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https://www.eur.nl/minor/muic-economy-sociology-and-practice-popular-music
https://www.eur.nl/minor/muic-economy-sociology-and-practice-popular-music
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http://codarts.m7.mailplus.nl/nct5795960/%7BencId%7D
https://vimeo.com/413973438
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https://www.codarts.nl/2020/11/het-onderwijs-moet-een-veilige-plek-zijn-om-in-alle-vrijheid-van-elkaar-te-kunnen-leren/
https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/kunst/artikelen/verslag-vierde-werkconferentie-kuo-next-agenda-2016-2020
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/ckeditor_assets/attachments/612/KUO_NEXT_intro_Jan_Zoet.pdf
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/ckeditor_assets/attachments/613/KUO_NEXT_intro_Maria_Hansen.pdf
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/ckeditor_assets/attachments/614/KUO_NEXT_intro_Luijten_.pdf
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/ckeditor_assets/attachments/614/KUO_NEXT_intro_Luijten_.pdf
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 Franchimon, W.F. Eindtotaal 

1. Reis- en verblijfskosten binnenland € 908,75   € 908,75  

2. Reis- en verblijfskosten buitenland 

3. Representatiekosten € 1.830,15   € 1.830,15  

Eindtotaal € 2.738,90   € 2.738,90  
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Kengetal Signalerings-

waarde

2020 2019

Solvabiliteit 30% 56% 60%

(eigen vermogen + voorzieningen / totaal  vermogen)

Liquiditeit (current ratio) 0,5 0,6 0,3

(vlottende activa  / kort vreemd vermogen)

Rentabiliteit -0,1 -0,01 -0,01

(resultaat / tota le baten) (1-jarig)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) n.v.t. 2,3 2,6

(vri je kasstroom / rente + afloss ingsverpl ichtingen)

Signaleringswaarde vermogensvorming >1 0,6 0,6

(totaal  eigen vermogen / normatief eigen vermogen)



2020 2020 2019 Verschil 2020 Verschil 2020

(bedragen x € 1.000) begroting t.o.v. begroting t.o.v. 2019

EUR EUR EUR EUR EUR

BATEN

Rijksbijdragen 24.185 23.769 23.550 416 635

College-, cursus-, les- en 

examengelden

2.109 2.118 2.072 -10 37

Baten werk in opdracht van 

derden

1.244 1.295 1.429 -51 -184

Overige baten 332 283 470 49 -138

TOTAAL BATEN 27.871 27.466 27.521 405 350

LASTEN

Personeelslasten 21.716 21.198 21.114 519 603

Afschrijvingslasten 1.514 1.507 1.397 7 118

Huisvestingslasten 1.849 1.811 1.840 39 10

Overige lasten 3.041 2.939 3.295 102 -254

TOTAAL LASTEN 28.120 27.454 27.645 666 476

SALDO BATEN EN LASTEN -250 11 -124 -261 -126

Financiële baten en lasten -9 -11 -24 2 15

NETTO RESULTAAT -259 0 -148 -259 -111





Thema landelijke kwaliteitsagenda
(bedragen x € 1.000)

2020 

Begroting

2020 

Realisatie

2020    

Verschil

Onderwijsdifferentiatie 535 274 261

- Masterclasses, gastdocenten en projecten op maat 210 62 148

- Interdisciplinaire projectweek Incubator 150 89 61

- Student assistenten 60 72 -12

- Continueren Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) 100 36 64

- Opzetten en faciliteren Codarts-studievereniging 15 16 -1

Onderwijsfaciliteiten 395 661 -266

- Studentwerkplekken 100 383 -283

- Digital Learning Lab 100 40 60

- Externe locaties t.b.v. projecten/eindexamens 60 75 -15

- Upgrade cardio-ruimte 0 0 0

- Digitale leeromgeving 135 163 -28

Studiebegeleiding, studiesucces & docentkwaliteit 40 87 -47

- Studentpsycholoog 10 74 -64

- Intensieve taallessen 15 13 2

- Intervisie voor studenten en docenten 15 0 15

Invulling/prioritering o.b.v. inventarisatielijst 0 0 0

Totaal 970 1.022 -52



- 

- 

 

Liquiditeit (bedragen x € 1.000) 2020 2019 Verschil

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.543 234 1.310

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.931 -4.053 2.122

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.543 -452 1.995

Mutatie liquide middelen 1.155 -4.271 5.426



2020 2021 2022 2023 2024 2025

Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming

Aantal studenten 1.038 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(bedragen x € 1.000) Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming

BATEN

Rijksbijdragen 24.185 24.713 25.246 25.302 25.369 25.419

College-, cursus-,les- en examengelden 2.109 2.308 2.419 2.456 2.493 2.530

Baten werk in opdracht van derden 1.244 1.237 1.250 1.268 1.287 1.313

Overige baten 332 210 211 224 227 230

TOTAAL BATEN 27.871 28.468 29.126 29.250 29.375 29.492

LASTEN

Personeelslasten 21.716 22.232 22.451 22.613 22.836 22.938

Afschrijvingslasten 1.514 1.568 1.666 1.688 1.551 1.593

Huisvestingslasten 1.849 2.024 1.896 1.820 1.834 1.839

Overige lasten 3.041 2.974 2.989 3.003 3.004 3.006

TOTAAL LASTEN 28.120 28.798 29.003 29.124 29.225 29.376

SALDO BATEN EN LASTEN -250 -331 123 126 150 116

-9 -9 -9 -8 -7 -6

NETTO RESULTAAT -259 -340 115 118 143 110



Berekening Ministerie OCW 2021 e.v. 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(bedragen x € 1.000) Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming

Middelen kwaliteitsafspraken 1.022 1.229 1.500 1.582 1.789 0



(bedragen x € 1.000) 2021

Thema landelijke kwaliteitsagenda Begroting Typering kosten

Onderwijsdifferentiatie 707
- Masterclasses , gastdocenten en projecten op maat 162 structureel

- Interdiscipl ina ire projectweek Incubator 230 structureel

- Student ass is tenten 100 structureel

- Continueren Rotterdam Arts  & Sciences  Lab (RASL) 200 structureel

- Opzetten en faci l i teren Codarts -s tudievereniging 15 structureel

Onderwijsfaciliteiten 830
- Studentwerkplekken 350 structureel/incidenteel

- Digi ta l  Learning Lab 80 structureel/incidenteel

- Externe locaties  t.b.v. projecten/eindexamens 120 structureel

- Digi ta le leeromgeving 280 structureel

Studiebegeleiding, studiesucces & docentkwaliteit 116
- Studentpsycholoog 75 structureel

- Intens ieve taa l lessen 18 structureel

- Intervis ie voor s tudenten en docenten 23 structureel

TOTAAL  KWALITEITSAFSPRAKEN 1.653

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming

Bestuur  en management 20 20 20 20 20 20

Docerend personeel / primair proces 119 121 121 121 121 121

Ondersteunend en overig personeel 89 92 92 90 90 87

Totaal fte 228 233 233 231 231 228



 



(bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 23.894 24.118 23.888 23.284 22.792 21.843

Totaal vaste activa 23.894 24.118 23.888 23.284 22.792 21.843

Vlottende activa

Vorderingen 630 350 350 350 350 350

Liquide middelen 2.119 1.408 1.196 1.361 1.440 1.941

Totaal vlottende activa 2.750 1.758 1.546 1.711 1.790 2.291

TOTAAL ACTIVA 26.644 25.876 25.434 24.995 24.581 24.134

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 0 0 0 0 0 0

Algemene reserve 3.451 3.111 3.226 3.344 3.487 3.597

Bestemmingsreserve 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240

Totaal eigen vermogen 13.691 13.351 13.466 13.584 13.727 13.837

Voorzieningen 1.160 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230

Langlopende schulden 6.969 6.412 5.855 5.298 4.741 4.184

Kortlopende schulden 4.824 4.883 4.883 4.883 4.883 4.883

TOTAAL PASSIVA 26.644 25.876 25.434 24.995 24.581 24.134



 

Kengetal Signalerings-

waarde

2020

Realisatie

2021

Raming

2022

Raming

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

Solvabiliteit 30% 56% 56% 58% 59% 61% 62%

(eigen vermogen + voorzieningen / totaal  vermogen)

Liquiditeit (current ratio) 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5

(vlottende activa  / kort vreemd vermogen)

Rentabiliteit -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(resultaat / tota le baten) (1-jarig)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) n.v.t. 2,3 2,7 3,9 3,9 3,7 3,7

(vri je kasstroom / rente + afloss ingsverpl ichtingen)

Signaleringswaarde vermogensvorming >1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

(totaal  eigen vermogen / normatief eigen vermogen)
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(NA RESULTAATBESTEMMING)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
EUR EUR

ACTIVA 1

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.1

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen 1.3

Liquide middelen 1.4

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
EUR EUR

PASSIVA 2

Eigen vermogen 2.1

Kapitaal

Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen 2.2

Langlopende schulden 2.3

Kortlopende schulden 2.4

TOTAAL PASSIVA

1.159.953 1.346.975

4.824.218 4.803.989

26.643.896 25.527.194

23.894.380

630.152

2.119.363

23.991.768

571.025

964.401

26.643.896 25.527.194

2.749.516 1.535.426

23.894.380 23.991.768

45 45

13.691.191 13.950.558

6.968.534 5.425.672

3.450.842

10.240.304

3.710.209

10.240.304
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Ref. 2020 Begroting 2020 2019
EUR EUR EUR

BATEN 3.

Rijksbijdragen 3.1

College-, cursus-, les- 3.2
en examengelden
Baten werk in opdracht 3.3
van derden
Overige baten 3.4

TOTAAL BATEN

LASTEN 4.

Personeelslasten 4.1

Afschrijvingslasten 4.2

Huisvestingslasten 4.3

Overige lasten 4.4

TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten 5.

NETTO RESULTAAT

23.768.800

2.118.300

1.295.400

283.000

28.120.497 27.454.300 27.644.779

-249.934

21.113.706

1.396.614

1.839.851

23.550.077

2.072.057

1.428.654

24.185.198

332.172

2.108.731

1.244.463

27.870.563 27.465.500 27.520.993

21.716.288

1.514.163

1.849.412

3.040.633 3.294.608

21.197.500

1.506.900

1.810.800

-24.454-11.200

470.204

0 -148.241

-9.433

2.939.100

-259.368

11.200 -123.786
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019
EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen

- boekresultaten afstoting activa

- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen

- schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- ontvangen interest

- betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende leningen

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

1.841.429

3.800

0

-59.127

1.514.163

-187.022

179.340514.287

-1.151.880

283.080

-49.442

1.558.747

-274.902

-55.327

1.536.168

1.543.163

13

-876.978

6.996

-4.052.724

1.542.862 -452.138

2.100.000

-557.138

6.996

-49.455

0

-452.138

-1.931.063 -4.052.724

233.638

-1.931.063

1.396.614

-17.207

-123.786-249.934

1.154.962 -4.271.224
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

A1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Verbonden partijen

Valuta

A1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO), de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 660 inzake de jaarverslaggeving voor 
onderwijsinstellingen, en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke- en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De gevolgen van de uitbraak van 
het coronavirus (COVID-19) zijn hierbij in acht genomen. Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten zal 
haar activiteiten in de nabije toekomst voortzetten waarbij noch de intentie noch de noodzaak tot liquidatie, 
het staken van bedrijfsactiviteiten of ingevolge wet- of regelgeving aan crediteuren verzoeken om mee te 
werken aan schuldsanering, aan de orde zijn.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de instelling. Alle financiële 
informatie in euro's is afgerond op hele getallen waardoor weergegeven (op)tellingen soms niet exact 
overeenstemmen.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor deze herziening gevolgen heeft.

De Vereniging van Eigenaren De Doelen te Rotterdam is een verbonden partij van Stichting Codarts 
hogeschool voor Kunstvakonderwijs. Omdat er geen sprake is van overheersende zeggenschap is deze partij 
niet in de consolidatie betrokken.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 
alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of 
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans 
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Categorie Termijn  in maanden Percentage per jaar
- Gebouwen - ruwbouw (casco) 360 / 600 3,3 / 2,0 %
- Gebouwen - afbouw (casco) 180 / 120 6,7% / 10,0%
- Gebouwen - inbouw (installaties) 120 10%
- Gebouwen - grond n.v.t. n.v.t.
- Verbouwingen (van voor 2019), inrichting en inventaris 120 10,0 %
- ICT, muziekinstrumenten, vervoermiddelen en overige 36 / 60 /120 33,3 / 20,0 % / 10,0%

Componentenmethode/groot onderhoud

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Financiële instrumenten

Vorderingen en overlopende activa

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: vorderingen en 
overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden en overlopende 
passiva. Een financieel actief of een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen op het moment dat 
contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument 
wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn 
overgedragen. Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 
transactiekosten (dis)agio en de direct toerekenbare in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste 
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn 
gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. Op 
grond, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor 
zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Afschrijving start op het moment 
dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik, en wordt beëindig bij buiten gebruikstelling of bij 
desinvestering. De volgende afschrijvingstermijnen en -percentages worden gehanteerd:

Codarts hanteert met ingang van 2019 voor nieuwe activa de zogenaamde componentenmethode waarbij de 
kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief worden verwerkt. De componentenmethode 
gaat er vanuit dat één gebouw is opgebouwd uit verschillende componenten met ieder een andere gebruiks- 
en levensduur. Op reeds voor 1 januari 2019 verwerkte (bestanddelen van) activa is een overgangsregeling 
van toepassing. De componentenmethode wordt bij deze activa gehanteerd vanaf het moment dat groot 
onderhoud wordt gepleegd.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen 
die het actief naar verwachting zal genereren bij voortgezet gebruik, of de bij verkoop naar verwachting te 
realiseren directe opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Afgeleide financiële instrumenten

Reële waarde

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Voorziening jubileumgratificaties

Voorziening langdurig zieken

Voorziening wachtgeld

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze eis in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer 
verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De eerste waardering voor afgeleide financiële instrumenten is de reële waarde. Na eerste waardering worden 
afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Stichting Codarts 
Hogeschool voor de Kunsten maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Besloten afgeleide 
instrumenten in contracten worden niet afgescheiden van het basiscontract en niet apart verantwoord, maar 
toegelicht onder het betreffende balanshoofd.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of 
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie 
bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van 
toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige 
leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening.

De grondslagen voor de waardering zijn beschreven onder de toelichting op de Financiële instrumenten.

De voorziening jubileumgratificaties betreft een voorziening voor toekomstige jubileumgratificaties. De 
voorziening betreft de contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumgratificaties. De berekening 
is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De voorziening is gebaseerd op de contante 
waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. De 
grondslagen voor de waardering zijn beschreven onder de toelichting op de Financiële instrumenten.

De voorziening langdurig zieken is opgenomen voor op balansdatum bestaande verplichting tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten door 
ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde.

De voorziening wachtgeld betreft een voorziening voor uit te betalen WW-uitkeringen en wachtgeld in de 
toekomst. De berekening is gebaseerd op (prognose)gegevens van de uitvoerende instanties, kans op 
voortzetting en leeftijd. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
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A1 JAARREKENING

A1.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening generatiepact

Voorziening werktijdvermindering senioren

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

A1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De werktijdvermindering senioren is een regeling gericht op duurzame inzetbaarheid van oudere 
medewerkers in het hbo. Deze regeling heeft sinds 1 januari 2015 de voormalige seniorenregeling 
onderwijspersoneel  vervangen. Met de werktijdenvermindering senioren kunnen medewerkers hun werktijd 
inkorten vanaf tien jaar voor de AOW-leeftijd. De werktijd kan verminderd worden met een vast percentage 
van maximaal twintig procent, gedurende een periode van maximaal vijf jaar. De voorziening is gevormd voor 
de toekomstige loonkosten waar geen arbeid voor geleverd behoeft te worden. Op basis van de 
personeelsformatie per balansdatum is van de werknemers, die in 2020 al (deels) voldeden aan de criteria 
(leeftijd en aantal dienstjaren), daar inmiddels of op korte termijn aan voldoen of zullen voldoen, een 
schatting gemaakt van mogelijke deelname aan de regeling. De voorziening is gebaseerd op nominale 
waarde.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 
één jaar. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder de kortlopende schulden. De grondslagen voor de waardering van langlopende schulden is beschreven 
onder de toelichting op de Financiële instrumenten.

De voorziening generatiepact is opgenomen voor door Codarts gemaakte maatwerkafspraken met 
medewerkers voor (gedeeltelijke) vervroegde uittreding. Hiervoor is op grond van RJ 271.4 een voorziening 
gevormd. De voorziening is gevormd voor de toekomstige loonkosten waar geen arbeid voor geleverd 
behoeft te worden. De voorziening is gevormd voor alle medewerker waarmee per balansdatum 
maatwerkafspraken zijn gemaakt. De regelingen betreffen individuele regelingen waaraan door andere 
medewerkers geen rechten kunnen worden ontleend. Daarom is geen rekening gehouden met de kans dat 
medewerkers mogelijk in de toekomst gebruik maken van de regeling. Medewerkers die gebruik maken van 
de voormalig seniorenregeling onderwijspersoneel (SOP) worden conform artikel 4 lid 1a van de regeling 
jaarverslaggeving onderwijs niet in de voorziening meegenomen. Aangezien toekomstige 
loonkostenstijgingen naar verwachting wegvallen tegen disconteringsvoet is met beide geen rekening 
gehouden. Eveneens is geen rekening gehouden met een vertrek- en/of overlijdenskans vanwege de 
beperkte gemiddelde looptijd van de regelingen. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De grondslagen voor 
waardering van de kortlopende schulden is beschreven onder de toelichting op de Financiële instrumenten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten en lasten uit voorgaande jaren die 
in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

10



Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Baten

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers respectievelijk de overheid.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto omzet tegen reële waarde van de 
ontvangsten of de te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het 
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen 
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 
worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om 
de dienstverlening te voltooien op betrouwbare manier kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een 
bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door 
opbrengsten. 

Overige (overheids)subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen subsidies 
zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van de door de stichting gemaakte kosten 
worden systematisch als baten ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in dezelfde periode 
als die waarin de kosten zijn gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een 
actief worden systematisch in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het 
actief.

Huuropbrengsten worden lineair in de staat van baten en lasten opgenomen op basis van de duur van de 
overeenkomst.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van 
de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor 
zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
Geoormerkte OCW subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 
verlopen of onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdrage en niet geoormerkte OCW subsidies  (vrij besteedbare doelsubsidies 
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben, volledig 
verwerkt in de staat van baten en lasten.

Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op pensioengerechtigde leeftijd 
recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze 
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Algemeen burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten betaalt hiervoor premies waarvan 70% 
door de werkgever wordt betaald en 30% door de werknemer. De pensioenlasten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat.
Ten aanzien van de beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsen gelden wettelijke eisen. De 
pensioenregels schrijven voor dat de dekkingsgraad van het ABP 128% moet zijn. Ook is wettelijk bepaald dat 
de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen. Stichting Codarts, Hogeschool voor 

11



Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING
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Financiële baten en lasten

A1.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt in de staat van baten en lasten, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 
het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt hiervoor een overlopende actiefpost opgenomen voor 
zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 
premies.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Het kasstroomoverzicht is ingedeeld 
in drie onderdelen: kasstromen uit operationele activiteiten, kasstromen uit investeringsactiviteiten en 
kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking 
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

de Kunsten heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij 
het pensioenfond, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen 
de verschuldigde premies tot en met einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1 ACTIVA

1.1 Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

1.1.1 Gebouwen en terreinen

1.1.2 Inventaris en apparatuur

Totaal materiële vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:
1.1.1 1.1.2 Totaal 

Gebouwen Inventaris materiële 
en terreinen en apparatuur vaste activa

EUR EUR EUR
Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde

- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2020

Mutaties in het boekjaar
- Investeringen

- Afschrijvingen

- Desinvesteringen
   aanschafwaarde

   cumulatieve afschrijvingen

   per saldo (boekresultaat)

Totaal mutaties in het boekjaar

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020

Toelichting:

326.731

1.968.765

2.532.594

827.198

498.746

11.559

9.838

1.514.163

727.937

2.295.497

213.649

12.256.921

23.894.380

23.991.768

9.235.418

1.103.865

-97.388

4.501.36030.446.815

10.956.4078.423.812

1.015.417

716.378

30.834.302

512.567 1.721 514.287

22.023.002

36.151.3015.316.999

1.931.063

21.598.883

De grootste investeringen betreffen instandhoudingsinvesteringen aan het pand Kruisplein (dakrenovatie, 
revisie van de roltrappen en liften) en het crëeren van studentwerkplekken vanuit de kwaliteitsafspraken 
(studio's WMDC en Mediatheek Kruisplein). Daarnaast is er geinvesteerd in het IT-netwerk o.a. in verband met 
versnelde uitrol van de digitale leeromgeving. Het negatieve boekresultaat ad. € 514K is het gevolg van de 
implementatie van de componentenmethode bij het verwerken van groot onderhoud aan het Kruisplein. De 
relatief hoge boekwaarde van de vervangen bestanddelen is direct ten laste van het resultaat gebracht en 
komt tot uiting onder de categorie overige lasten.

203.811

-424.119

21.598.883 22.023.002

1.968.766

23.894.380 23.991.768

2.295.497

34.948.174

3.021.503
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1 ACTIVA

1.3 Vorderingen

De specificatie is als volgt:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

1.3.1 Studentdebiteuren

1.3.2 Overige debiteuren

1.3.3 Overlopende activa

1.3.4 Af: voorziening wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen 

Toelichting:

1.4 Liquide middelen

De specificatie is als volgt:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

1.4.1 Kasmiddelen

1.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.4.3 Deposito's

Totaal vorderingen 

Toelichting:
De liquide middelen zijn € 1,2 miljoen gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Deze stijging wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door een nieuw verkregen lening van de Staat der Nederlanden in verband met de 
verwerving van het pand aan de Willem Buytewechstraat medio 2019. Voor een specificatie van de mutatie 
geldmiddelen zie § A1.3 Kasstroomoverzicht. Met uitzondering van een afgegeven huurgarantie aan de 
gemeente Rotterdam van € 56.718,- staan de liquide middelen ter vrije beschikking van Stichting Codarts, 
Hogeschool voor de Kunsten. Van de kredietfaciliteit van € 1,5 miljoen bij het Ministerie van Financiën heeft 
Codarts in 2020 geen gebruik gemaakt.

1.975.579 822.241

630.152

140.349 140.349

31.622

571.025

1.810

24.735

585.561

-28.183-11.766

48.605

98.912

451.692

De vordering op studenten uit hoofde van collegegelden bevat alleen vorderingen die betrekking hebben op 
de periode tot aan balansdatum en nog niet zijn ontvangen per balansdatum. De overlopende activa zijn 
incidenteel hoger dan voorgaand jaar in verband met een opgenomen vordering op de Gemeente Rotterdam 
n.a.v. bezwaar inzake de WOZ beschikkingen 2018 t/m 2020. 

2.119.363 964.401

3.435
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

2.1.1 Kapitaal

2.1.2 Algemene reserve

2.1.3 Bestemmingsreserve

Totaal eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per Resultaat Overige Stand per
1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Kapitaal

2.1.2 Algemene reserve
2.1.3 Bestemmingsreserve

- reserve huisvestingsbeleid

Totaal eigen vermogen

Toelichting:

2.2 Voorzieningen

De specificatie is als volgt:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

2.2.1 Jubileumgratificaties

2.2.2 Langdurig zieken

2.2.3 Wachtgeld

2.2.4 Generatiepactregeling

2.2.5 Werktijdvermindering senioren

Totaal voorzieningen

541.330 649.239

42.24615.564

282.119 239.382

68.154 65.131

252.786 350.977

1.159.953 1.346.975

3.450.842

10.240.304

45

3.450.842

Het resultaat over 2020 is conform resultaatbestemming ontrokken aan de algemene reserve. In de periode 
t/m 2000 is er een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van het (toenmalige) huisvestingsbeleid. De 
strategische huisvestingsvisie zal in 2021 nader worden uitgewerkt en zonodig zal de omvang van de 
bestemmingsreserve worden herzien. 

0

13.691.191 13.950.558

3.710.209

13.691.191

0

0

0

45

10.240.30410.240.304

45

0

13.950.558

-259.368

0

3.710.209

10.240.304

-259.368

45

15



Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2 PASSIVA

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per Dotaties Onttrekking Vrijval Stand per
1-jan-20 31-dec-20

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Jubileumgratificaties

2.2.2 Langdurig zieken

2.2.3 Wachtgeld

2.2.4 Generatiepactregeling

2.2.5 Werktijdvermindering

Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
- Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
- Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)

Toelichting:

6.588 3.565 0 68.154

De voorziening generatiepact is opgenomen voor door Codarts gemaakte maatwerkafspraken met 
medewerkers voor (gedeeltelijke) vervroegde uittreding. Hiervoor is op grond van RJ 271.4 een voorziening 
gevormd. De regeling biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid om vrijwillig minder te 
gaan werken waardoor Codarts op langere termijn kan besparen op de loonkosten. De voorziening is 
gevormd voor de toekomstige loonkosten waar geen arbeid voor geleverd behoeft te worden.  De 
voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

65.131

491.813 1.159.953

Voor in de toekomst uit te betalen WW-uitkeringen is de voorziening wachtgeld gevormd. De berekening is 
gebaseerd op (prognose)gegevens van de uitvoerende instanties, kans op voortzetting en leeftijd. De kans op 
voortzetting is evenals in voorgaand jaar individueel beoordeeld. De voorziening is gebaseerd op nominale 
waarde.

0

344.214 0

282.119

De voorziening langdurig zieken is opgenomen voor op balansdatum bestaande verplichting tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten door 
ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde. 

252.786

Bij de berekening van de voorziening jubileumgratificaties is uitgegaan van het aantal voor ABP-pensioen 
geldige dienstjaren (conform CAO 2017/2018 artikel H-5). De voorziening is gebaseerd op de contante 
waarde. 

649.239 9.311 117.220 0 541.330

42.246 0 26.682 0 15.564

42.870

246.023

304.791

239.382

828.931

De voorziening werktijdvermindering is opgenomen voor medewerkers die reeds gebruik maken van de 
regeling werktijdvermindering senioren en voor medewerkers die daar in de toekomst mogelijk gebruik van 
zullen gaan maken. Met de regeling werktijdvermindering senioren, die sinds 1 januari 2015 in werking is 
getreden,  kunnen medewerkers hun werktijd inkorten vanaf tien jaar voor de AOW-leeftijd. De werktijd kan 
verminderd worden met een vast percentage van maximaal twintig procent, gedurende een periode van 
maximaal vijf jaar. De voorziening is gevormd voor de toekomstige loonkosten waar geen arbeid voor 
geleverd behoeft te worden. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

331.022

350.977

1.346.975

133 0
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2 PASSIVA

2.3 Langlopende schulden

De specificatie is als volgt:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

2.3.1 Schulden aan kredietinstellingen

Totaal langlopende leningen

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
EUR EUR

Stand per 1 januari

Bij: nieuwe leningen

Af: aflossingen

Stand per 31 december

Af: aflossingen komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting:

2.4 Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

2.4.1 Kredietinstellingen
2.4.2 Crediteuren
2.4.3 Ministerie OCW/LNV
2.4.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen¹
2.4.5 Overige kortlopende schulden
2.4.6 Overlopende passiva ²

Totaal kortlopende schulden

7.525.672 5.877.810

2.100.000

452.138

0

452.138

452.138

4.824.218 4.803.989

848.332
9.800

832.460
22.745 29.505

557.138

6.968.534 5.425.672

Op 2 maart 2020 heeft de Staat der Nederlanden aan Codarts een nieuwe lening van € 2,1 miljoen verstrekt. 
De lening is lineair, heeft een looptijd van 20 jaar en de rentevoet is 0,12% voor de gehele looptijd. Als 
gestelde zekerheid is ten behoeve van de Staat hypotheek verleend waarbij het registergoed Kruisplein 26 is 
verpand. 
Daarnaast heeft de Staat op verzoek van Codarts de gestelde zekerheden op de bestaande lineaire lening 
ingeperkt. Als gestelde zekerheid is ten behoeve van de Staat enkel nog hypotheek verleend waarbij het 
registergoed Kruisplein 26 is verpand. De registergoederen Pieter de Hoochweg 125 en Willem 
Buyteweghstraat 68-68A-68B-68C zijn met ingang van 2 maart 2020 uit de akte geroyeerd. De lening heeft 
eind 2020 een resterende looptijd van 12 jaar tegen een rentevoet van 0,13%.  

557.138 452.138

11.620
823.172

6.968.534 5.425.672

5.877.810 6.329.948

2.554.054

980.390

2.507.164

6.968.534 5.425.672
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2 PASSIVA

Toelichting:

¹ Uitsplitsing 2.4.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen: 
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

2.4.4.1 Loonheffing & sociale verzekeringen

2.4.4.2 Omzetbelasting

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

² Uitsplitsing 2.4.7 Overlopende passiva 
31-dec-20 31-dec-19

EUR EUR

2.4.7.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden

2.4.7.2 Vooruitontvangen subsidies

2.4.7.3 Vakantiegeld

2.4.7.4 Vakantiedagen 

2.4.7.5 Accountants- en administratiekosten

2.4.7.6 Rente

2.4.7.7 Overige

Totaal overlopende passiva

Het verloop van de 2.4.7.2 Vooruitontvangen subsidies is als volgt weer te geven:

Omschrijving Stand per Ontvangsten Realisatie Realisatie Stand per
1-jan-20 Codarts Deelnemers 31-dec-20

EUR EUR EUR EUR EUR

Promotiebeurs NWO
DoPoDo
GAMPSISS
Big Data
PEARL
Leren van registreren
Versterken door samenwerken

Totaal vooruitontv.subs.

0 0
266.451 172.008 282.022 0 156.437

168.087

4.943

1.104.099

252.060

205.680

452.743 642.019 591.250

28.000

823.172

4.254

1.047.084

452.868

222.980

452.743

0

828.206 818.229

832.460

519.956

25.400

4.240

67.388

32.955
50.644

0

2.554.054 2.507.164

3.286 71.197 74.483 0 0

0

De kortlopende schulden liggen in lijn met voorgaand jaar. De stijging van de schulden aan 
kredietinstellingen wordt veroorzaakt door de nieuwe lening van de Staat der Nederlanden. De stijging 
betreft het kortlopende deel van aflossingverplichting op deze lening ad. € 105.000.
Het bedrag van € 9.800 onder 2.4.3 Ministerie OCW/LNV heeft betrekking op subdidie voor studieverlof voor 
het studiejaar 2020/2021. Van deze subsidie ad. € 16.800,- is € 7.000 als bate genomen in 2020 en € 9.800 zal 
als bate worden genomen in 2021. Dit vloeit voort uit het toerekeningsbeginsel (RJ 930.22).

0

556.825

20.863

6.678

189.743

50.644

27.775123.068
128.159 95.205

452.868

0 28.000 0 0
123.439

59.567
67.388 0
52.199 111.766
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2 PASSIVA

MODEL G - Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen Prestatie uitgevoerd
kenmerk datum toewijzing t/m verslagjaar en afgerond:

EUR EUR

1006199-1

Totaal

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

Niet van toepassing.

ja

16.800 nee

-9.792Studieverlof HBO

36.720 36.720

29.712 29.71222-07-19Studieverlof HBO

16.800

-9.7921012238-1 20-09-19

Studieverlof HBO 1090575-1 22-09-20

ja
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A1 JAARREKENING

A1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Meerjarige verplichtingen (> € 20.000 p/jr) 

Verplichting Leverancier Bedrag p/jr 
Afvalverwerking Van Vliet Afvalverzamelaars BV
Brandverzekering AON Risk Solutions
Huur kopieer- en printapparatuur Xtandit BV
Huur stalling Kruisplein 26, Rotterdam Gemeente Rotterdam
Huur Dolf Henkesplein 15, Rotterdam Gemeente Rotterdam
Huur Weena 690 (unit 15.03), Rotterdam Workspot Millenniumtoren BV
ICT beheer Tonec asp BV
ICT glasvezelinfrastructuur Eurofiber Nederland BV
ICT infrastructuurdiensten SURFnet BV
ICT netwerkbeheer & wifi-as-a-service Procyon Networks BV
Nutsvoorzieningen - energie ENGIE Energie Nederland NV
Nutsvoorzieningen - transport Stedin BV
Nutsvoorzieningen - warmte Eneco Zakelijk BV
Sanitaire voorzieningen CSN Hygienics BV
Schoonmaakcontract Asito BV

Regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Rechtzaken en claims

35.000

31-5-2030 25.000

15-8-2022 55.000
31-12-2023 127.000
31-12-2023 29.000
31-12-2021

1-9-2021 170.000

28-2-2022

1-9-2021

Aan de gemeente Rotterdam heeft Stichting Codarts een huurgarantie van € 56.718,- verstrekt. Stichting 
Codarts heeft een schuld van € 225.435 aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op grond 
van afspraken uit 1998. Het betreft een eenmalige liquiditeitsbijdrage die ter beschikking is gesteld inzake de 
financiering van de vorderingen collegegeld uit hoofde van gespreide betaling. Bij liquidatie van de 
hogeschool zal deze renteloze lening als eerst betaald worden.

Looptijd tot

285.000

36.000

23.000

30.000

1-12-2022

31-12-2021
1-9-2021 34.000

De regeling duurzame inzetbaarheid is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen afspraken te 
maken die hen helpen om ook op langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, om 
werk en privé goed te combineren. Eigen verantwoordelijkheid en keuze van de werknemer staan daarbij 
voorop. 
Voor zakelijke doeleinden in te zetten (extra) DI-uren leiden niet tot een verplichting in de jaarrekening. 
Binnen stichting Codarts worden DI-uren hoofdzakelijk opgenomen voor (zorg)verlof. Daar het individuele 
afspraken op jaarbasis betreft waar geen rechten aan ontleend kunnen worden voor eenzelfde toekomstig 
bestedingsdoel is er geen sprake van een verplichting voor de gespaarde (en dus nog niet opgenomen) uren.

1-1-2023 56.000

153.000
31-8-2021 30.000

20-4-2034

1-7-2021

Codarts had een overeenkomst met een leverancier voor het exploiteren van de kantine voor de periode van 
1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022. Deze overeenkomst is door Codarts per 16 november 2020 beëindigd 
wegens het in gebreke blijven van de leverancier met betrekking tot de afspraken in de overeenkomst. Tevens 
vordert Codarts de schade ad. € 36.000 vanwege het niet nakomen van de contractuele afspraken. De 
leverancier heeft op 28 april 2021 een tegenclaim ingediend van € 154.000. 

240.000

Aan Stichting LMC Voortgezet Onderwijs te Rotterdam is door Stichting Codarts een langlopend gebruiksrecht 
verleend voor een deel van het pand aan het Kruisplein  ten behoeve van de opleiding Havo/vwo Muziek en 
Dans (HMD).

20



Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

3.1.1 Rijksbijdrage OCW sector HBO

3.1.2 Geoormerkte subsidies OCW

Totaal rijksbijdragen

Toelichting:

3.2 College-, cursus-, les- en examengelden

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

3.2.1 Collegegelden sector HBO

Totaal college-, cursus-, les- en examengelden

Toelichting:

3.3 Baten werk in opdracht van derden

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

3.3.1 Contractonderwijs

3.3.2 Vergoeding LMC

3.3.3 Contractonderzoek

3.3.4 Overige baten in opdracht van derden

Totaal baten werk in opdracht van derden

2.108.731

2.118.300

257.433 219.900 212.436

118.670 150.000

23.768.800 23.541.777

De Rijksbijdrage over 2020 is € 0,4 miljoen hoger dan begroot. De stijging van de Rijksbijdrage ten opzichte 
van de begroting is het gevolg van bijstelling van de OCW-begroting vanwege loon- en prijscompensatie. 
Daarnaast heeft Codarts subsidies lerarenbeurzen ontvangen en toegerekend aan het verslagjaar die niet 
waren begroot.

23.550.077

18.620 0

1.428.654

260.500 313.440

591.250

2.118.300

2.108.731

277.110

1.244.463

665.000 768.543

De realisatie sluit nagenoeg aan bij de begroting. De lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar wordt 
veroorzaakt door de stapgewijze en cohortgewijze jaarlijkse verhoging van het instellingstarief. 

8.300

24.185.198 23.768.800

134.236

1.295.400

2.072.057

2.072.057

24.166.578
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3 BATEN

Toelichting:

3.4 Overige baten

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

3.4.1 Overige 

Totaal overige baten

Toelichting:

332.172

470.204

470.204

283.000332.172

In verband met restitutie van niet genoten contractonderwijs n.a.v. de maatregelen in de strijd tegen Corona 
vallen deze opbrengsten lager uit dan begroot. De vergoeding LMC is icidenteel hoger door een indexatie van 
de leerlingenvergoeding met terugwerkende kracht (2018/2019). 
De baten contractonderzoek vallen iets lager uit dan begroot door een bijdrage van derden die in de 
begroting was voorzien als subsidie maar die in de realisatie tot uiting komt onder de overige baten 
(classificatieverschil). Het verschil ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt door incidenteel hogere 
subsidiebaten overeenkomstig (eind)verantwoordingen. Voor een specificatie van het contractonderzoek 
naar subsidie/onderwerp wordt verwezen naar het verloopoverzicht vooruitontvangen subsidies onder de 
toelichting op de kortlopende schulden.

De hogere baten ten opzichtevan de begroting wordt veroorzaakt door een classificatieverschil. Zie 
toelichting onder baten werk in opdracht van derden (contractonderzoek). Het verschil ten opzichte van 
voorgaand jaar heeft te maken met incidentele baten in dat jaar in verband met de afwikkeling van 
(onder)huur en externe onderzoeksbijdragen.

283.000
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A1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

4 LASTEN

4.1 Personeelslasten

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

4.1.1 Brutolonen en salarissen3

4.1.2 Overige personele lasten4

Totaal personeelslasten

Toelichting:

3 Uitsplitsing 4.1.1 Brutolonen en salarissen:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

4.4.1.1 Brutolonen en salarissen

4.4.1.2 Sociale lasten

4.4.1.3 Pensioenlasten

Totaal brutolonen en salarissen

4 Uitsplitsing 4.1.2 Overige personele lasten:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

4.1.2.3 Overige lasten

Totaal overige personele lasten

312.500

546.800 463.737

3.306.704 2.849.000

584.445

2.486.169 2.647.388

515.744

18.409.584 17.418.136

304.791

13.503.235

3.695.570

1.811.200

2.200.131 2.103.702

18.409.584

3.695.570

21.716.288 21.197.500 21.113.706

14.348.487 14.240.000

1.855.200

2.253.300

18.348.500

1.860.966

1.989.700

3.306.704 2.849.000

De gerealiseerde brutolonen en salarissen liggen in lijn met de begroting. Het verschil ten opzichte van 
voorgaand jaar zijn het gevolg van de cao hbo 2020 waarbij de lonen met ingang van 1 juli structureel zijn 
verhoogd met 2,75% en daarnaast aan de werknemers in de maand juni een eenmalige uitkering van € 880 
bruto is toegekend.
De hogere overige personele lasten, met name op het gebied van personeel niet in loondienst, vloeien voort 
uit incidentele inhuur van interimmanagement en coronagerelateerde inhuur en meerwerk. Te denken valt 
aan zaken als de triage, outilleren van gebouwen voor verantwoord gebruik en audiovisuele en technische 
ondersteuning om een deel van het onderwijs digitaal doorgang te kunnen laten vinden (audities, 
voorstelling/projecten, lessen en examens).  

18.348.500 17.418.136
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4 LASTEN

4.2 Afschrijvingslasten

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

4.2.1 Gebouwen en terreinen

4.2.2 Inventaris en apparatuur

Totaal afschrijvingslasten

Toelichting:

4.3 Huisvestingslasten

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

4.3.1 Huur

4.3.2 Verzekeringen

4.3.3 Onderhoud

4.3.4 Energie en water

4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.6 Heffingen

4.3.7 Overige

Totaal huisvestingslasten

Toelichting:

1.810.800

27.022 22.000 26.341

490.097 404.000

1.015.417 1.068.000 950.956

562.500 664.155

213.209

306.836

438.900

1.849.412

439.791

112.995 135.000 93.636

556.196

1.839.851

46.011 45.000 36.661

1.514.163 1.506.900 1.396.614

382.300

498.746

366.058

310.256

445.658

260.000

De totaal gerealiseerde afschrijvingslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De stijging ten opzichte van 
voorgaand jaar wordt veroorzaakt door de verwerving van het pand aan de Willem Buytewechstraat ultimo 
2019. 

De totale huisvestingslasten vallen hoger uit dan begroot. De energie- en schoonmaakkosten zijn hoger als 
gevolg van de corona maatregelen zoals het continue moeten ventileren van gebouwen, de aanschaf van 
hygiënische producten en intensievere schoonmaak. 
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4 LASTEN

4.4 Overige lasten

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen

4.4.4 Overige

Totaal overige lasten

Toelichting:

355.915

2.461.763 2.146.700 2.370.311

309.196 397.200

0

3.040.633 2.939.100 3.294.608

Door het vertrek van de portefeuillehouder internationalisering in combinatie met de beperkingen als gevolg 
van corona zijn de administratie- en beheerslasten lager uitgevallen dan begroot. Het verschil met voorgaand 
jaar wordt veroorzaakt doordat er in 2020 geen accreditaties zijn uitgevoerd tegenover circa  € 170K in 
voorgaand jaar. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van de instelling zijn leermiddelen minder (intensief) 
gebruikt wat zich heeft vertaald naar lagere onderhouds- en huurkosten. Dit komt tot uiting onder de post 
inventaris, apparatuur en leermiddelen.
Het negatieve boekresultaat van € 514K als gevolg van de implementatie van de componentenmethode is ten 
laste van de rubriek overige gebracht. In het effect van deze methode was onvoldoende voorzien. 

0 8.367

560.015

269.674 395.200
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5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De specificatie is als volgt:
2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR

5.1.1 Rentebaten

5.2.1 Rentelasten

Totaal overige lasten

Toelichting:

6 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

MODEL E - VERBONDEN PARTIJEN

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deel- Conso-
vorm zetel activiteiten vermogen 2020 BW name lidatie

 31-12-20

VvE De Doelen Vereniging Rotterdam 4 (overig) - - n.v.t. n.v.t. n.v.t.

7 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE 
SECTOR (WNT)

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De 
bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen onder punt 7.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum 2020 voor Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten is € 
157.000, klasse D sector Onderwijs. Overeenkomstig de Evaluatiewet WNT is het verbod op het verstrekken 
van winstdelingen, bonussen en andere vormen van variabele beloning vervallen. Deze vormen van beloning 
zijn toegestaan zolang het relevante bezoldigingsmaximum wat van toepassing is niet wordt overschreden.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Codarts Hogeschool voor de 
Kunsten van toepassing zijnde regelgeving: WNT, Uitvoeringsbesluit WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Regeling 
controleprotocol WNT, Beleidsregels WNT 2018, Evaluatiewet WNT en de Regeling bezoldiging 
topfunctionarissen OCW-sectoren. 

De rentelast betreft de aan het boekjaar toe te rekenen rente over de lening van het Ministerie van Financiën. 
De betaalde rente in het boekjaar bedraagt € 6.996,-.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen Stichting Codarts 
Hogeschool voor de Kunsten, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 

9.433 11.200 24.454

0

9.433 11.200 24.468

0 13
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7.1 Leidinggevende topfunctionarissen - College van Bestuur

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang/einde functievervulling
in 2020
Deeltijdfactor in fte

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 2020

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang/einde functievervulling
Deeltijdfactor 2019 in fte

Dienstbetrekking? 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

Totale bezoldiging 2019

01/01-31/08

143.990

ja

55.069

152.000 60.717

W. S.F.

Franchimon Wuersten

Voorzitter Lid

19.794 7.802

01/01-31/12

143.990 55.069

124.196 47.267

149.263

157.000

1,0 0,6

149.263

ja

20.306

128.957

Als topfunctionarissen zijn gedefinieerd de leden van het hoogst uitvoerende dagelijkse- en 
toezichthoudende orgaan van Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten, respectievelijk het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht.

W.

Franchimon

1,0

ja

01/01-31/12

Voorzitter

n.v.t.
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7.2 Toezichthoudende topfunctionarissen - Raad van Toezicht

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang/einde functievervulling

Bezoldiging 2020

Bezoldiging
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 2020

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang/einde functievervulling

Bezoldiging

Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

Totale bezoldiging 2019

8 HONORARIA ACCOUNTANT

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
2020 2019

EUR EUR

1 Controle van de jaarrekening

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. bekostigingsgegevens)

3 Fiscale advisering

4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:

der PlasOosterbaan

34.172 34.000

0 0

37.500 37.500

3.328

0

3.500

0

Alle accountantskosten die gemaakt moeten worden om de jaarrekening over het boekjaar te controleren 
worden toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing is. Voor de na het boekjaar uit 
te voeren (controle)werkzaamheden is een post nog te betalen accountantskosten opgenomen onder de 
kortlopende schulden.

18.531

4.500

15/10-31/12 01/01-31/1201/01-14/10 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-14/10

Lid Lid Lid VoorzitterVoorzitter Lid

G. 

4.500

3.541

15.200

6.000

15.700

4.500 4.500 4.500

G.

Oosterbaan

22.800 15.200 15.200

4.500

15.200

4.500

1.279 4.721

01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Voorzitter Lid Lid

4.500

S.J.

4.500

G. E.A. van L.J. de

Lid Lid

6.000 4.500 4.500

Noorda Oosterbaan der Plas Graaf Ripmeester

E.A. van L.J. de A.M. J.H

Graaf Ripmeester Scholten

1.279 3.541 4.500 4.500

0

4.721

15.700

0 0 0

5.019

4.500

A.M.

15.700 15.700

0 0
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

10 RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
2020 2019

EUR EUR
Toevoeging/onttrekking (-/-)

2.2.2 Algemene reserve

2.2.3 Bestemmingsreserve

Toelichting:

Het College van Bestuur van Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten heeft de jaarrekening 2020 
opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2021.
Het Raad van Toezicht van Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten heeft de jaarrekening 2020 
goedgekeurd in de vergadering van 17 juni 2021.

-259.368 -148.241

0 0

-259.368 -148.241

Het volledige resultaat over 2020 wordt onttrokken aan de algemene reserve.
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Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

A1 JAARREKENING

A1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

12 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

12.1 College van Bestuur

Rotterdam, 17 juni 2021
Origineel getekend door:

W. Franchimon
Voorzitter College van Bestuur

12.2 Raad van Toezicht

Rotterdam, 17 juni 2021
Origineel getekend door:

G. Oosterbaan A.M. Ripmeester
Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

E.A. van der Plas L.J. de Graaf
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie 
per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.
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A2. OVERIGE GEGEVENS
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A2 OVERIGE GEGEVENS

A2.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING

A2.2 NEVENVESTIGINGEN

Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten is gehuisvest op de volgende locaties:
- Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam
- Pieter de Hoochweg 125, 3024 BG Rotterdam
- Dolf Henkespplein 15, 3072 LN Rotterdam
- Willem Buytewechstraat 70, 3024 BP Rotterdam

A2.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten van Stichting Codarts Hogeschool voor de Kunsten is bepaald dat het behaalde resultaat ter 
vrije beschikking staat van de voorgestelde resultaatbestemming.
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