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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

1. ACTIVA

1.1. Vaste activa
1.1.2. Materiële vaste activa 5.058.504 5.217.432
1.1.3. Financiële vaste activa 267.900 339.600

5.326.404 5.557.032

1.2. Vlottende activa
1.2.2. Vorderingen 2.648.026 2.312.977
1.2.3. Effecten 4.046.049 3.900.084
1.2.4. Liquide middelen 12.290.016 9.100.660

18.984.091 15.313.721

Totaal Activa 24.310.496 20.870.753

2. PASSIVA

2.1. Eigen vermogen 13.843.510 13.776.815

2.2. Voorzieningen 3.488.402 3.229.957

2.4. Kortlopende schulden 6.978.584 3.863.981

Totaal Passiva 24.310.496 20.870.753

31-12-2020
€

31-12-2019
€

76 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020   |   KPO RoosendaalJaarrekening 2020   |   KPO Roosendaal 54

Jaarrekening

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
3. Baten
3.1. Rijksbijdragen 32.262.368 29.964.265 31.358.557
3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 572.139 439.225 526.133
3.5. Overige baten 1.028.689 697.971 793.508

Totaal  baten 33.863.196 31.101.461 32.678.198

4. Lasten
4.1. Personeelslasten 26.989.703 24.404.968 24.532.970
4.2. Afschrijvingen 1.062.215 1.060.099 955.960
4.3. Huisvestingslasten 3.013.810 2.799.198 2.889.694
4.4. Overige lasten 2.774.084 2.929.460 2.923.534

Totaal lasten 33.839.812 31.193.725 31.302.158

Saldo baten en lasten 23.384 -92.264 1.376.040

6. Financiële baten en lasten 43.311 30.880 134.345

9. Resultaat 66.695 -61.384 1.510.385

Resultaatbestemming
2.1.1.1. Algemene reserve 575.010 435.591
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek -508.315 1.073.690
2.1.1.5. Bestemmingsfondsen privaat -  1.104

66.695 1.510.385

Staat van baten lasten over 2020
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Kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten Ref.

Saldo baten en lasten 23.384 1.376.040
23.384 1.376.040

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 4.2 1.062.230 955.960
Mutatie voorzieningen 2.2 258.445 -73.370

1.320.675 882.590

Veranderingen in werkkapitaal
Vorderingen (-/-) 1.2.2 -313.570 -149.242
Effecten 1.2.3 -145.965 113.234
Schulden 2.4 3.114.603 264.791

2.655.069 228.783

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.999.128 2.487.413

Ontvangen interest 6.1.1.-1.2.2.14 48.548 40.534
Betaalde interest 6.2.1 -31.705 -14.620
Baten financiële vaste activa 6.1.3 4.988 102.728

21.831 128.642

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.020.958 2.616.055

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -903.302 -1.394.896
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 (0)  1.928
Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 71.700 27.150

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -831.602 -1.365.818

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 1.2.4 3.189.356 1.250.237

Verloop geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 9.100.660 7.850.423
Mutaties in boekjaar 3.189.356 1.250.237
Stand per eind boekjaar 12.290.016 9.100.660

€ €
2020 2019
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Grondslagen

1. Algemene toelichting

Activiteiten
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in gemeente
Roosendaal vanuit een Katholieke grondslag. 

Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal bedraagt per 31 december 2020 
€ 13.843.510. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal is feitelijk en statutair gevestigd op Rector Hellemonsstraat
1, 4702RG te Roosendaal en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 4203045.

Schatting- en stelselwijzigingen
Per 1 januari 2020 is de activeringsgrens verhoogd van € 500 naar € 3.000. Het effect van deze stelselwijziging
op het resultaat bedraagt op jaarbasis circa € 200.000 negatief. 

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van
betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is
voor het verschaffen van het inzicht.

2. Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van BW2 titel 9 en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van kostprijs.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede
de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en heeft voor
de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in
art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling. De in de jaarrekening opgenomen bedragen
luiden in hele euro's. 
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Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel‑ en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen. De cijfers van 2019 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met
dit boekjaar mogelijk te maken.

3. Grondslagen balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een activeringsgrens gehanteerd van € 3.000. Investeringen onder de
activeringsgrens worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Schoolgebouwen waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de
gemeente zijn niet in de balans opgenomen.

De kosten voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud. 

Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De stichting verantwoordt materiële vaste activa in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. Volgens deze grondslagen dienen activa met een lange levensduur
te worden beoordeeld op bijzondere waardevermindeirngen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich
voordien die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum 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

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.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst en verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten.
Vervolgens worden deze overige financiële vaste activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële
activa.  Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de stichting de omvang van 
het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst en verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting 
van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die 
is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Effecten
De effecten opgenomen onder de financiele vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking
hebben op de handelsportefeuille, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans 
opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een assief kan worden afgewikkeld
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.

Waardeveranderingen van de effecten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de
handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien sprake is van 
een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats 
ten laste van de winst en verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel effect de reële waarde onder de
kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de winst en verliesrekening. De onder
de effecten opgenomen investeringen in eigen vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de
handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen reële waarde met ongerealiseerde
waardeveranderingen via de herwaarderingsreserve.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen reële 
waarde met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste waardering verwerkt.
Bij verkoop van de effecten aan een derde worden de transactiekosten in de winst en verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs worden verwerkt in de eerste waardering.

Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking
van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die gedurende langer dan twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.

Eigen vermogen
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene
reserve gebracht.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 
toelichting op de balans. 

Reserve Arbeidsvoorwaarden (publiek)
Deze reserve is gevormd met de additioneel verkregen inkomsten vanuit OCW inzake de bijstelling bekostiging
2019-2020. Deze middelen waren bedoeld voor de financiering van de nieuwe cao 2019-2020, welke pas in 2020
ten uitvoering is gebracht. Deze reserve is ultimo boekjaar vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve Passend  Onderwijs (publiek)
De reserve Passend Onderwijs is in 2013 gevormd vanuit additioneel verkregen middelen van het 
samenwerkingsverband in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs. 

Bestemmingsfons (privaat)
Het bestemmingsfonds privaat is gevormd bij de ontbinding van de Stichting Petrus Cansisius in 2009. Bij
ontbinding van deze stichting is het aanwezige eigen vermogen overgedragen aan KPO Roosendaal, waarbij
is vastgelegd dat deze middelen bestemd zijn voor onderwijsgerelateerde uitgaven die niet worden gesubsidieerd
binnen de onderwijsregelgeving. Dit bestemmingsfonds is in 2015 voor een bedrag van €180.000 ingezet ter 
dekking van de lening aan de Stichting Onderwijsgebouwen Zuiderdreef.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden bepaald op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de
tijdswaarde van geld niet materieel is. Indien de tijdswaarde van geld niet materieel is, wordt de voorziening tegen
nominale waarde verantwoord. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in
de balans opgenomen.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. Onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Personeelsvoorziening

Voorziening jubilea
Op basis van richtlijn 271 van de RJO is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van
toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

De voorziening is bepaald op basis van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband, waarbij onder
meer rekening wordt gehouden met toekomstige salarisstijgingen, ingeschatte blijfkans en disconteringsvoet.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de loonkostendoorbetaling bij langdurig zieke 
personeelsleden. De voorziening is opgenomen op basis van verwachte lasten gedurende het dienstverband
van de werknemers rekening houdend met het specifieke karakter van de voorziening. 

Voorziening Groot onderhoud
Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruikt gemaakt van de tijdelijke uitzonderings-
bepaling conform RJO 4, lid 1c.
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt. 

Vanaf 1 januari 2021 zal een stelselwijziging worden doorgevoerd waarbij de uitgaven voor groot onderhoud
volgens de componentenmethode zullen worden geactiveerd en afgeschreven. De voorziening groot onderhoud
zal in 2021 vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen. 

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende
schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reëele waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs. 
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopgen passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend
en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

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

82

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020   |   KPO RoosendaalJaarrekening 2020   |   KPO Roosendaal 1110

Jaarrekening

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

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

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 waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord worden. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is
verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten, provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd expoitatietekort
zicht heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen
en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW,
gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel
worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt
verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief
voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen
door het bevoegd gezag.

Pensioenlasten
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal heeft voor haar werknemers een toegezegde
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht
hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd. Verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een
deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2% (2019: 97,8%). 
De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In
deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten
verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort
bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met
het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Onder gebouwen vallen:
- Gebouwen en technische installaties: afschrijvingstermijn 15 jaar
- Zonnepanelen: afschrijvingstermijn 15 jaar

Onder inventaris en apparatuur vallen:
- Meubilair leerlingsets: afschrijvingstermijn 25 jaar
- Meubilair Bureau's en bureaustoelen etc.: afschrijvingstermijn 10 jaar
- Meubilair overig: afschrijvingstermijn 5 jaar
- Apparatuur geluidsinstallaties, brandmeldapparatuur etc.: afschrijvingstermijn 10 jaar
- Apparatuur huishoudelijk: afschrijvingstermijn 5 jaar
- ICT digiborden: afschrijvingstermijn 5 jaar
- ICT laptops en computers: afschrijvingstermijn 4 jaar

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen:
- Leermiddelen boeken en lesmateriaal: afschrijvingstermijn 10 jaar
- Leermiddelen licenties: afschrijvingstermijn 8 jaar
- Overige vaste activa: afschrijvingstermijn 5 jaar
- Overige vaste activa telefoons: afschrijvingstermijn 3 jaar

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk
zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de
winst- en verliesrekening. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen 
onder de operationele activiteiten.

Financiele instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de 
omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 
opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten,
dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort.
Het beleid van het bestuurs is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De
belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het
liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.
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Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door
tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. De instelling maakt gebruik
van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, 
worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reëele waarde. 
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1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa

1.1.2.1. 1.1.2.3. 1.1.2.4. Totaal

Gebouwen
Inventaris en 
apparatuur

Overige 
materiële 

vaste activa
€ € € €

Stand 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 181.388 7.696.064 2.342.384 10.219.836
Cumulatieve afschrijvingen -60.259 -3.703.377 -1.238.768 -5.002.404
Boekwaarden 1 januari 2020 121.129 3.992.687 1.103.616 5.217.432

Investeringen - 798.376 104.926 903.302
Desinvesteringen - -208.480 -20.688 -229.168
Afschrijvingen -12.286 -783.000 -228.401 -1.023.687
Afschrijvingen desinvesteringen - 173.012 17.614 190.626
Saldo mutaties -12.286 -20.093 -126.549 -158.928

Stand 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 181.388 8.285.960 2.426.621 10.893.969
Cumulatieve afschrijvingen -72.545 -4.313.366 -1.449.555 -5.835.465
Boekwaarden 31 december 2020 108.843 3.972.594 977.067 5.058.504

In 2020 heeft er voor € 299.154 aan desinvesteringen plaatsgevonden, waarmee een boekverlies van € 38.530 gepaard
gaat. Dit boekverlies vormt tezamen met de afschrijvingen de totale afschrijvingskosten zoals verantwoord in de staat van 
baten en lasten. 

Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

€ €
1.3. Financiële vaste activa

1.1.3. Financiële vaste activa
1.1.3.8. Overige vorderingen 267.900 339.600

267.900 339.600

Boek-
waarde

Investeringen Aflossing Waarde 
verandering

Boek-
waarde

1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020
1.1.3.8.1. Lening u/g * 156.000 - 6.000 - 150.000

Waarborgsommen te vorderen ** 183.600 11.400  77.100 - 117.900
Totaal overige vorderingen 339.600 11.400  83.100 - 267.900

Leningen en waarborgsommen
* Er is in 2015 een lening van 180.000 euro verstrekt aan Stichting Onderwijsgebouw Zuiderdreef te Bergen op Zoom.
Deze lening zal in 30 jaar worden terugbetaald. Hierover wordt een rentevergoeding berekend van 3%.
** Betreft betaalde waarborgsommen aan Snappet.

Toelichting op de balans per 31-12-2020
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Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

€ €
1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen 749.656 53.213
1.2.2.2. Vorderingen op OCW 1.693.086 1.493.993
1.2.2.3. Vorderingen op gemeenten -                    -                    
1.2.2.6. Vorderingen op personeel -264 -                    
1.2.2.10 Overige vorderingen 57.688 581.168
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 127.490 152.825
1.2.2.14 Te ontvangen interest 20.371          31.778
1.2.2.15 Overlopende activa overig -                    -                    

2.648.026 2.312.977

Boek-
waarde Aankopen Verkopen

Waarde- 
verandering

Boek-
waarde

1.2.3 Effecten 1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020
1.2.3.2 Obligaties 3.900.084 317.950        196.010 24.025          4.046.049

3.900.084 317.950        196.010 24.025          4.046.049

De effecten staan ter vrije beschikking van de instelling en worden als handelsportefeuille aangehouden

Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

€ €
1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.1. Kasmiddelen 2.101            3.719
1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen 12.287.915   9.096.942

12.290.016   9.100.660
De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

2. PASSIVA

2.1. Eigen vermogen

Stand per
1-1-2019 Resultaat

Overige 
mutaties

Stand per
31-12-2019

€ € € €
2.1.1.1. Algemene reserve 10.358.283   435.591        -                10.793.874
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek 1.068.897     1.073.690     -                2.142.587
2.1.1.5. Bestemmingsfondsen privaat 839.250        1.104            -                840.354        

12.266.430   1.510.385     -                13.776.815   

Stand per
1-1-2020 Resultaat

Overige 
mutaties

Stand per
31-12-2020

€ € € €
2.1.1.1. Algemene reserve 10.793.874   575.010        -                11.368.884
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek 2.142.587     508.315-        -                1.634.272
2.1.1.5. Bestemmingsfondsen privaat 840.354        -                -                840.354

13.776.815   66.695          -                13.843.510

Het bestemmingsfonds privaat is gevormd bij de ontbinding van de Stichting Petrus Canusius in 2009. Bij de ontbinding 
van deze stichting is het aanwezige eigen vermogen overgedragen aan KPO Roosendaal, waarbij is vastgelegd dat deze
middelen bestemd zijn voor onderwijsgerelateerde uitgaven die niet worden gesubsidieerd binnen de onderwijsregelgeving. 
Dit bestemmingsfonds is in 2015 voor een bedrag van €180.000 ingezet ter dekking van de lening aan de Stichting 
Onderwijsgebouwen Zuiderdreef
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Stand per
1-1-2020 Resultaat

Overige 
mutaties

Stand per
31-12-2020

2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek € € € €
Reserve Arbeidsvoorwaarden 900.000 900.000-  -  -  
Reserve Passend Onderwijs 1.242.587 391.685  - 1.634.272

2.142.587 508.315-  - 1.634.272

Reserve Arbeidsvoorwaarden
Deze reserve is in 2019 gevormd met de additioneel verkregen inkomsten vanuit OCW inzake de bijstelling bekostiging
2019 - 2020. Deze middelen warem bedoeld voor de financiering van de nieuwe cao 2019-2020, welke in 2020 ten uitvoering
zijn gebracht. Dekking van deze kosten heeft echter via de reguliere exploitatie plaatsgevonden. Deze reserve is dan ook 
bij bestuursbesluit ultimo boekjaar vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. 

Reserve Passend Onderwijs
De reserve Passend Onderwijs is in 2013 gevormd van uit additioneel verkregen middelen van het Samenwerkingsverband
in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs. Gedurende kalenderjaar 2020 is een bedrag van € 278.211
toegevoegd aan de reserve vanwege een extra uitkering van het Samenwerkingsverband wegens overtollige reserves. 
Daarnaast zijn in het kalenderjaar 2020 voor een bedrag van € 34.525 uitgaven gedaan in het kader van de
uitvoering en verdere implementatie van Passend Onderwijs. Verdere aanwending van de reserve zal plaatsvinden in 
het jaar 2020 en verder. 

2.2. Voorzieningen
Stand per
1-1-2020 Dotaties

Onttrek-
kingen Vrijval

Stand per 
31-12-2020

€ € € € €

2.2.1. Personele voorzieningen 362.829 26.410  93.132 11.789  284.318
2.2.3. Voorziening Groot onderhoud 2.867.128 1.020.584 683.628 - 3.204.084

3.229.957 1.046.994 776.760 11.789  3.488.402

2.2.1. Personele voorzieningen
2.2.1.4. Jubileumvoorziening 297.630 - 27.219 9.876  260.535
2.2.1.6. Langdurig zieken 65.199 26.410  65.913 1.913  23.783

362.829 26.410  93.132 11.789  284.318

Kortlopend 
deel < 1 jaar

Middellang 
lopend deel  1 

t/m 5 jaar

Langlopend 
deel 

> 5 jaar
€ € €

2.2.1. Personele voorzieningen 73.525  115.680  95.113  
2.2.3. Voorziening Groot onderhoud 846.902  2.357.182  -  

920.427  2.472.862  95.113  

Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

€ €
2.4. Kortlopende schulden
2.4.6. Schulden aan gemeenten 2.590.335 16.416  
2.4.8. Crediteuren 461.503 451.396
2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.159.509 995.508
2.4.10 Pensioenen 326.660 325.554
2.4.12 Overige kortlopende schulden 369.672 511.955
2.4.14 Vooruitontvangen subsdies OCW 807.029 634.038
2.4.16 Vooruitontvangen bedragen - 1.019
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 839.203 777.738
2.4.19 Overige overlopende passiva 424.672 150.356

6.978.584 3.863.981

Deze forse toename van de kortlopende schulden heeft vooral te maken met ontvangen huisvestingskredieten vanuit de
gemeente Roosendaal alsmede de ontvangen subsidie voor Gelijke kansen in het Onderwijs. Beiden zijn nog ter besteding
in 2021.

Daarnaast is de verwerkingssystematiek voor subsidiebeschikkingen vanaf 1 januari 2020 gewijzigd, waarbij alle
toegekende bedragen – voor zover nog niet ontvangen – als vordering en nog te besteden subsidiegelden worden
verantwoord.
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Niet uit balans blijkende verplichtingen

Rechten
Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht. 

Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichten worden hieronder toegelicht. 

Vlg. 
Nr. Omschrijving Periode van t/m Looptijd

Bedrag 
per 

maand

Bedrag 
volledig
 jaar

Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag
 1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag
 totaal

1 Zorg van de Zaak 1-7-2020 30-6-2021 12 € 5.896 € 70.752 € 35.376 € 0 € 0 € 35.376
2 Konica Minolta 1-7-2016 30-6-2021 60 € 8.643 € 103.716 € 51.858 € 0 € 0 € 51.858
3 DVEP gas 1-1-2021 31-12-2025 60 € 29.656 € 355.872 € 355.872 € 1.423.488 € 0 € 1.779.360
4 DVEP elektra 1-1-2021 31-12-2025 60 € 14.479 € 173.748 € 173.748 € 694.992 € 0 € 868.740
5 De Rolf Groep 1-1-2021 31-12-2021 12 € 30.485 € 365.815 € 365.815 € 0 € 0 € 365.815

Er hebben zich na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de
jaarrekening.

Het saldo van baten en lasten over 2020 ad € 66.695 wordt:
- in mindering gebracht op de algemene reserve voor een bedrag van 575.010
- toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek Passend Onderwijs voor een bedrag van 391.685

Gebeurtenissen na balansdatum

Bestemming van het resultaat
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Naam: Juridische vorm: Statutaire zetel: code 
activiteiten:

Eigen vermogen 
31-12-2020

Resultaat 
jaar 2020

Art 2: 403 
BW

deelname consolidatie

€ € % %

Stichting onderwijsgebouw Zuiderdreef Stichting Bergen op Zoom 3 263.468  68.091  nee 50% nee
VVE Zonneboom Stichting Roosendaal 3 5.568  2.221  nee 53% nee
VVE Markiezaten Stichting Bergen op Zoom 3 -  -  nee 50% nee
SWV PO3001 Stichting Bergen op Zoom 4
SWV VO3001 Stichting Bergen op Zoom 4
SWV PO3002 Stichting Roosendaal 4
SWV VO3002 Stichting Roosendaal 4
SWV PO2902 Stichting Goes 4

269.036  70.312  

code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Verbonden partijen
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2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
3.1. Rijksbijdragen
3.1.1.1. Rijksbijdrage OCW 29.275.750 28.150.006 28.587.444
3.1.2.1. Overige subsidies OCW 1.078.598 925.496 1.257.577
3.1.3.3. Ontv. Doorbetalingen Rijksbijdrage 1.908.020 888.763 1.513.536

32.262.368 29.964.265 31.358.557

3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsdidies 572.139 439.225 526.133

572.139 439.225 526.133

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn voor het merendeel structureel van aard, waarbij de omvang van
de ontvangen gelden variabel is. Daarnaast hebben alle subsidies wel een einddatum, waardoor ook voor
structurele subsidies periodiek een nieuwe toekenning van toepassing is.

3.5. Overige baten
3.5.1. Opbrengst verhuur 361.679 341.837 365.118
3.5.2. Detachering personeel 401.521 299.934 243.053
3.5.4. Sponsoring -  -  1.084
3.5.5. Ouderbijdragen 12.444 3.200 16.748
3.5.10 Overige 253.045 53.000 167.505

1.028.689 697.971 793.508

4.1. Personeelslasten
4.1.1. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 25.704.589 23.221.683 23.599.723
4.1.2. Overige personele lasten 1.509.712 1.183.285 1.324.617
4.1.3. Af: Ontvangen vergoedingen -224.598 - -391.370

26.989.703 24.404.968 24.532.970

4.1.1. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1.1.1. Lonen en salarissen 19.223.396 17.159.957 17.636.624
4.1.1.2. Sociale lasten 2.847.972 2.613.515 2.425.464
4.1.1.3. Premies Participatiefonds 737.178 666.949 656.152
4.1.1.4. Premies Vervangingsfonds 23.900 36.183 36.115
4.1.1.5. Pensioenlasten 2.872.143 2.745.079 2.845.368

25.704.589 23.221.683 23.599.723

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt in 2020 370 (368 in 2019). Hieronder is de onderverdeling te
vinden van het gemiddeld aantal werknemers. 

Bestuur / Management 16 16
Personeel primair proces 258 262
Ondersteunend personeel 96 90
Totaal gemiddeld aantal werknemers 370 368

Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland. Ook in 2019 was dit het geval. 

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
4.1.2. Overige personele lasten
4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen 14.621 - 109.296
4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst 788.569 326.183 730.202
4.1.2.3. Overige 706.523 857.102 485.119

1.509.712 1.183.285 1.324.617

Toelichting op Staat van baten en lasten
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2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
4.1.3. Af: ontvangen vergoedingen
4.1.3.1. Ontvangen vergoedingen Participatiefonds -  -  -  
4.1.3.2. Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -  -  -  
4.1.3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen -224.598 - -391.370

-224.598 - -391.370

4.2. Afschrijvingen
4.2.2.1. Afschrijvingen gebouwen en terreinen 12.286 12.519 11.973
4.2.2.3. Afschrijvingen inventaris en apparatuur 783.000 795.059 709.191
4.2.2.4. Afschrijvingen overige materiële vaste activa 228.401 252.521 234.796
4.2 Boekwinst inventaris en overige materiële vaste activa 38.528 -  -  

1.062.215 1.060.099 955.960

4.3. Huisvestingslasten
4.3.1. Huurlasten 294.062 286.793 326.675
4.3.3. Onderhoudslasten (klein onderhoud) 385.039 322.576 312.232
4.3.4. Energie en water 512.315 493.020 511.488
4.3.5. Schoonmaakkosten 638.593 543.347 535.397
4.3.6. Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 44.633 42.641 49.147
4.3.7. Dotatie voorziening onderhoud 1.020.584 1.020.584 1.011.195
4.3.8. Overige huisvestingslasten 118.583 90.237 143.560

3.013.810 2.799.198 2.889.694

4.4. Overige lasten
4.4.1. Administratie en beheer 1.006.689 1.308.798 897.442
4.4.2. Inventaris en apparatuur 458.036 399.079 43.512
4.4.3. Leer- en hulpmiddelen 714.389 774.233 929.277
4.4.5. Overige 594.970 447.350 1.053.303

2.774.084 2.929.460 2.923.534

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden
gespecificeerd:

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Accountantslasten

4.4.1.1. Onderzoek jaarrekening 32.713 28.320 27.709
4.4.1.2. Andere controle opdrachten 5.899 1.700 2.057
4.4.1.3. Fiscale adviezen -  -  -  
4.4.1.4. Andere niet-controledienst 1.448 -  -  

40.060 30.020 29.766

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld
in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief
omzetbelasting. Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel. 

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
6. Financiële baten en lasten
6.1.1. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 37.141 48.380 46.237
6.1.3. Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 37.875 -  -  
6.1.4. Opbrengst van vorderingen tzv vaste activa en effecten -  -  102.728
6.2.1. Rentelasten en soortgelijke lasten -31.705 -17.500 -14.620
6.2.2. Waardeverminderingen financiële vaste activa en effecten -  -  -  

43.311 30.880 134.345
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Omschrijving
Kenmerk datum

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP2-74154-PO 16-10-20
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019-2020 1013114 20-11-19
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020-2021 1095208 20-11-20
Subsidie zij-instroom 1078789 15-04-20
Subsidie zij-instroom 1078820 15-04-20
Subsidie voor studieverlof 1090822 22-09-20
Gelijke kansen in het onderwijs GKO20014 8-12-20

Toewijzing

N

J
J

Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar
 conform de subsidiebeschikking 
geheel uitgevoerd en afgerond

N

N
J

J
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WNT: Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis
van de volgende op Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal van toepassing zijnde regelgeving.
De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn 
vastgesteld:
- Gemiddelde totale baten 6
- Gemiddeld aantal studenten 3
- Gewogen aantal onderwijssoorten 4
- Totaal aantal complexiteitspunten 13

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal  is berekend conform de
WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse E, daarmee bedraagt het 
bezoldigingsmaximum € 170.000.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens
de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 Fte.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020
Bedragen x € 1
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00
Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €  142.414  €  142.588 
Beloningen betaalbaar op termijn  €  20.560  €  20.560 
Subtotaal  €  162.974  €  163.148 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €  170.000  €  170.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 2020  €  162.974  €  163.148 

Het bedrag van de overschrijding, en  - -  
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00
Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €  135.339  €  133.887 
Beloningen betaalbaar op termijn  €  19.927  €  19.929 
Subtotaal  €  155.266  €  153.816 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €  164.000  €  164.000 

Totaal bezoldiging 2019  €  155.266  €  153.816 

J.P.M.C 
Verdaasdonk

C.G.A.M
Mens

J.P.M.C 
Verdaasdonk C.G.A.M  Mens
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.C. Gerritse- 
vd Bosch

P.S.M. van 
de Boom

C.J.T.M.
Maas

A.J. Hilberdink-
Briggeman

E.L.M.
Dinkgreve J. Stuurman V. Poppe G.A.A. 

Reijnders

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/10 - 31/12
Bezoldiging
Bezoldiging  €  10.000  €  8.500  €  8.250  €  4.125  €  7.000  €  7.000  € - €  - 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €  25.500  €  17.000  €  17.000  €  8.546  €  17.000  €  17.000  €  8.546  €  4.273 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag  € - € - € - € - € - € - € - €  - 

Bezoldiging  €  10.000  €  8.500  €  8.250  €  4.125  €  7.000  €  7.000  € - €  - 

Het bedrag van de overschrijding, en  € - € - € - € - € - € - € - €  - 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.C. Gerritse- 
vd Bosch

P.S.M. van 
de Boom

C.J.T.M.
Maas

A.J. Hilberdink-
Briggeman

E.L.M.
Dinkgreve J. Stuurman V. Poppe G.A.A. 

Reijnders

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid N.v.t. Lid Lid N.v.t. N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging  €  12.100  8.470  11.798 N.v.t.  €  9.983  8.470 N.v.t. N.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €  24.600  16.400  16.400 N.v.t.  €     16.400  16.400 N.v.t. N.v.t.
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Postbus 1754
4700 BT Roosendaal

Rector Hellemonsstraat 1
4702 RG Roosendaal

T: 0165 56 77 61 info kporoosendaal.nl
www.kporoosendaal.nl

KPO Roosendaal is een stichting voor Katholiek Primair Onderwijs met 21 scholen

 in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.


