voeren onderzoek EZ 1.151 1.814 
Overlopende passiva 3.531 3.504 
Overig 2.534 3.364 
Totaal kortlopende schulden 15.089 16.957 

Bedragen * € 1000,– 
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De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2011 afgenomen met € 1,9 mln. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door een daling van de schulden aan leveranciers van gelieerde partijen, waarbij met name 
de schuld aan Stichting Business Center Van Hall is afgenomen door de afrekening van een aantal grote 
projecten.  
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten 
Meerjarige financiële verplichtingen: 
 
Overzicht aangegane verplichtingen ter zake van huur, operational lease en SLA’s: 
Omschrijving Totaal 

verplichtingen 
Vervallend in 

2013 
Vervallend in    

2014 en 2015 
Vervallend na 

2016 
Huurverplichtingen 1.131 679 452 0 
Operational lease 
auto’s 

118 31 65 22 

SLA’s Wageningen UR 4.482 4.482 0 0 
Bankgaranties 279 279 0 0 
 Totaal  6.010 5.471 517 22 

Bedragen * € 1000,– 

 
Huurverplichtingen. 
Dit betreft de afgesloten huurovereenkomst met Wageningen UR voor het Forumgebouw te Wageningen. 
 
Operational lease 
Dit betreffen de lease overeenkomsten ten behoeve van twee auto’s, die beschikbaar zijn gesteld aan de  
CvB leden. 
 
SLA’s Wageningen UR 
Dit betreffen de afgesloten SLA’s met Wageningen UR, bestaande uit SLA’s ICT, facilitaire ondersteuning 
in het Forum gebouw, bibliotheek en nog een aantal kleinere SLA’s. 
 
Bankgaranties lening BNG 
Voor de leningen is pandrecht op de rechten en vorderingen inzake rijksbijdrage huisvesting Van Hall 
Instituut t/m 2024 afgegeven en borgstelling door de Stichting Waarborgfonds HBO te Den Haag. 
Ten behoeve van de borgstelling door de Stichting Waarborgfonds HBO te Den Haag, is een 
positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven ten behoeve van de leningen van de Bank 
Nederlandse Gemeenten. 
 
Aan de Stichting Waarborgfonds HBO te Den Haag zijn door de Rabobank 2 bankgaranties afgegeven ter 
hoogte van in totaal het saldo van de bestemmingsreserve van € 279.000. 
 
Niet in de balans opgenomen activa 
 
Vordering Waarborgfonds HBO 
Door de Vereniging van Hogescholen (HBO-raad) is op 18 mei 2011 formeel bekrachtigd om het 
Waarborgfonds per 1 januari 2013 op te heffen. De vrijgekomen gelden komen ten gunste van de 
Hogescholen, voor Van Hall Larenstein zal dit plm. € 1,3 mln. zijn. 
 
Aangezien de borgingscontracten nog niet zijn beëindigd, er nog geen Koninklijk Besluit is genomen om 
de wet aan te passen en het formele besluit om daadwerkelijk de bedragen uit te keren ook nog niet is 
genomen, betekent dit dat er onvoldoende zekerheid om de vordering te waarderen in de jaarrekening 
2012. 
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6.4 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 
 
23 BATEN 
 Resultaat 2012 Resultaat 2011 
RIJKSBIJDRAGEN   
Rijksbijdrage EZ 29.400 28.248 
Overige vergoedingen 3.249 3.302 
TOTAAL RIJKSBIJDRAGEN 32.649 31.550 
   
COLLEGE- EN CURSUSGELDEN   
College- en examengelden 7.689 7.769 
TOTAAL COLLEGE- EN CURSUSGELDEN 7.689 7.769 
   
BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN   
Opbrengst werk voor derden 3.948 4.144 
TOTAAL BATEN WERK VOOR DERDEN 3.948 4.144 
   
OVERIGE BATEN   
Verhuurinkomsten 1.314 1.258 
Detacheringen 1.021 856 
Overige baten 651 636 
TOTAAL OVERIGE BATEN 2.986 2.750 
TOTAAL BATEN 47.272 46.213 

Bedragen * € 1000,– 

 
LASTEN 
 
24 PERSONELE KOSTEN 
 Resultaat 2012  Resultaat 2011 
Bruto lonen en salarissen 27.449 25.293 

Uitzendkrachten en ingehuurd personeel 2.918 2.536 
Overige personeelskosten 505 599 
Dotatie overige personele voorzieningen -94 230 
Totaal personele kosten 30.778 28.658 

Bedragen * € 1000,– 

De bruto lonen en salarissen zijn ten opzichte van 2011 met € 2,2 mln. gestegen. Deze stijging wordt 
met name veroorzaakt door de toename van de personele bezetting in 2012 met 11,9 fte’s ten opzichte 
van 2011 en de interne herplaatsing van de medewerkers vanuit Stichting Business Center Van Hall.  
 
De kosten voor uitzendkrachten en ingehuurd personeel zijn met € 0,4 mln. gestegen, door de tijdelijke 
invulling van een aantal structurele functies op interim basis.  
 
In de personele lasten zijn sociale lasten voor € 3,2 mln. en de pensioenlasten voor € 1,1 mln. 
opgenomen. 
 
25 AFSCHRIJVINGEN 
 Resultaat 2012  Resultaat 2011  
Materiële vaste activa 1.386 1.442 
Bijzondere waardeverminderingen 0 0 
Totaal afschrijvingen 1.386 1.442 

Bedragen * € 1000,– 
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26 HUISVESTINGSKOSTEN 
 Resultaat 2012  Resultaat 2011  
Huur 1.197 1.190 
Verzekeringen 32 44 
Onderhoud 712 642 
Energie en water 609 583 
Schoonmaakkosten 448 453 
Heffingen 246 280 
Overige huisvestingskosten 95 290 
Totaal huisvestingskosten 3.339 3.482 

Bedragen * € 1000,– 

 
De huisvestingskosten liggen in 2012 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2011.  
De kosten van huur hebben betrekking op het Forum gebouw in Wageningen, dit is inclusief de 
afgesloten SLA voor facilitaire ondersteuning met Wageningen UR. 
 
27 ALGEMENE KOSTEN 
 Resultaat 2012  Resultaat 2011 
Overige apparatuurkosten 1.882 2.010 
Overige algemene kosten 8.676 8.338 
   
Dotatie voorzieningen:   
Dubieuze debiteuren -132 0 
Overige personele voorzieningen 257 0 
Reorganisatiekosten -1.232 331 
Voorziening voor contractuele verplichtingen 1.001 0 
Totaal dotatie algemene voorzieningen -106 331 
Totaal algemene kosten 10.452 10.679 

Bedragen * € 1000,– 

 
De algemene kosten liggen in 2012 € 0,2 mln. lager dan in 2011.  
In de overige algemene kosten zijn de volgende accountantskosten (van Ernst & Young Accountants LLP) 
opgenomen: 

C. Onderzoek van de jaarrekening € 25.000. 
D. Andere controle opdrachten € 25.000. 

 
 
28 SPECIFIEKE KOSTEN 
 Resultaat 2012  Resultaat 2011 
Specifieke kosten 0 292 
Totaal specifieke kosten 0 292 

Bedragen * € 1000,– 

 
29 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 Resultaat 2012  Resultaat 2011 
Financiële baten 249 264 
Financiële lasten -412 –422 
Totaal financiële baten en lasten -163 –158 

Bedragen * € 1000,– 

  



Jaarrekening 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 31 
 

7.       Bezoldiging 
 
7.1 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (Model H) 
 
  

 

 

 

 

Benoemingstermijn 

 

 

 

 

Benoemd 

per 

 

 

 

 

Taak-

omvang 

 

 

 

Dienstbetrek-

king (D) of 

interim (I) 

 

 

 

Periodiek 

betaalde 

beloningen 

 

 

 

Bonus 

betalingen/ 

gratificatie 

Ontvangen 

pensioen 

bijdragen/ 

beloning 

Betaalbaar 

op termijn 

 

Uitkering 

wegens 

beëindiging 

v/h dienst-

verband 

 vanaf tot   Fte D/I 2012 2012 2012 2012 

Raad van Bestuur          

A.A. Dijkhuizen 1-3-2010 9-11-2012 1-3-2002 0,075 D 14.492 2.399 5.120 - 

I.J.H. Breukink 1-10-2009 9-11-2012 1-9-2005 0,075 D 10.745 1.565 5.160 - 

M.J. Kropff  1-10-2009 9-11-2012 1-1-1995 0,075 D 12.201 1.479 3.753 - 

E. Marks 9-11-2012 1-01-2013 9-11-2012 1 D 18.132 1.406 3.139 150.000 

M.H.C. Komen 9-11-2012  9-11-2012 1 D 17.090 1.426 3.051 - 

          

Raad van Toezicht          

M. de Boer  1-9-2009 2-11-2012 1-9-2004 n.v.t. D 1.261 - - - 

J.J. van Duijn  1-9-2008 2-11-2012 1-9-2004 n.v.t. D 788 - - - 

L.B.A.M.G van Depoele 1-5-2008 2-11-2012 1-5-2008 n.v.t. D 788 - - - 

J.R.H Maij-Weggen   1-9-2008 2-11-2012 1-9-2004 n.v.t. D 788 - - - 

B.J. Marttin 1-7-2011 2-11-2012 1-7-2011 n.v.t. D 736 - - - 

A.M.A. van Ardenne 2-11-2012 2-11-2016 2-11-2012 n.v.t. D 2.000 - - - 

L.W. Fopma 2-11-2012 2-11-2016 2-11-2012 n.v.t. D 1.333 - - - 

M.C. Korff 2-11-2012 2-11-2016 2-11-2012 n.v.t. D 1.333 - - - 

R.H.J. Mooren 2-11-2012 2-11-2016 2-11-2012 n.v.t. D 1.333 - - - 

H.Th.M. Pieper 2-11-2012 2-11-2016 2-11-2012 n.v.t. D 1.333 - - - 

 
 
7.2 Overzicht vergoedingen aan en declaraties van individuele bestuurders 
 
2012 Marks Komen Dijkhuizen Breukink Kropff 
Representatiekosten 835,47 444,30 97,36 - 10,88 
Reiskosten binnenland - - 1.764,12 1.089,48 1.684,75 
Reiskosten buitenland - - 2.133,64 - 1.374,87 
Overige kosten - - 610,39 209,57 310,69 
Totaal 835,47 444,30 4.605,51 1.299,05 3.381,19 
 
In het overzicht declaraties bestuursleden 2012 zijn alle door de bestuursleden gedeclareerde kosten 
alsmede de betaalde vaste onkostenvergoedingen opgenomen, conform de definitie zoals deze door de 
VSNU met de staatssecretaris is besproken. 
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Bijlagen 
 
1.       Helderheidsaspecten 
 
Uitbesteding een of meer delen onderwijsprogramma(’s) CROHO-opleidingen aan een private organisatie 
(+ kosten)  
Bij Hogeschool Van Hall Larenstein vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats in de hierboven 
bedoelde zin. Waar voor het verzorgen van onderwijs expertise van elders wordt ingehuurd, gebeurd dat 
incidenteel bij zusterinstellingen voor hoger onderwijs of door het individueel inhuren van gastdocenten. 
 
Maatwerktraject voor bedrijven / organisaties 
Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt geen maatwerktrajecten voor bedrijven en/of organisaties in de 
vorm van CROHO-opleidingen die leiden tot een diploma. Door Van Hall Larenstein worden wel in het 
kader van 'een leven lang leren' diverse cursussen en trainingen verzorgd voor bedrijfsleven en 
overheden.  
 
Eigen personeel ingeschreven voor initiële opleidingen 
Van Hall Larenstein kent in 2012 een aantal studenten dat tegelijkertijd als personeelslid bij de 
hogeschool zijn aangesteld, of anders gezegd, personeelsleden die tevens als student staan 
ingeschreven. De namen van deze personen zijn bekend. Het betreft ondermeer student-assistenten en 
studenten met een bijbaan van geringe omvang. 
Geen van deze ‘personeelslidstudenten’ volgt in het kader van opleiding en vorming van VHL-personeel 
één van de initiële opleidingen van de hogeschool. Er is dus ook geen sprake van dat de hogeschool voor 
enig personeelslid het collegegeld heeft betaald.  
 
Aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten 
Hogeschool Van Hall Larenstein besteedt middelen aan de volgende private activiteiten: 
• studentenvoorzieningen, zoals sportvoorzieningen en vormingsactiviteiten. 
• Van Hall Larenstein heeft in 2012 voor € 81.000,- bij gedragen in de studentenhuisvesting voor 

buitenlandse studenten. Hoewel studentenhuisvesting niet tot de primaire taken van de hogeschool 
behoort, maakt dat de korte verblijftijd van de meeste buitenlandse studenten het onmogelijk maakt 
adequate huisvesting voor hen te vinden. Tegen deze achtergrond heeft Hogeschool Van Hall 
Larenstein besloten een gedeelte in de leegstandkosten bij te dragen in de exploitatie van de tijdelijke 
huisvesting voor buitenlandse studenten. De woonruimte wordt tegen marktconforme tarieven 
doorberekend aan de huurders.  
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2.       Personele bezetting 
 
 
In fte’s 31-12-2012 31-12-2011 
Onderwijzend personeel   
Assistent 4,5 4,5 
Docent 239,3 229,7 
Lector 3,2 4,8 
Totaal Onderwijzend personeel 247,0 239,0 
   
Ondersteunend en beheerpersoneel   
Lager dan schaal 9 80,1 82,1 
Schaal 9 t/m 12 44,1 42,4 
Schaal 13 en hoger 16,3 12,0 
Totaal Ondersteunend en beheerpersoneel 140,5 136,5 
Totaal personele bezetting 387,5 375,6 
 
Toelichting: 
De gegevens van 2011 wijken enigszins af van de gegevens die zijn gepresenteerd in de jaarrekening 
van 2011. De totale personele bezetting komt overeen, echter in de onderlinge verdeling zijn enkele 
kleine wijzigingen aangebracht. 
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3.       Werk in opdracht van derden naar type financier en type omzet 
 
 
 2012 2011 
Publiek   
  Nationaal   
     EZ 4.044 5.195 
     NWO/OCW 23 0 
     Overige overheid 424 17 
     Onderwijsinstellingen 926 2.712 
     Subtotaal 5.417 7.924 
   
  Internationaal   
     DGIS/Nuffic 693 1.074 
     EU 127 89 
    Subtotaal 820 1.163 
    Totaal Publiek 6.237 9.087 
   
Privaat   
    Bedrijven 504 1.195 
    Particulieren 42 28 
    Totaal Privaat 546 1.223 
Totaal Generaal 6.783 10.310 

Bedragen * € 1000,– 
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4.       Geoormerkte doelsubsidies OCW en EZ (Model G) 
 
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 
 
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar 
 

 

 

 

Omschrijving 

  

Bedrag van 

de 

toewijzing 

* € 1.000,- 

 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

* € 1.000,- 

 

 

Totale 

kosten 

* € 1.000,- 

Te 

verrekenen 

ultimo 

verslagjaar 

* € 1.000,- 

 

Toewijzing 

 

Kenmerk 

 

 

 

Datum 

Impulsgelden 2010 BEK/BPR-2010/50604 M 2-7-2010 1.654 1.654 1.654 0 

Praktijkleren/Gr impuls 2008 DK.2008/2371/2904687+DK.2008/2372/2904691 14-11-2008 373 373 373 0 

Praktijkleren 2012 par 3 art 12 Bijlage rijksbijdrage brief 2012 par. 3 (art. 12) 18-12-2012 279 279 279 0 

Bouwimpuls 2009 1400003737 26-11-2009 3.143 3.143 3.143 0 

internationaal onderwijs TRCDKI/2009/2395/1400003844/101257 9-12-2009 1.600 1.600 1.600 0 

   7.049 7.049 7.049 0 

 
 
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 
 

 

 

 

Omschrijving 

  

Bedrag  

van de 

toewijzing 

* € 1.000,- 

 

 

Saldo 

01-01-2012 

* € 1.000,- 

 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

* € 1.000,- 

 

 

Lasten in 

verslagjaar 

* € 1.000,- 

 

 

Totale kosten  

31-12-2012 

* € 1.000,- 

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar 

* € 1.000,- 

 

 

 

kenmerk 

 

 

 

Datum 

Impulsgelden 2011 Bijlage rijksbijdrage brief 2011 (22ND + 24LE) 22-8-2011 1.609 1.356 1.609 661 914 695 

Impulsgelden 2012 Bijlage rijksbijdrage brief 2012 par. 2 (art. 5)  18-12-2012 1.538 0 1.538 664 664 874 

Praktijkleren 2009 22000-941 en 22000-942 11-3-2009 1.240 439 1.240 0 801 439 

Praktijkleren 2010 box1 CFI/BEK-2009/129320 M (verpl.nr: 22000-1176+1177) 12-11-2009 1.212 230 1.212 0 981 230 

Praktijkleren 2011 box1 Bijlage rijksbijdrage brief 2011 (22ND + 24LE) 22-8-2011 1.262 173 1.262 0 1.089 173 

Praktijkleren 2012 par 2 art 4 Bijlage rijksbijdrage brief 2012 par. 2 (art. 4) 18-12-2012 1.289 0 1.289 1.070 1.070 219 

Lerarenbeurs 2010-11 BEK/BPR-2010/73336 M 16-9-2010 6 -3 6 0 9 -3 

Lerarenbeurs 2012 CFI?BEK-2011/52248 M 05-10-2011 0 0 6 0 0 6 

Functiemix 2009 DL/A/169571 13-11-2009 156 71 156 0 85 71 

Functiemix 2010 Bijlage rijksbijdrage brief 2010 (22ND + 24LE) 18-3-2010 254 159 254 0 95 159 

Functiemix 2011 Bijlage rijksbijdrage brief 2011 (22ND + 24LE) 22-8-2010 249 90 249 24 183 66 

Functiemix 2012 Bijlage rijksbijdrage brief 2012 bijzondere voorzieningen 18-12-2012 250 0 250 241 241 9 

   9.065 2.516 9.071 2.660 6.132 2.939 
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