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Financieel verslag 2015

1. Inhoud

Het financieel verslag 2015 Stichting Vluchteling bestaat uit:
• Inhoud
• Samenvatting
• Balans
• Staat van baten en lasten 
• Kasstroomoverzicht
• 1. Toelichting algemeen en grondslagen
• 2. Toelichting balans (inclusief  SHO-format)
• 3. Toelichting op staat van baten en lasten
• 4. Overige gegevens
• Bijlage 1: het kengetallenoverzicht 
• Bijlage 2: begroting 2016, meerjarenraming en toelichting.
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2. Samenvatting 

1. Het resultaat over 2015

In financieel opzicht is het een bijzonder positief  jaar geweest. 
Door de voortdurende oorlog in Syrië kwamen mensen mas-
saal richting Europa, hetgeen veel aandacht voor de vluchtelin-
genproblematiek met zich meebracht. Dit heeft ertoe geleid dat 
Stichting Vluchteling te maken kreeg met extra belangstelling, 
ook op financieel gebied. De extra steun heeft ertoe geleid dat, 
in vergelijking met 2014, de inkomsten uit eigen fondsenwer-
ving in 2015 met € 3 miljoen zijn gestegen. 
Daarnaast is op 17 april de operationele merger met de part-
nerorganisatie International Rescue Committee getekend. Door 
deze samenwerkingsvorm heeft de organisatie meer overheids-
financiering voor noodhulp kunnen verkrijgen, in totaal stegen 
de inkomsten vanuit de overheid met € 7 miljoen. 
De stijging van de inkomsten uit de eigen fondsenwerving met 
46% ten opzichte van 2014 was niet voorzien. De stijging in 
2014 versus 2013 was 14%. 
De noden in bepaalde conflictgebieden zoals Syrië blijven on-
verminderd hoog, waardoor Stichting Vluchteling voor het eerst 
in lange tijd via campagnes en media-aandacht om steun heeft 
gevraagd voor vluchtelingen die Europa bereikten. De campag-
ne voor vluchtelingen in Griekenland is mede de basis geweest 
voor deze stijging. Ook de online marketing, vergezeld van om-
vangrijke free publicity, werpt vruchten af. De baten uit nala-
tenschappen zijn in vergelijking met 2014 € 0,3 miljoen lager.

Het resultaat is € 1,1 miljoen. Daarvan is aan de continuï-
teitsreserve € 0,5 miljoen toegevoegd. De stijging van de kos-
ten voor een groeiende organisatie rechtvaardigen deze toe-
voeging. Gezien de snelle en onververwachte stijging van 
de baten, en de bestedingen die hier toch altijd iets op ach-
ter lopen, is een tijdelijke stijging van de projectreserve met  
€ 0,6 miljoen onvermijdelijk gebleken. Gelet op de voortduren-
de nood verwachten we deze middelen in 2016 doeltreffend in 
te zetten. Aan de financiële reserve tenslotte is € 34.983 toege-
voegd ter dekking van de waarde van de materiële vaste activa.

De bestedingsratio’s en de CBF-percentage zijn in lijn met de 
begroting en de realisatie over 2015.

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het verschil tussen 
de realisatie 2015 - begroting 2015 en 2014 is opgebouwd.
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De bestedingsratio’s en het CBF percentage zijn niet sterk afwij-
kend van de begroting en de realisatie over 2014. Het CBF-per-
centage is 18% (dit was in 2014 23%).

 2015 2014  in € Verschillen in  %
 Werkelijk Begroot Werkelijk t.o.v. Werkelijk Begroot

  €*.1000  €*.1000  €*.1000 2014  2015 - 2014 2015 
Baten   
- Baten uit eigen fondsenwerving  10.493   7.180  7.182 3.311  146 146
- Baten gezamenlijke acties  135
- Baten uit acties van derden   4.318    2.700   4.639  321-   93 160
- Subsidies van overheden    8.842  -  2.023    6.818   437 
- Renteopbrengsten    69    80   72   3-   96 87
 
Totaal Baten   23.857    9.960   13.916  9.941    171 240

- Hulp aan vluchtelingen  18.837 6.925  10.464 8.373  180 272
- Voorlichting   1.461  1.470  1.243  218   118 99
- Pleitbezorging   140  87  203  63-   69 161
 
Besteding t.b.v. doelstelling   20.437  8.482 11.910 8.528   172 241

Wervingskosten   1.943  1.652   1.634 309   119 118

Kosten beheer en administratie   334    275  321   14   104 121
Totaal lasten  22.714 10.409   13.864 8.850  164 218
Som der lasten
    
Resultaat   1.142 449-  52 1.090 

Overzicht realisatie 2015 in vergelijk met de begroting 2015 en de realisatie 2014
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    2015      2014 Verschillen in %  
Kengetallen  Werkelijk  Begroot Werkelijk    t.o.v. 2014 
Bestedingsratio (totaal besteed t.b.v. 
doelstelling/totaal baten)  85,7   85,2  85,6  0,1
Bestedingsratio (totaal besteed 
t.b.v. doelstelling/totaal lasten)  90,0  81,5 85,9    4,1
Beheer en administratie/totaal lasten  1,5 2,6 2,3  -0,8   
Wervingskosten/totaal lasten  8,6  15,9 11,8 -3,2
Kosten eigen fondsenwerving/baten 
eigen fondsenwerving (CBF ratio)  18,4 22,9 22,7  -4,2

Verloop reserves 2015  2014 verschil 
 €   € in %
- Reserve financiering activa   315.081 280.100 112
- Continuïteitsreserve  2.725.284  2.225.284 122
- Vrije reserve voor projecten   2.091.005 1.469.342 142
 
Totaal Reserves  5.131.370  3.974.726 129

De totale omvang van de reserves is met € 1,2 miljoen gestegen. 
De continuïteitsreserve voldoet aan de intern gestelde norm en 
valt ruim binnen de grens van de richtlijn voor reserves van de 
VFI-brancheorganisatie van goede doelen. De projectreserve is 
tijdelijk toegenomen met € 0,6 miljoen. 

Ab Klink     Tineke Ceelen
Voorzitter Raad van Toezicht  Directeur, Bestuurder

Den Haag, 14 juni 2016 
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ACTIVA 

    31.12.15      31.12.14
 € €  € €
Vaste activa    
2.1 - Materiële vaste activa     315.081  280.100

Vlottende activa 

2.2 Vorderingen 
 - Vooruitbetaalde kosten    110.953  78.815
 - Nog te ontvangen rente   55.692  46.927 
 - Nog te ontvangen nalatenschappen    237.741  413.395
 - Nog te ontvangen van Nederlandse overheid 3.180.625  600.000
 - Diverse vorderingen  10.941  48.699
    3.595.952 1.187.836
   
2.3 Liquide middelen    
 - Kas   661  4.027
 - Rekeningen-courant  2.776.702  5.463.159
 - Spaarrekeningen  5.905.050  2.516.295
     8.682.414  7.983.481
 
      12.593.446 9.451.417
  

Balans per 31 december 2015 
(Na voorgestelde resultaatbestemming)
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PASSIVA 

    31.12.15 31.12.14
 €  €  € €
2.4 Reserves en fondsen  
 - 2.4.1 Reserves    
 - Reserve financiering activa   315.081 280.100
 - Continuïteitsreserve 2.725.284   2.225.284 
 - Projectreserve 2.091.005  1.469.342   
   5.131.369  3.974.726

 - 2.4.2  Bestemmingsfondsen  
 - Mr. C. Brouwer Fonds 121.997  93.129
 - Fonds NPL 13e trekking 158.025   476.920 
 - ActieFonds Mijnen Ruimen 199.934   97.264
 - Ham Foundation 180.000   -
 - Fonds SHO -   6.996   
   659.956  674.309
 Langlopende schulden
2.5 Schulden op lange termijn
 - Toegewezen aan projecten  160.788  -  
   160.788
 
 Kortlopende schulden
2.6 Schulden op korte termijn
 - Vooruitontvangen subsidie BuZA  -  780.268
 - Overlopende passiva  14.000  53.311
 - Nog te betalen loonheffing/premies  84.086  44.510
 - Nog te betalen dagen vakantiegeld  57.382 40.414
 - Crediteuren  272.248 183.606
 - Toegewezen aan projecten  6.213.618 3.700.273
  6.641.334   4.802.382

   12.593.446  9.451.417

Balans per 31 december 2015 
(Na voorgestelde resultaatbestemming)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015  

 Realisatie 2015  Begroting 2015 Realisatie 2014

 €  €  €  €  €  €

Baten  
- Baten uit eigen fondsenwerving 10.492.846 7.180.000   7.181.547
 Mailingen-overige donaties 9.836.412  6.250.000  6.285.189
 Aktes 418.438  380.000  381.331
 Nalatenschappen 237.995  550.000  515.027

- Baten uit gezamenlijke actie  134.649  -
- Baten uit acties van derden: SHO  70.660   pm 464.928
- Baten uit acties van derden: NPL  3.725.000 2.700.000 4.039.000
- Baten uit acties van derden: AMR  2.670  97.264
- Baten uit acties van derden: Mr C Brouwer Fonds  19.960   37.706
- Baten uit acties van derden: Ham Foundation  500.000
- Subsidies van overheden   8.841.619  2.023.174
- Renteopbrengsten    69.275 80.000  72.348
Som der baten     23.856.679   9.960.000   13.915.967

Lasten 
Bestemd voor doelstellingen       
A- Hulp voor vluchtelingen/ontheemden   18.836.516   7.234.000 10.463.967
B- Voorlichting  1.460.716  1.470.000  1.242.643 
C- Pleitbezorging  140.164  87.000 203.214
     20.437.395 8.911.000 11.909.824
Werving baten       
- Kosten eigen fondsenwerving  1.933.156   1.645.000 1.626.967
- Kosten acties derden  7.147 7.000 4.726 
- Kosten verkrijging subsidies overheden  2.578   2.100
     1.942.881 1.652.000 1.633.793
Beheer en administratie       
- Kosten beheer en administratie  334.109  275.000   320.546
      334.109 275.000  320.546
Som der lasten    22.714.385   10.838.000  13.864.163

Resultaat   1.142.294 878.000- 51.804

Toevoeging/onttrekking aan:       
Reserves
- Reserve financiering activa   34.983  1.000 11.849
- Continuiteitsreserve  500.000
- Projectreserve  621.663   450.000- 628.354-
Fondsen:
- Ham Foundation  180.000    87.129
- Mr. C. Brouwer Fonds  28.868  80.000- 97.264
- Actie Fonds Mijnen Ruimen   102.670 40.000- 6.996
- Fonds SHO Stop Ebola Ramp  6.996- 
- Fonds NPL 13e trekking Actie Syrië   346.408-  309.000- 476.920
- Fonds NPL 13e trekking 2015 Panzi Foundation  27.513   
      
Totaal     1.142.294 878.000-    51.804-
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        Werving baten                  Realisatie en Begroting    
                                              
 
  Eigen Acties  Subsidies Beheer & Realisatie Begroting  Realisatie
  Fondsen derden overheden Admini- 2015 2015        2014  
 werving      stratie

  €  €   €    €                     
Subsidies en bijdragen  -  -  - -  18.586.732 7.040.738 10.312.605

Afdrachten - - - - - - -

Aankopen en verwervingen - -  - - - -  -

Uitbesteed werk - -  - - - - -  

Publiciteit en communicatie  1.628.992   - -      - 2.546.699 2.460.500 2.298.900

Personeelskosten  205.195 7.147   2.578    225.396 1.070.041 881.099 826.701
Huisvestingskosten 4.601  -     -    5.054  27.408 34.556 35.665
Kantoor en algemene kosten 83.112  -  -       91.294 427.768 357.998 315.792
Afschrijving 11.257     - -  12.365 55.736 62.781 74.500

Subtotaal bureaukosten  304.164 7.147 2.578 334.109 1.580.954 1.336.434 1.252.677

Totaal  1.933.156 7.147  2.578 334.109 22.714.385 10.837.672 13.864.163
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REALISATIE 2015 - BEGROTING 2015 - REALISATIE 2014 

Bestemming                           Doelstelling    
 

  A. Vluchtelingen en Ontheemden       B C    
  Vluchte- Mr. C Actie SHO  NPL 13e NPL 13e  Ham MoU Voor- Pleit- 
  lingen Brouwer Fonds Stop trekking trekking  Founda- IRC/SV lichting bezorging
   fonds    Mijnen Ebola  Panzi 2014 Syrië tion
  €  € €   €   €  € € € € €
Subsidies en bijdragen 10.138.666 91.092 50.000 55.000   949.543 216.779  320.000 6.665.652 - 100.000

Afdrachten - - - - - - - - - -

Aankopen en verwervingen  - - - - - - - - - -

Uitbesteed werk  - - - - - - - - -  -

Publiciteit en communicatie   -    - -     -   - - - - 900.333 17.374
Personeelskosten  191.967 - - 8.620    27.834 7.887    - -  378.044 15.374
Huisvestingskosten 4.304   - - 1.534     2.070  1.025     - - 8.476 345
Kantoor en algemene kosten 77.754 - - 12.500 3.040    717   - - 153.123 6.227
Afschrijving 10.531 -     - -  - - - - 20.739 843
Subtotaal bureaukosten  284.556 - - 22.654 32.944 9.629 - - 560.383 22.790
Totaal  10.423.222 91.092 50.000 77.654 982.487  226.408 320.000 6.665.652 1.460.716 140.164
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Kasstroomoverzicht 2015 

 2015 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten  € €
 
Resultaat boekjaar   1.142.294  51.804 
 
Aanpassing voor:   
2.1  Afschrijvingen   55.736 74.500
mutatie in voorzieningen

mutaties in werkkapitaal:
2.2  Vorderingen   2.408.117- 591.835
2.6  Schulden op korte termijn  1.999.739  2.538.065
2.5  Schulden op lange termijn  -  32.516-
  789.652 3.223.688
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
2.1  Investeringen in het kantoorpand  39.511-  52.021-
2.1  Investeringen in overige bedrijfsmiddelen   51.207-  34.328-
  90.718-  86.349-
  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
2.2  Toename/afname fin. activa + overige vorderingen  - 
  -  -

Mutatie Liquide Middelen  698.933  3.137.341

2.3  Stand liquide middelen op 1 januari  7.983.481    4.846.140
2.3  Stand liquide middelen op 31 december   8.682.414   7.983.481  
  698.933 3.137.341

Kasstroomoverzicht 2015    
 
Belangrijkste verschillen:  
De mutaties in het werkkapitaal zijn gerelateerd aan vooral de 
vorderingen op korte termijn van in totaal € 3 miljoen. De toe-
name van de vorderingen heeft te maken met nieuw-afgesloten 
overeenkomsten met BuZa.    

Daarnaast is het verschil met het resultaat van het boekjaar 
2014 € 1 miljoen.
De schulden zijn € 2 miljoen lager. 
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1. Algemeen

Stichting Vluchteling, opgericht in 1976, en kantoorhoudend 
aan de Stadhouderlaan 28, 2517 HZ ‘s-Gravenhage, zet zich 
op humanitaire gronden in voor de opvang en begeleiding van 
vluchtelingen en ontheemden in de regio om hen te helpen 
overleven en in staat te stellen hun leven opnieuw vorm te ge-
ven. 

De statutaire doelstelling van Stichting Vluchteling tot en met 
15 december 2015 luidt: 

• Het bieden van directe (nood)hulp aan vluchtelingen en ont- 
 heemden via de partnerorganisaties van Stichting Vluchte- 
 ling;
• Het schetsen van een realistisch beeld over vluchtelingen en  
 ontheemden richting het Nederlandse publiek alsook politici  
 en beleidsmakers; 
• Het werven van fondsen om aan bovengenoemde doelstel- 
 lingen invulling te kunnen geven.
 
Bij de uitvoering van deze doelstellingen wordt bijzondere aan-
dacht besteed aan de meest kwetsbaren zoals (alleenstaande) 
vrouwen en kinderen. Daarnaast vormt het vergroten van de 
zelfredzaamheid van vluchtelingen en ontheemden in alle hulp-
verleningsprojecten van Stichting Vluchteling een centraal ele-
ment. Tot slot draagt Stichting Vluchteling in de uitvoering van 
haar werkzaamheden bij aan de realisatie van de millenium-
doelstellingen. 

De statutaire doelstelling van Stichting Vluchteling luidt sinds 
16 december 2015 (aanpassing als gevolg van overeenkomst 
met IRC):

De Stichting heeft ten doel mensen te helpen overleven, die 
het slachtoffer zijn van een conflict of  een natuurramp en 
aansluitend gemeenschappen te ondersteunen bij het vinden 
van structurele oplossingen zodat mensen op eigen kracht hun 
toekomst kunnen verbeteren. De stichting richt zich met haar 
hulp op vluchtelingen en ontheemden. De Stichting verleent 
hulp ongeacht geloofsovertuiging, ras of  nationaliteit.
De Stichting zal het doel realiseren door:
- De noden van vluchtelingen en ontheemden zoals hierboven  
 beschreven onder de aandacht van de Nederlandse bevol- 
 king te brengen en op te komen voor de belangen van deze  
 vluchtelingen en ontheemden:
- Door een beroep op de Nederlandse bevolking de middelen  
 bijeen te brengen om deze vluchtelingen en ontheemden op  
 humanitaire gronden te helpen;
De Stichting zal met de bijeengebrachte middelen activiteiten 
en/of  projecten exclusief  uit laten voeren door IRC, op basis 
van de IRC-overeenkomst.

1.1 Presentatie
Voor de financiële verslaglegging 2015 is de Richtlijn Verslag-
geving Fondsenwervende Instellingen RJ650 gevolgd. 

Het saldo van de staat van baten en lasten komt tot uitdrukking 
in de toename of  afname van de nog te bestemmen fondsen en 
de reserve. De reserve is grotendeels bestemd om in het ko-
mende jaar de projecten voor vluchtelingen te financieren. 

In de staat van baten en lasten worden de in het verslagjaar 
gedane toewijzingen minus de intrekkingen en de in dat jaar 
behaalde koersresultaten – gereserveerd bedrag minus werke-
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lijk uitgekeerd bedrag – opgenomen. Een kasstroomoverzicht is 
toegevoegd. Dit overzicht wordt opgesteld volgens de indirecte 
methode met het resultaat als uitgangspunt.
De verdeling uitvoeringskosten naar bestemming is verwerkt in 
de toelichting lastenverdeling.

Ten aanzien van de kosten valt op te merken dat de bureau-
kosten worden toegerekend aan de drie statutaire doelstellin-
gen, te weten 1. Hulp aan vluchtelingen (projectbegeleiding), 2. 
voorlichting en bewustmaking en 3. pleitbezorging. Daarnaast 
worden de kosten toegerekend aan de werving van de baten, 
waaronder de eigen fondsenwerving, en aan beheer en admi-
nistratie. Kosten van beheer en administratie zijn niet aan doel-
stelling of  werving baten toe te rekenen kosten. De percentages 
voor toerekening van de kosten worden jaarlijks bijgesteld en 
zijn gebaseerd op het urenregistratiesysteem van de medewer-
kers.

1.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

1.1.2 Schattingen 
Voor toepassing van de grondslagen en regels op de jaarre-
kening is het nodig dat het Bestuur van Stichting Vluchteling 
zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattin-
gen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het in artikel 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief  de bijbehorende veron-
derstellingen opgenomen in de toelichting op de desbetreffen-
de jaarrekeningposten.

DE JAARREKENING 2015

1.1.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte me-
thode met het resultaat als uitgangspunt.
In het kasstroomoverzicht wordt een overzicht gegeven van de 
geldstromen die in de loop van het boekjaar 2015 zijn binnen-
gekomen en uitgegaan. 
Het betreft operationele activiteiten, investeringen en financie-
ringsactiviteiten.

1.1.4. Verbonden partijen 
A. Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aange-
merkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of  invloed van betekenis kan worden uitgeoe-
fend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 
Ook de leden van de Raad van Toezicht, de directie en andere 
sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Vluch-
teling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Hiervan 
wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht.

B. Op 17 april 2015 wordt de operationele fusie met IRC en 
SV contractueel vastgelegd. Op bestuursniveau treedt een 
IRC-staflid toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Vluch-
teling. Vanuit Stichting Vluchteling neemt een van de leden 
van de Raad van Toezicht plaats in het bestuur van IRC UK. 
Verder is de SV-directeur bestuurder deelnemer aan het senior 
leadership group. Het orgaan van IRC waar strategische keu-
zen worden besproken en afgestemd. Stichting Vluchteling is 
aanwezig bij de audit commissievergaderingen en heeft inzage 
in alle gegevens. Op operationeel niveau vindt uitwisseling en 
overleg plaatst tussen het management en ook tussen experts 
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fondswerving, voorlichting en lobby en financiën. In de statuten 
is verder vastgelegd dat op basis van een jaarlijks annual fun-
ding plan, onderdeel van de jaarlijkse begroting, gedetailleerd 
afspraken worden gemaakt over de toewijzing van middelen. 
Er worden voor de bijdragen geen afzonderlijke financiële rap-
portages meer verstrekt. SV moet bouwen en vertrouwen op 
de IRC-controle- en verantwoordingssystemen. Daarvoor is het 
van belang dat SV-management meer nog dan voorheen goed 
inzicht krijgt en blijft houden in de financiële beheerssystemen 
en interne controleprocessen van IRC. 

1.2 Grondslagen voor de waardering en presentatie van 
activa en passiva

1.2.1 Materiële vaste activa
Voor zover niet anders vermeld zijn de materiële vaste activa 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumu-
latieve afschrijvingen.
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend 
op basis van onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs.

Het pand zelf  wordt in 40 jaar afgeschreven, de gerelateerde 
onderhoudsinvesteringen aan het pand in 8 jaar.
Er wordt gestart met afschrijven vanaf  de eerste van de maand vol-
gende op de maand waarin de investering heeft plaatsgevonden.

1.2.2 Bijzondere waardeverminderingen van materiële vas-
te activa.
Stichting Vluchteling beoordeelt op iedere balansdatum of  er 
aanwijzingen zijn dat een vast actief  aan een bijzondere waar-
devermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica-
ties 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 realiseerba-
re waarde, de realiseerbare waarde is de hoogste van de op-
brengstwaarde en de bedrijfswaarde. In 2015 is geen sprake ge-
weest van een bijzondere waardevermindering.

1.2.3 Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd te-
gen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering ge-
bracht op de boekwaarde van de vordering.
Alle vorderingen, behalve nalatenschappen, hebben een loop-
tijd die gemiddeld niet meer dan één jaar bedraagt. 
De waarde van de nalatenschappen en legaten wordt bij bena-
dering betrouwbaar vastgesteld. Vaststelling geschiedt op basis 
van de meest recente omschrijving ontvangen van de execu-
teur-testamentair. De afhandeling kan langer dan één jaar duren.

1.2.4 Liquide middelen 
Deze bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare depo-
sito’s met een looptijd korter dan twaalf  maanden. Liquide mid-
delen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.2.5 Reserves en fondsen 
Het Bestuur van Stichting Vluchteling geeft door de benoeming 
van de reserves aan op welke wijze de haar ter beschikking 
staande middelen worden aangewend.

 
Omschrijving Percentage  
  verkrijgingsprijs

Computers 25%
Inventaris 25%
Pand 2,5% - 12%
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De reserves zijn onderverdeeld in: 
- Een continuïteitsreserve. Deze reserve wordt gevormd voor  
 de dekking van de risico’s op korte termijn voor personeel en  
 campagnes.
- Een reserve financiële activa. Deze reserve wordt gevormd  
 voor de dekking van de materiële activa op korte termijn.
- Een projectreserve. Deze reserve wordt gevormd voor de  
 dekking van de hulpverlening.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een spe-
cifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt als een 
bestemmingsfonds.
De huidige bestemmingsfondsen zijn:
- Mr. C. Brouwer Fonds
- Fonds 13e trekking Nationale Postcode Loterij (NPL), project  
 Help Syrië en projectondersteuning Panzi Foundation
- A(actiefonds)M(ijnen)R(uimen)
- Ham Foundation

1.2.6 Schulden op lange termijn
Onder toegewezen aan projecten worden gedane toewijzingen 
aan hulpprojecten verantwoord, verminderd met de daarop ge-
dane uitkeringen. Indien een deel van de verplichting betrek-
king heeft op een periode langer dan één jaar na de balansda-
tum, wordt deze verwerkt onder de langlopende schulden. 
De reële waarde benadert de boekwaarde. 

1.2.7 Schulden op korte termijn en overlopende passiva.
Onder toegewezen aan projecten worden gedane toewijzingen 
aan hulpprojecten verantwoord, verminderd met de daarop ge-
dane uitkeringen. Het gaat om verplichtingen met een looptijd 
van minder dan één jaar.  
De reële waarde benadert de boekwaarde.

1.3 Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, re-
kening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetref-
fende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten 
wordt rekening gehouden met verantwoorde transactiekosten 
op de eventueel ontvangen leningen. 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ont-
vangen. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar 
waarin de omvang voldoende betrouwbaar kan worden vastge-
steld op basis van een omschrijving ontvangen van de execu-
teur-testamentair. In de waardering worden materiële mutaties 
uit de meest recente correspondentie en ontvangsten tot aan 
het opstellen van de jaarrekening meegenomen. Bij het vast-
stellen van de omvang wordt voorzichtigheid betracht.

Toegezegde overheidsbijdragen voor projecten worden ontvan-
gen in termijnen. In de meeste gevallen een eerste termijn van 
80% en de resterende 20% na de eindrapportage over het be-
treffende project. Deze toegezegde, maar nog niet ontvangen 
bedragen, zijn als vordering opgenomen op de balans en als 
baten verantwoord voor zover deze betrekking hebben op pro-
jecten van het boekjaar.

De toewijzingen aan projecten worden verantwoord in het jaar 
waarin het bestuur of  de directie hiertoe heeft besloten. De be-
treffende bedragen worden voor het volledige bedrag van de 
toewijzing onder de kortlopende schulden opgenomen. De 
daadwerkelijke uitkering heeft plaats ten laste van de schulden-
rekening.
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De andere baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan 
het verslagjaar waarin de daarop betrekking hebbende activitei-
ten zijn verricht respectievelijk de lasten zijn ontstaan.
Bijdragen afkomstig uit gezamenlijke acties van een samenwer-
kingsverband worden voor het aan de stichting toekomende 
deel verantwoord als nettoresultaat van die acties op het mo-
ment waarop recht bestaat op dit toekomende deel.

De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen en uit de Samen-
werkende Hulporganisaties worden als baten uit acties van der-
den verantwoord voor het ontvangen bedrag. De eventueel be-
taalde kosten in het kader van verkregen baten en/of  subsidies 
worden in de staat van baten en lasten onder verwervingskos-
ten verantwoord.

Stichting Vluchteling heeft haar pensioenregeling onder-
gebracht bij Achmea. Het betreft een zogenaamde toege-
zegd-pensioen regeling voor haar personeel. Onder een toe-
gezegd-pensioen regeling wordt verstaan een regeling waarbij 
aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Stich-
ting Vluchteling heeft in het geval van een tekort bij de pensi-
oenverzekeraar geen verplichting tot het voldoen van aanvul-
lende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Indien 
er sprake is van een overschot of  een tekort in het fonds zal 
Achmea beslissen tot het verlagen dan wel verhogen van de 
premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstor-
ting leidt of  tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de ar-
beidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor 
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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2. Toelichting op de balans

2.1 Materiële vaste activa 

Voor inventaris en computers wordt een afschrijvingstermijn 
van vier jaar gehanteerd, voor de afschrijving van het pand een 
termijn van veertig jaar en voor investeringen in het onderhoud 
8 jaar. Op de waarde van de grond – € 68.067 – wordt niet af-
geschreven. De WOZ-waarde van het gebouw is € 455.000 (in 
2014 € 495.000). De aanschaffingen van computers/appara-
tuur in 2015 betroffen nieuwe computers en investeringen in 
onlinetechniek. Geen inventaris van grote materiële waarde is 
aangeschaft.
De aanschaffingen betreffende het pand waren uitgaven voor de 
herinrichting van het kantoor. De kosten die hiermee gemoeid 
gaan, worden over een termijn van acht jaar afgeschreven.

Voor eventuele kosten voor groot onderhoud aan het kantoor-
pand aan de Stadhouderslaan 28 te Den Haag, vestigingsplaats 

van de stichting, is geen separate voorziening gevormd.
Alle materiële vaste activa zijn nodig voor de bedrijfsvoering en 
dus is geen sprake van directe aanwending in het kader van de 
doelstelling.

2.2 Vorderingen
Het totaalbedrag aan vorderingen is € 3.595.952.
Het bedrag van € 110.953 betreft vooruitbetaalde pensioenlas-
ten voor 2016.
De te ontvangen rente, € 55.692, is een bedrag dat is samen-
gesteld uit de opgaven van diverse bancaire instellingen. Het 
betreft nog te ontvangen rente van de ING Bank, Rabobank en 
ASN-spaarrekening. 
Het totaal aan legaten en nalatenschappen waarvan de hoog-
te betrouwbaar kan worden vastgesteld, ter waarde van  

Het verloop van de materiële vaste activa in 2015 
  computers  inventaris pand totaal
 €  €  €   € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2015 178.996 39.841 607.131 825.968
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2015 -121.838 -34.063 -389.968 -545.869
Netto boekwaarde per 1 januari 2015 57.158 5.778 217.163 280.099

Boekwaarde per 1 januari 2015 57.158 5.778 217.163 280.099
Bij: aanschaffingen 2015 46.572 4.635 39.511 90.718
Af: afschrijvingen 2015 -29.613 -2.069 -24.054 -55.736

Boekwaarde per 31 december 2015 74.117  8.343 232.621 315.081

Aanschafwaarde per 31 december 2015 225.568 44.476 646.642 916.686
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2015 -151.451  -36.132 -414.022 -601.605
Netto boekwaarde per 31 december 2015 74.117 8.343 232.621 315.081
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€ 237.741, is in het proces van afwikkeling en ontvangst.
De vordering op de Nederlandse overheid is in totaal € 3.180.625.
Deze vordering heeft betrekking op een aantal lopende inciden-
tele financieringsprogramma’s via het Dutch Relief  Alliance sa-
menwerkingsverband met het ministerie van Buitenlandse Za-
ken.
De laatste termijnen worden voldaan in 2016, nadat de eindrap-
portage over deze noodhulpprojecten is goedgekeurd. 
Het bedrag onder diverse vorderingen is € 10.941. Dit bedrag 
bestaat uit een tweetal vorderingen en een reisvoorschot. Ver-
rekening en betaling vinden in 2016 plaats.

2.3 Liquide middelen
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stich-
ting.
Het totaalbedrag aan liquide middelen is per 31 december 2015 
€ 8.682.414. Dit was eind 2014 € 7.983.481 De totale saldi zijn 
€ 698.933 hoger dan eind 2014. 
De post liquide middelen betreft gelden die op spaarrekenin-
gen zijn geplaatst, evenals de saldi van rekeningen-courant en 
kasgelden. Doordat toewijzingen voor de doelstelling hulp con-
form contractueel vastgelegde termijnen, en na goedkeuring 
van tussentijdse rapportages, worden overgemaakt, staan liqui-
de middelen geruime tijd op de bankrekeningen van Stichting 
Vluchteling. 
Van de ING Bank, ASN en Rabobank wordt in totaal € 69.275 
aan rente ontvangen. 
Dit is € 3.073 lager dan in 2014 (€ 72.348). Het rentepercenta-
ge wordt steeds lager. Was het voorheen nog gemiddeld 1%, nu 
is het om en nabij de 0,6% (of  lager) voor de spaarrekeningen. 

2.4 Reserves en fondsen 

2.4.1 Reserve vrij besteedbaar vermogen
Hieronder is het verloop van de totale reserve weergegeven als 
ook het afzonderlijke verloop van elke reserve.

2.4.1.1 Reserve financiering activa 

De reserve financiering activa is vastgelegd in de materiële vas-
te activa.

 
Verloop reserves 
  2015 2014

  €  €
- Reserve financiering activa  315.081 280.100
- Continuïteitsreserve  2.725.284  2.225.284
- Vrije reserve voor 
 projecten   2.091.005 1.469.342

Totaal vrij besteedbaar 
vermogen  5.131.370 3.974.726

 
Het verloop van de reserve financiering activa 
  2015 2014

  €  €
Stand per 1 januari  280.099 268.250
Toevoeging n.a.v bestuursbesluit 34.983  11.849

Stand per 31 december  315.082 280.099

De waarde van de reserve is direct gekoppeld aan de waarde 
van de materiële activa op de balans. De waarde van de aan-
schaffingen minus het totaal aan afschrijvingen in 2015 heeft 
geleid tot een toename van de totale waarde met € 34.983.
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Het verloop van de continuïteitsreserve  
  2015 2014

  €  €
Stand per 1 januari  2.225.284 2.225.284
Toevoeging/onttrekking c.f  resultaatverdeling  500.000 -
Toevoeging n.a.v.bestuursbesluit - -

Stand per 31 december  2.725.284 2.225.284

2.4.1.2 Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient als vaste reserve teneinde zeker 
te stellen dat Stichting Vluchteling aan haar verplichtingen an-
ders dan voor projecten kan voldoen gedurende één jaar. De 
reserve heeft eind 2015 een omvang van € 2.725.284. 
De reserve voldoet ruim aan de gewenste omvang, eenmaal de 
hoogte van de kosten van de werkorganisatie bestaande uit de 
bureaukosten en de kosten voor de fondsenwerving. Jaarlijks 
wordt ten tijde van het opstellen van de begroting bepaald of  de 
hoogte van de reserve bijgesteld moet worden. De reserve ligt 
ruim onder de norm van de VFI-brancheorganisatie van goede 
doelen, die in de richtlijn reserves goede doelen uitgaat van een 
hoogte van maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisa-
tie voor deze reserve. Kosten werkorganisatie 2015 
€ 3,1 miljoen (fondsenwerving € 1,6 miljoen + kosten werkor-
ganisatie € 1,5 miljoen). Voor 2016 is dit conform de begroting 
€ 2,2 miljoen kosten werkorganisatie + € 2,4 miljoen kosten 
fondsenwerving = € 4,6 miljoen.

2.4.1.3 Projectreserve
De reserve bedraagt eind 2015 € 2.091.005. De toevoeging in 
2015 is totaal € 621.663. Het meerdere van € 1 miljoen (be-
stuursbesluit in 2013) wordt in 2016 aan het Funding Plan toe-
gevoegd. Bij de opstelling van de begroting over 2016 en de 
raming voor de volgende jaren zal rekening worden gehouden 
met het doel een uiteindelijk reserve te hebben aan het einde 
van het kalenderjaar van € 1 miljoen.

 
Het verloop van de projectreserve  
  2015 2014

  €  €
Stand per 1 januari  1.469.342 2.097.696
Toevoeging/onttrekking c.f. resultaatverdeling  621.663 -628.354

Onttrekking n.a.v. bestuursbesluit  

Stand per 31 december  2.091.005 1.469.342

Indien zich vluchtelingenrampen voordoen kan gedurende het 
kalenderjaar ook de reserve worden aangesproken. De reserve 
moet nadien worden aangevuld. Op deze wijze wordt de reser-
ve actief  aangewend voor de doelstelling.
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2.4.2 Fondsen vastgelegd vermogen 
2.4.2.1. Fonds 13e trekking Nationale Postcode Loterij
Het saldo van het in 2014 toegekende NPL 13e trekkingsproject 
ter ondersteuning van de slachtoffers van het oorlogsgeweld in 
Syrië bedraagt € 130.512.
De eindrapportage en eindafrekening worden in 2016 ingediend 
bij de Nationale Postcode Loterij.

 
Verloop NPL 13e trekking 2013 Actie Syrie 
  2015 2014
  €  €
Stand per 1 januari  476.920
- Onttrekking voor warchild/unhcr 
 voorlichtingscampagne  -60.000 
- Toevoeging projectbijdrage Stichting Vluchteling 1.339.000
 Onttrekking voor toewijzing
 projecten en voorlichting -276.779 -852.110
- Voorlichting project NPL Syrië (via bestemming 2014) -
- Onttrekking voor indirecte kosten -9.629 -9.970

Stand per 31 december  130.512 476.920

In 2015 is een extra 13e trekking voor de Panzi Foundation toe-
gekend. Het betreft een gezamenlijk toewijzing met Unicef  en 
het Clingendael Instituut. Unicef  is de penvoerder. De eindafre-
kening vindt in 2016 plaats.

 
Verloop NPL 13e trekking 2014 Panzi Foundation 
  2015 2014
  €  €
Stand per 1 januari   - 
- Toevoeging projectbijdrage Stichting Vluchteling 1.010.000 
- Onttrekking voor toewijzing projecten en voorlichting -949.543
- Onttrekking voor indirecte kosten -32.944 

Stand per 31 december  27.513 -

2.4.2.2 Mr. C. Brouwerfonds
Ter nagedachtenis van de heer Brouwer, grondlegger en oprich-
ter van Stichting Vluchteling, is in 2006 het Mr. C. Brouwer-
fonds in samenwerking met de familie Brouwer opgericht. De 
doelstelling van het fonds is het steunen van activiteiten ten be-
hoeve van Tibetaanse vluchtelingen.
In 2015 is door de fam. Brouwer € 19.960 toegevoegd aan het 
fonds. Door toevoeging van een laatste bijdrage vanuit Stich-
ting Vluchteling van € 100.000 wordt ingezet op afbouw van 
het fonds.

 
Verloop Mr. C. Brouwerfonds 
  2015 2014
  €  €
Stand per 1 januari   93.129 6.000
- Toevoeging fam. Mr. C. Brouwer 19.960 37.706
- Onttrekking voor toewijzing projecten  -91.092 -577
- Toevoeging SV na resultaatbepaling 100.000 50.000

Stand per 31 december  121.997 93.129

2.4.2.3 Actiefonds Mijnen Ruimen
De Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen is per september 2014 
opgeheven. De doelstelling van AMR, evenals de fondsenwer-
vende activiteiten, zijn ondergebracht bij Stichting Vluchteling.
In 2015 is een bijdrage geleverd aan een ontmijningsproject in 
Myanmar van € 50.000.
Vanuit SV is een bedrag van € 150.000 toegevoegd aan het 
fonds. 
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Verloop Actiefonds Mijnen Ruimen 
  2015 2014
  €  €
Stand per 1 januari   97.264 -
- Toevoeging AMR 2.670 97.264
- Onttrekking voor toewijzing projecten  -50.000 
- Toevoeging SV na resultaatbepaling 150.000 

Stand per 31 december  199.934 97.264

2.4.2.4 Fonds SHO-actie slachtoffers Ebola ramp
De van de SHO ontvangen middelen zijn te typeren als mid-
delen met beperkte bestemmingsmogelijkheden. De reden van 
beperking is door derden bepaald. De bepalingen zijn vastge-
legd in het financieel reglement van de SHO.

De SHO-middelen worden aan het einde van het boekjaar, in-
dien van toepassing, in een bestemmingsfonds van Stichting 
Vluchteling verantwoord. 

In 2014 heeft een kortlopende actie voor de slachtoffers van 
de Ebola ramp plaatsgevonden. De verantwoording van de 
ontvangen bijdrage is weergegeven in het daarvoor bestemde 
SHO-format financiële (eind)verantwoording nationale actie en 
format jaarrekening. Alle middelen zijn besteed en verantwoord 
in 2015.
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Format financiële (eind)verantwoording nationale actie en format jaarrekening

 SHO actie Stop Ebola

 Boekjaar 2015 Tot en met boekjaar 2015
 Totaal Totaal
Baten  € €  €
Baten uit acties derden  70.660 535.588
Rente  - - -
Totaal baten - 70.660  535.588
   
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV)   
AKV 22.654-  30.585-
  
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit - 48.006  505.003

 Noodhulp Wederopbouw Totaal  Noodhulp Wederopbouw Totaal
Lasten €   €  € € € €
Committeringen van deelnemer (AD)
- verstrekte steun via de UO  55.000   55.000  505.000  505.000
- verstrekte steun via de IK
- verstrekte steun via de D zelf    
Totaal beschikbare commiteringsruimte  - - - 505.000 505.000
 Boekjaar 2015 Tot en met boekjaar 2015
   Noodhulp Wederopbouw Totaal  Noodhulp Wederopbouw Totaal
Inzicht in kasstromen van de deelnemer  €    €  € € € €
Overmakingen door AD met betrekking tot: 
- verstrekte steun via de UO  55.000 55.000 505.000 505.000
- verstrekte steun via de IK
- verstrekte steun via de AD zelf   
Totaal overmakingen 55.000 55.000 505.000 505.000

Inzicht in bestedingen ter plaatse   
- besteding ter plaatse door de UO   55.000 55.000 505.000 505.000
- besteding ter plaatse door de IK
- besteding ter plaatse door de D zelf   
Totaal overmakingen 55.000 55.000 505.000 505.000
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2.4.2.5 Ham Foundation
In november 2015 is dit fonds in het leven geroepen. De doel-
stelling is een bijdrage te leveren aan Syrische vluchtelingen-
kinderen in Libanon.

 
Verloop Ham Foundation 
  2015 2014
  €  €
Stand per 1 januari  - -
- Toevoeging Ham Foundation 500.000 -
- Onttrekking voor toewijzing projecten -320.000 
- Toevoeging SV na resultaatbepaling  

Stand per 31 december  180.000 -

2.5. Schulden op lange termijn
De uitvoering van deze projecten beslaat een looptijd langer 
dan één jaar. De afloop is contractueel vastgelegd voor het 
volgende kalenderjaar.

2.6. Schulden op korte termijn
2.6.1 Crediteuren 
De post openstaande crediteuren per 31 december 2015 heeft 
betrekking op kosten gerelateerd aan dienstverlening, inzet der-
den en voorlichtingskosten. Afwikkeling vindt plaats begin 2016.

Verloop crediteuren
 2015 2014
  €  €

- Crediteuren  272.248 183.606

2.6.2 Toegewezen aan projecten  
De schuld op korte termijn voor de toegewezen projecten is 
in vergelijking met 2014 70% hoger. Een beschikking voor een 
overheidsfinanciering is eind december ontvangen en dit ver-
oorzaakt de relatief  hoge stijging van de schuld.
Van de uitstaande verplichtingen dateert 3% uit 2014 en 97% 
heeft betrekking op verplichtingen uit 2015. 
De uitbetaling van de toewijzingen geschiedt in termijnen. Uit-
kering van een volgende termijn wordt afhankelijk gesteld van 
goedkeuring van tussentijdse rapportages.
Projectspecificaties zijn te vinden op de website:
www.vluchteling.nl

Verloop schulden op lange termijn
 2015 2014
  €  €

- Toewijzing projecten  160.788 -
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Toegewezen aan projecten   

  2015 2014

 €   €  € €

Stand per 1 januari   4.480.541 3.700.273 2.118.428

Toewijzingen in het verslagjaar:   
Hulp aan vluchtelingen 16.470.419 9.013.468
Mr.C. Brouwer Fonds 91.092  577  
SHO Ebola/Syrië 55.000 450.000
Projecten Pleitbezorging 100.000 142.839
NPL 13e trekking 2013 1.166.322 850.150
Ham Foundation 320.000  
    22.683.374 12.575.462

  26.383.647 14.693.890
   
Netto uitkeringen in het verslagjaar   
Hulp aan vluchtelingen  -19.175.032 -9.668.623
SHO Stop Ebola Ramp -55.000 -120.000
NPL 13e trekking 2013   -742.172  -424.150  
Mr. C. Brouwer Fonds   -37.037  -577 

  -20.009.241 -10.213.350
   
Stand per 31 december   6.374.406 4.480.543
- Toegewezen aan projecten   5.232.218 1.704.639
- Toegewezen aan AMR projecten 50.000
- Toegewezen aan projecten SHO Ebola   -      330.000 
- Toegewezen aan projecten NPL 13e trekking 2013   85.000  426.000 
- Toegewezen aan projecten Mou IRC   1.007.188      1.203.616
- Toegewezen aan Mr. C. Brouwer Fonds  36.018  
 
Totaal 6.374.406 3.700.273

Projectverplichtingen kort- en langlopend stand per 31 december 6.374.406 4.408.541
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2.6.3. Nog te betalen belastingen en premies sociale ver-
zekeringen
Eind 2015 waren de maanden november en december nog 
openstaand, inclusief  de nabetaling n.a.v. de doorgevoerde 
aanpassing van de salarissen (BBRA schalen zijn verhoogd). 
Betaling heeft begin 2016 plaats gevonden.

Nog te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen
 2015 2014
  €  €
- Loonbelasting en sociale premies 83.682 44.510

2.6.4. Nog te betalen vakantiegeld/dagen
Maandelijks wordt de opbouw van vakantiegelden in waarde 
opgenomen op de balans. In de maand mei vindt de jaarlijkse 
uitbetaling plaats.
Niet opgenomen vakantiedagen worden, conform de hiervoor 
geldende regelgeving, naar het volgende kalenderjaar meege-
nomen. De waarde van de niet opgenomen vakantiedagen van 
het totaal van de werknemers bedraagt eind 2015 € 57.382. Het 
betreft in totaal 89 dagen van 14 werknemers. 

Nog te betalen vakantiegeld/dagen
 2015 2014
  €  €

- Vakantiegelden/dagen werknemers  57.382 40.414

2.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtin-
gen

Krachtens testamentaire verkrijging heeft Stichting Vluchteling 
in 1986 in bloot eigendom een vermogen verkregen. De waarde 
van dit vermogen per 31 december 2015 is volgens opgave van 
de bewindvoerder € 1.667.247 (2014 € 1.614.134). 
Capital Support Bewind en Executele B.V. voert het beheer. De 
stichting kan niet over de middelen beschikken. Op dit vermo-
gen rust geen vaste bestemming, noch is een besluit tot moge-
lijke aanwending genomen.

Een nieuw getekend contract met de Nationale Postcode Loterij 
is geldig van de periode 2016 tot en met 2020. De bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij is gebaseerd op de inkomsten uit 
eigen fondsenwerving. 

Onderdeel van de goedgekeurde begroting 2016 is het zgn. IRC 
funding plan ter waarde van € 6.570.273. Op basis van vast-
gestelde criteria zullen in 2016 overmakingen en toewijzingen 
plaatsvinden.
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3. Toelichting op de staat van baten en lasten

3.1 Algemeen en toerekeningsgrondslag en methodiek 

Algemeen 
De personele inzet en de daaraan gerelateerde kosten voor huis-
vesting, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingskosten 
zijn berekend op basis van de door het bestuur goedgekeurde 
kostentoerekeningssystematiek. De basis voor de kostentoere-
kening is de urenregistratie van de organisatie. Hieronder in het 
kort de uitgangspunten van het door het bestuur vastgestelde 
methodiek. 

Toerekening grondslag en methodiek inzet en kosten 
personeel en bureau
Stichting Vluchteling hanteert een sluitende urenregistratie. 
Werknemers moeten aangegeven hoeveel uur zij per dag beste-
den aan activiteiten die vooraf  door het management zijn be-
paald. Daarnaast moet een korte omschrijving gegeven worden 
van de uitgevoerde activiteiten. De activiteiten behoren tot de 
doelstellingen, fondsenwerving, algemeen management, en ac-
tiviteiten zoals NPL-inzet en SHO-acties. De uren toegerekend 
aan algemeen management worden verhoudingsgewijs doorbe-
last naar de diverse doelstellingen en de fondsenwerving.

De uitkomst van de urenregistratie wordt gebruikt voor de toe-
rekening van alle kosten die niet zonder meer aan een doelstel-
ling en/of  de fondsenwerving kunnen worden toegewezen. Het 
gaat om de categorieën kantoorkosten, communicatiemidde-
len, afschrijvingen, lidmaatschappen en andere kosten die on-
der de categorie overhead, conform nieuwe opzet jaarverslag-
geving, kunnen vallen. Reiskosten en andere kosten die direct 
zijn gerelateerd aan een doelstelling en/of  de fondsenwerving 

kunnen rechtstreeks worden toegeschreven aan die doelstellin-
gen, fondsenwerving en/of  andere, niet-reguliere activiteiten.

Stichting Vluchteling heeft geen werknemers in dienst die bui-
ten Nederland werkzaam zijn.

Kosten van gemengde activiteiten: voorlichting en fond-
senwerving
De afdeling voorlichting en fondsenwerving wordt geconfron-
teerd met het feit dat veel fondsenwervende activiteiten ook 
een voorlichtend element bevatten. De kosten van pleitbezor-
ging en projectbegeleiding kunnen in het algemeen direct wor-
den doorbelast naar die doelstellingen.

Campagnes
De grootste kostenposten voor de afdelingen met een gemengd 
karakter zijn de vier of  meer jaarlijkse campagnes. De kosten 
hiervoor – zoals vormgeving, drukwerk, verzending – bedragen 
circa 50% van het totale budget voor de beide afdelingen. Cam-
pagnes die speciaal gericht zijn op een crisissituatie, zijn in de 
eerste plaats fondsenwervend; alle campagnekosten vallen in 
dergelijke gevallen onder fondsenwerving.

Externe communicatie
Ter ondersteuning van de campagnes worden veelal adverten-
ties geplaatst en radio- en/of  tv-spotjes uitgezonden. Deze ma-
nier van communiceren heeft in eerste instantie een fondsen-
wervend doel, en uitgaven hieraan komen geheel ten laste van 
fondsenwerving.

Acties
Acties kunnen een gemengd karakter hebben, maar zijn vooral 
bedoeld om de Nederlandse bevolking voor te lichten – denk 
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aan de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag en de Van Heuven 
Goedhart-lezing en -penning. Hiervoor is onder voorlichting 
een aparte begrotingspost – voorlichting algemeen publiek – 
opgenomen. Ook binnen de begroting voor fondsenwerving is 
een bedrag voor acties opgenomen. Dit bedrag is echter aan-
zienlijk lager dan het budget voor acties die onder voorlichting 
vallen. 

Reportages
Reportages die met externe hulp tot stand zijn gekomen, zijn 
veelal gericht op voorlichting. Indien dergelijke reportages ook 
worden ingezet voor fondsenwervende activiteiten – ter voor-
afgaande bepaling door het management – is er sprake van een 
gemengde activiteit. In dat geval komen de kosten gelijkelijk 
ten laste van de posten voorlichting en fondsenwerving. 

Beheer en Administratie
Conform de richtlijnen valt de inzet van het algemeen manage-
ment onder beheer en administratie.

Tot slot worden in de bijlage Kengetallen verhoudingen tussen 
de directe en indirecte kosten, de doelstellingen, de kostenpost 
beheer en administratie en de kosten voor de werving van de 

baten weergegeven. Op basis van deze gegevens zal gewenste 
normering moeten worden vastgelegd binnen de organisatie – 
zie de bijlage Kengetallen.

3.2 Analyse bij de staat van baten en lasten

Kengetallen en Bestedingsratio’s 2015 afgezet tegen 2014
De bestedingsratio’s over 2015 zijn in lijn met de begroting over 
2015 en wijken bijna niet af  van het voorgaande jaar.
De kosten voor werving en beheer & administratie zijn 10%. Dit 
is 8% lager dan begroot en 5% beneden de SV-norm van 15% 
(zie ook bijlage I, Kengetallen).

Voorlichting en bewustmaking
De kosten voor voorlichtingsactiviteiten gericht op het Neder-
landse publiek zijn €  211.106 hoger dan de uitgaven in 2014 en 
€ 16.251 lager dan de begroting. Bij diverse onderdelen, cam-
pagnes maar ook activiteiten onder deze doelstelling, is geke-
ken naar haalbaarheid en toegevoegde waarde van geplande 
activiteiten. Daarnaast is er door de extra aandacht voor de 
vluchtelingproblematiek wereldwijd extra ingezet op de infor-
matievoorziening voor het publiek. 

  2015 2014  Verschillen in 
Kengetallen Werkelijk Begroot Werkelijk % t.o.v. 2014 
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal baten) 85,7  85,2 85,6 0,1
Bestedingsratio (totaal besteed 
t.b.v. doelstelling/totaal lasten) 90,0  81,5 85,9 4,1
Beheer en administratie/totaal lasten 1,5 2,6 2,3 -0,8
Wervingskosten/totaal lasten 8,6  15,9 11,8 -3,2
Kosten eigen fondsenwerving/baten 
eigen fondsenwerving (CBF ratio) 18,4 22,9 22,7 -4,2
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Pleitbezorging
De kosten voor de doelstelling pleitbezorging zijn € 63.333 la-
ger dan in 2014. In vergelijking met de begroting over 2015 
is € 52.881 meer uitgegeven. Een bijdrage aan Human Rights 
Watch voor mensenrechtenonderzoek in CAR valt onder deze 
doelstelling.  

Hulpverlening
Aan de doelstelling hulpverlening is in totaal € 11,6 miljoen 
meer toegewezen dan begroot. In vergelijking met 2014 is 
€ 8,4 miljoen meer toegewezen. Het ontvangen van meer mid-
delen via de overheid, € 8,8 miljoen, de hogere inkomsten uit ei-
gen fondsenwerving € 3,4 miljoen, liggen hieraan ten grondslag.

Fondsenwerving
De kosten voor de fondsenwervende activiteiten waren in 2015  
€ 1.939.099. Dit is € 305.306 meer dan in 2014. Het CBF-percenta-
ge is 18%, in 2014 was dit 23%. Het begrote percentage was 23%.
De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn 46% hoger dan 
in 2014. De inkomsten zijn ook 46% hoger dan begroot voor 2015.

Baten
Ten opzichte van de realisatie over 2014 vertoonden de tota-
le inkomsten een stijging van 71%. De baten uit eigen fond-
senwerving zijn gestegen met € 3.311.299, uit gezamenlijke ac-

ties, acties derden, SHO en NPL en overige baten, is € 685.959 
minder verkregen; en uit renteopbrengsten € 3.073 minder. De 
overheidssubsidie tenslotte was in 2015, in vergelijking met 
2014, € 6.818.445 hoger. 

3.3  Baten eigen fondsenwerving

- Het aantal donateurs eind 2015 is 141.769. Eind 2014 was  
 dit 110.009, een stijging van 28,9%.
- Het aantal machtiginghouders bedraagt eind 2015 33.317  
 (2014: 30.458). 
- Daarnaast zijn 1.300 aktehouders in het bestand opgeno- 
 men. (2014: 1.143 aktehouders).
De machtiginghouders en de aktehouders leveren de structure-
le inkomsten binnen de eigen fondsenwerving. Het bedrag aan 
nalatenschappen waarvan de waarde betrouwbaar kan worden 
vastgesteld is eind 2015 € 237.995 (in 2014: € 515.027) Dit is 
46% lager dan in 2014. 

3.4 Baten uit gezamenlijke acties 

Een TV avond van RTL4 en een hieraan gekoppelde fondsen-
wervende actie met het Nederlandse Rode Kruis en nog een 
aantal NGO’s, voor de slachtoffers van het conflict in Syrië, 
heeft € 134.649 opgeleverd.

Baten eigen fondsenwerving  

  realisatie begroting  realisatie 
  2015 2015   2014 2015-2014
  €  €   € 
Campagnes en donaties  9.836.412 6.250.000  6.285.189 159
Aktes  418.438 380.000   381.331 110
Nalatenschappen 237.995 550.000   515.027 46

Totaal  10.492.846 7.180.000  7.181.547 148
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3.5 Baten uit acties van derden 

Samenwerkende Hulporganisaties 
De SHO-actie voor de slachtoffers van de Ebola ramp heeft to-
taal zo’n € 10 miljoen opgeleverd. SV heeft hier € 535.538 (in 
2015 - € 70.660) van ontvangen. Alle middelen zijn toegewezen 
en besteed. Zie ook 2.4.2.4. Fonds SHO Ebola. 

Verloop SHO Fonds
 2015 2014
   €  €

Stand per 1 januari 6.995 -
Toevoeging vanuit SHO 70.660 464.928
- onttrekking voor toewijzing uitvoerende organisatie -55.000 -450.000
- onttrekking apparaatskosten/voorbereiding en coördinatie  -22.655 -7.932
    
Stand per 31 december  -0 6.995

Aandeel in acties van derden
 2015  2014
   €  €

- Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage) 2.700.000 2.700.000
- Nationale Postcode Loterij 13e trekking naar  
 Warchild/UNHCR (intrekking Syrië)  -60.000
- Nationale Postcode Loterij (Kanjers voor Goud) 25.000
- Nationale Postcode Loterij Panzi Foundation 
 extra bijdrage 50.000 
- Nationale Postcode Loterij 13de trekking 1.010.000 1.339.000
    
Totaal  3.725.000 4.039.000

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 
Naast de reguliere jaarlijkse bijdrage van € 2.700.000 is een ex-
tra bijdrage van € 1,1 miljoen ontvangen voor een extra bijdra-
ge uit de 13e trekking voor het project Stop seksueel geweld in 
conflicten. Daarnaast zijn nog een tweetal bedragen voor Kan-

3.6 Overige baten 

3.7 Subsidies van overheden 
De bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken waren 
begroot op € 1.500.000.
In 2015 is via de Dutch Relief  Alliance in totaal € 8.841.619 
ontvangen. 
Het betreft in alle gevallen incidentele subsidies.

3.8 Renteopbrengsten
De totale renteopbrengsten bedragen € 69.275.
Dit is € 10.725 lager dan begroot. Rentepercentages bij de ban-
ken blijven minimaal en dalen nog steeds.

3.9 Verdeling bureaukosten
De wijze waarop de kosten werden toegerekend aan de doel-
stellingen is toegelicht in hoofdstuk 3.1.
Op basis van de urenregistratie die alle werknemers maande-
lijks invullen zijn ook de uren die betrekking hebben op de in-
zet voor de werving van baten, evenals de inzet voor beheer 
en administratie, te herleiden.  De werkelijke personeelskosten, 
conform de arbeidsvoorwaarden, vermenigvuldigd met de wer-
kelijke uren per doelstellingen en/of  werving baten en/of  be-
heer en administratie, worden op deze wijze berekend. De an-
dere bureaukosten zoals huisvestingskosten, kantoorkosten en 
algemene kosten worden op basis van de verhoudingen van de 
verdelingen toegeschreven. Dit met uitzondering van kosten in-
zet derden, voor specifieke doelstellingen en/of  reiskosten die 
veelal betrekking hebben op de doelstelling hulpverlening en/
of  voorlichting.

jers voor Goud en een extra bijdrage voor Panzi Foundation 
ontvangen, in totaal € 75.000.
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Algemeen
Het totaal van de bureaukosten is 25% hoger dan begroot 
voor 2015. In vergelijking met 2014 zijn de kosten 26%  
(€ 309.573) hoger. Doordat de vluchtelingencrisis ook de gren-
zen van Europa heeft bereikt, heeft er een omslag in de organi-
satie plaatsgevonden. Om de stroom van aandacht en hulp aan 
te kunnen was het nodig extra personeel aan te nemen. Daarbij 
waren investeringen in het kantoor nodig om extra werkplek-
ken te creëren. Ook de intensivering van de samenwerking met 
IRC heeft tot gevolg gehad dat er extra onderzoeken en eva-
luaties van de fondsenwerving en de bedrijfsvoering moesten 
plaatsvinden. Dit naast het uitwerken van de operationele sa-
menwerking met IRC die ook de nodige aandacht en deskun-
digheid (inhuur juristen etc.) heeft gekost. 
Aan personele kosten is € 147.000 meer besteed en aan in-
zet derden € 94.000, in totaal € 241.000. in vergelijking met 
2014. Voor juristen en andere benodigde expertise is ongeveer  
€ 100.000 meer uitgegeven dan in het voorgaande jaar.
Zoals al is vermeld zijn aantal werknemers en de daarbij beho-
rende kosten bepalend voor de hoogte van de bureaukosten. In 
2015 vormden de uiteindelijke personele lasten 68% van de bu-
reaukosten, in 2014 was dit 66%.  

Reis- en verblijfskosten, bestuurskosten, accountants-, notaris- 
en juridische kosten en algemene kosten (porti, contributiebe-
talingen) zijn in de RJ650-specificatie ondergebracht onder de 
rubriek “kantoor en algemene kosten”.

In de toelichting op de staat van baten en lasten is een specifi-
catie per doelstelling en activiteit weergegeven.

In de toelichting lastenverdeling, onderdeel van het model jaar-
rekening RJ650, is de specificatie van de onderdelen van de bu-
reaukosten als volgt:

Specificatie kosten naar bestemming 
  Realisatie Begroot Totaal Realisatie  Vergelijk   
 2015 2015 2014 Begroting 2015-2014  
     in % 
 € €   € € 

Personeelskosten 1.070.041 880.898 826.701 189.143 129
Huisvestingskosten  27.408  34.687 35.665 -7.279 77
Kantoor en algemene kosten 427.768 358.833 315.792 68.935 135
Afschrijving 55.736 62.474  74.500 -6.738 75
Totaal 1.580.954 1.336.892 1.252.657 244.062 126

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor en algemene 
kosten

Afschrijving

Specificatie kosten naar bestemming

3%

68%

27%

2%
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Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten, 
voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers. In de ar-
beidsvoorwaarden hebben zich geen noemenswaardige wijzi-
gingen voorgedaan in 2015.
De personele kosten inclusief  inzet derden bedragen 68% van 
alle bureaukosten, in de begroting is dit 65%.
In vergelijking met 2014 zijn de totale personeelskosten  
€ 243.340 hoger. Het was in augustus 2015 nodig om extra on-
dersteunende staf  aan te nemen om alle publieksvragen en de 
extra aandacht vanuit de media omtrent de vluchtelingencrisis 
aan te kunnen. De voorziene overbesteding t.o.v. de begroting 
is door het bestuur akkoord bevonden. Daarnaast zijn een aan-
tal extra functies nodig voor de fondsenwerving. Een specialist 
voor het opzetten en uitvoering van een strategie Nalatenschap-
pen is aangenomen en zo ook een extra fte voor het Major Do-
nor Relatiebeheer. Daarnaast is er, net zoals voorheen, gebruik 
gemaakt van diensten van vrijwilligers/stagiaires en tijdelijke 
arbeidskrachten voor speciale evenementen zoals de Nacht van 
de Vluchteling.
Stichting Vluchteling heeft geen werknemers in dienst die bui-
ten Nederland werkzaam zijn.
In 2015 zijn externe consultants ingezet ter ondersteuning voor 
het team projecten en het team fondsenwerving.

Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten zijn iets lager dan begroot en ook dan 
de uitgaven in 2014. Het klein onderhoud was dit jaar beperkt, 
echter qua investeringen was er door de toename van het per-
soneel meer nodig (zie ook 2.1).
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Overzicht bureaukosten 
  Realisatie Begroting Realisatie 2015-   verschil   Realisatie 2015 
 2015 2015 2014 2014 %  2015-2014 begroting 2014  
      in %
 € €   € €
        

Salarissen  704.423 873.000 576.558 122 127.865 114
Sociale lasten  109.536  98.676 111 10.861
Pensioenlasten 78.597  83.416 94 -4.819
Personeel acties derden 74.952   8.279 905 66.673
Overige personeelskosten 19.310   54.707 35 -35.397
Inzet derden  104.110 20.000 9.904 1.051 94.206
Reis- en verblijfskosten 68.247 61.000 103.220 66 -34.973 112
Huisvestingskosten  22.779  39.000 34.258 66  -11.479 58
Kantoorkosten  157.365 94.000 132.004 119 25.362 167
Bestuurskosten 6.430 5.000 4.599 140 1.831 129
Accountants & Juristen 150.475  47.000 42.480 354 107.995 320
Algemene kosten  28.993  64.000 30.058 96 -1.065 45
Afschrijvingskosten   55.736  67.000 74.500 75 -18.764 83
Totalen  1.580.954  1.270.000 1.252.657 126 328.297 124

Kantoor en algemene kosten (tabel specificatie kosten naar bestemming)

} }

Het totaal van de uitgaven voor de categorie kantoor- en alge-
mene kosten is 35% hoger dan in 2014 en is € 68.935 hoger dan 
de begroting. 
De benodigde personele uitbreiding heeft geleid tot hogere kan-
toor en algemene kosten. Ook hiermee is het bestuur akkoord.
Extra inzet was nodig van met name juristen/notarissen om 
de operationele merger met International Rescue Committee 
goed op te zetten en de statuten aan te passen. De kostenpost 
accountants & juristen valt onder algemene kosten.
In dat kader werden ook meer bestuursvergaderingen belegd 
dan gebruikelijk.  
Daarbij is het, zoals hierboven onder algemeen al aangegeven, 
ingewikkeld om kosten van techniek en automatisering omlaag 
te brengen. Deze kostenpost bevat ook de immer toenemende 

kosten voor beheer, onderhoud en nodige aanpassingen van de 
website van de stichting. 

Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten zijn € 55.736. Dit is € 11.264 lager dan 
begroot. Veel aanschaffingen zijn in het derde of  vierde kwar-
taal van 2015 in gebruik genomen, dus zijn de afschrijvingskos-
ten beperkt. Daarnaast is de investering in een nieuwe website 
uitgesteld naar 2016.  
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Bezoldiging Bestuur, Raad van Toezicht en Directie.
Aan de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht van 
Stichting Vluchteling wordt geen bezoldiging toegekend.

De directeur heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het 
betreft een full time dienstverband van 39 uur per week. Het 
totaal jaarinkomen voldoet aan de gestelde norm (VFI-norm is 
voor het totaal jaarinkomen € 109.550). 

De bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit de brutosala-
riskosten inclusief  vakantietoeslag, sociale lasten, pensioenpre-
mies, en eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering geldt stan-
daard voor alle werknemers.

Bureaukosten 
Mede door het instellen van de urenregistratie is het mogelijk 
de inzet ten behoeve van activiteiten te meten. De inzet van de 
medewerkers vormt de basis voor de berekening van de bu-
reaukosten voor deelname aan activiteiten.

De bureaukosten gemaakt in het kader van acties van de Nati-
onale Postcodeloterij worden per maand op basis van de uren-
registratie berekend. Het uurtarief  van de medewerker wordt 
verhoogd met een opslagpercentage van 20% voor indirecte 
kosten.

3.9 Liquiditeitsbeheer en rente-inkomsten
Stichting Vluchteling houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening 
met de mogelijkheid dat fondsen bestemd voor projecten op 
korte termijn beschikbaar moeten zijn. Niet-direct benodigde 
fondsen worden op rentedragende rekeningen geplaatst. De 
omvang van de gelden die door het jaar heen op renterekenin-
gen kunnen worden geplaatst, kan fluctueren. In 2015 waren de 

Naam C.A.J.M. Ceelen
Functie Directeur
Dienstverband 
Aard (looptijd) onbepaald
Uren 39
Parttime percentage  100
Periode 2015 2014
 Bedragen in €  Bedragen in €
Bruto loon / salaris  81.048  80.712
Vakantiegeld  6.484  6.457
Eindejaarsuitkering 6.727 6.699
Variabele beloningen - -
Totaal jaarinkomen  94.259   93.868 

SV lasten (werkgeversdeel) 14.616 13.571
Onbelaste vergoedingen 3.329 3.329
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 6.207 5.500
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 16.887 19.304
 41.040 41.704
Totaal bezoldiging 135.299 135.572

rentepercentages, evenals in 2014, gemiddeld 0,6% versus ge-
middeld 4% in de jaren daarvoor. 
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4. Overige gegevens

4.1 Voorstel resultaatbestemming
Het voorstel tot bestemming van het resultaat is verwerkt in de 
jaarrekening.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermelding be-
hoeven.

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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Ref.: e0382363   

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Vluchteling 
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2015 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vluchteling op 31 december 2015 en van het 
resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de 
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650). 

Wat wij hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Vluchteling te ‘s-
Gravenhage (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2015; 
• de staat van baten en lasten over 2015; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
RJ 650. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vluchteling zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Verantwoordelijkheden van de directie 
De directie is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650; 

en voor 
• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting.  

  

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

  

Mededeling betreffende het jaarverslag 
  

Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien 
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het 
jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens 
RJ 650. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het 
jaarverslag.  

Rotterdam, 14 juni 2016 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door M. van Ginkel RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015 
van Stichting Vluchteling 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting zijn 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit 
niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Bijlage 1    
Kengetallen    begroting realisatie begroting realisatie realisatatie realisatie realisatie gemiddeld
  2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2011-2015
  � � � � � � � �

 Totale baten 18.825.000 23.856.679 9.960.000 13.915.967 10.948.834 9.710.349 13.717.565 15.023.305

Baten  Eigen fondsenwerving 9.772.000 10.492.846 7.180.000 7.181.547 6.325.798 5.593.062 6.006.709 7.146.922

Kosten  Kosten werving eigen 

 fondsenwerving 2.447.000 1.933.156 1.645.000 1.626.967 1.348.833 1.152.624 1.117.939 1.435.904

 Kosten werving baten totaal 2.447.000 1.942.881 1.652.000 1.633.793 1.363.517 1.155.806 1.122.419 1.443.683

 Kosten beheer & administratie 446.000 334.109  275.000 320.546 294.804 262.047 269.763 296.254

Doelstelling  Indirecte kosten  2.210.676 1.580.954  1.336.434 1.252.657 1.194.695 1.272.086 1.174.739 1.295.026

 Directe kosten  16.566.324 21.133.431  9.501.238 12.611.506 9.782.569 8.774.938 12.169.630 12.894.415

 Totale lasten 18.777.000  22.714.385 10.837.672 13.864.163  10.977.264 10.047.024 13.344.369 14.189.441

Kengetallen  CBF norm (max 25% van 

 eigen fondsenwerving)  25 18,42 22,91 22,65 22,65 20,61 18,61 20,09

 Percentage indirect - direct 

 totaal/lasten 12 7 12 9 11 13 9 10

 Beheer & administratie/totaal lasten 2   1 3 2 3 3 2 2

 Kosten (werving + beheer 

 & administratie)/totaal lasten 15  10  18 14 18 14 10 12

 CBF kengetal: 

 Bestedingsratio; Totaal besteed t.b.v. 

 doelstelling - totaal baten 84 86 89 86 86 89 87 121

 Bestedingspercentage lasten versus 

 totaal baten 100 95 109 100 79 103 97 94

 Bestedingspercentage doelstelling 

 versus totale lasten 85 90 82 86 108 86 90 88

Verloop doelstelling  Hulp voor vluchtelingen 13.907.000  18.836.516 7.354.000 10.463.967 8.130.032 7.354.363 10.707.753 11.098.526

 Voorlichting  1.839.000 1.460.716 1.470.000 1.242.643 1.033.079 1.054.815 1.021.556 1.162.562

 Pleitbezorging 138.000 140.164 87.000 203.214 155.834 219.993 222.878 188.417

 Verhouding besteding 

 doelstelling - baten 85 90 82 86 108 86 90 88

 Totaal  doelstelling  15.884.000 20.437.395 8.911.000 11.909.824 9.318.945 8.629.171 11.952.187 12.449.505

Herkomst van de baten in 2015

70.660, 0%

8.841.619; 37%

10.492.846; 44%

3.725.000; 16%

Gezamenlijke actie

BuZA

Fondsen

Eigen fondswerving

NPL

SHO

69.275, 0%

134.649; 1%
522.630, 2%

Overige baten

Voorlichting

Pleitbezorging

Hulp

Kosten

Verhouding bestedingen 2015

10%

83%

1%6%
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Toelichting kengetallen periode 2011-2015

Algemeen:
In het overzicht is een aantal van belang zijnde kengetallen voor 
Stichting Vluchteling opgenomen over een tijdsbestek van vijf  
jaar. Het gaat om de periode 2011-2015. 
Dit geeft inzicht in hoe het verloop van jaar tot jaar is en daarbij 
zijn de gemiddelden over de afgelopen vijf  jaar berekend.

CBF-norm: Percentage kosten ten behoeve van de wer-
ving van de baten
De kosten voor de eigen fondsenwerving liggen beneden de 
25% norm van het CBF. Sinds 2010 vinden meer fondsenwer-
vende campagnes plaats, die ondersteund worden door radio 
en/of  tv-uitingen. Dit heeft, zoals eerder aangeven, geleid tot 
een structurele groei in het aantal donateurs. In 2015 is het kos-
tenpercentage 18%. In totaal is € 0,3 miljoen meer uitgegeven 
dan in 2014. Het CBF-percentage in 2014 was 23%.

Percentage kosten (beheer & administratie en wer-
vingskosten)
De kosten die niet behoren tot de doelstellingen zijn de kosten 
die gemaakt worden ten behoeve van beheer en administratie, 
en de fondsenwerving. 
Stichting Vluchteling tracht dit kostenpercentage beneden de 15% 
te houden. Een kostenpercentage van totaal 10%, waarvan 8% 
voor fondsenwerving en 2% voor beheer & administratie, is het 
meest wenselijk. Echter kwaliteitsmanagement kost geld en ook 
fondsenwerving brengt kosten met zich mee. Maandelijks wordt 
het kostenpercentage geanalyseerd. Indien nodig worden tijde-
lijke en/of  structurele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd.  

Het kostenpercentage (kosten voor werving baten en kosten be-
heer en administratie) is voor 2015 in totaal 10%, waarvan 1% 
voor beheer & administratiekosten en 9% voor kosten werving. 
Ook de wervingskosten voor het verkrijgen van overheidssubsi-
die en acties derden (13e trekking NPL) vallen onder deze catego-
rie. Uitsluitsel over toewijzingen wordt in 2016 bekendgemaakt.

Bestedingsratio: totaal besteed t.b.v. de doelstellingen/
totaal baten  
Conform RJ 650:423, is de verhouding totaal besteed versus to-
taal baten weergegeven.
De norm is 85% - 90%. In 2015 is dit percentage 90%. Deze 
uitkomst voldoet aan de wenselijke norm. De specifictaties per 
doelstelling zijn af  te lezen uit het overzicht.

Bestedingsratio: totaal besteed t.b.v. de doelstelling/to-
tale lasten:
Conform RJ 650:423 is de verhouding totaal besteed versus to-
taal lasten weergegeven.
Van de totale lasten wordt 90% besteed aan de doelstellingen. 

De verhouding bestedingen doelstellingen
Bestedingen aan hulpverlening, voorlichting en pleitbezorging 
worden beïnvloed door de relatief  grote bedragen die aan ex-
tra hulpverlening worden uitgegeven in een periode van de gro-
te SHO-acties en/of  noodhulpacties waarin ook BuZa middelen 
toekent voor de noodhulp. Aan voorlichting wordt in de laatste 
jaren meer tijd en geld besteed dan voorheen. De voorlichtings-
activiteiten zijn belangrijk voor het verkrijgen van het benodigde 
draagvlak. Dit draagvlak vormt een basis voor de fondsenwerving. 
De gewenste verhouding (norm) tussen de doelstellingen is 
Hulpverlening 85-90%, en Voorlichting en Pleitbezorging sa-
men 10-15%. 
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Kernpunten meerjarenbegroting 2016-2018

De begroting voor 2016 heeft een positief  resultaat van € 48.000. 
In 2016 zal in verband met groei van de organisatie, van gemid-
deld 12,2 fte over 2015 naar 18 fte in 2016, de continuïteitsre-
serve bijgesteld moeten worden. 
Het voorstel is om de toevoeging aan de continuïteitsreserve te 
spreiden over in elk geval twee jaar. Dit zorgt er voor dat ook 
de bijdragen voor de doelstellingen niet te veel schommelen. 
Indien mogelijk wordt voorgesteld bij het opstellen van de jaar-
rekening over 2015 een eerste toevoeging aan de deze reserve 
te doen. 
Conform de VFI richtlijn zou de continuïteitsreserve 1,5 maal 
de kosten van werkorganisatie (inclusief  kosten fondsenwer-
ving), mogen bedragen. Totale werkkosten in 2016 zijn € 4,6 
miljoen. 
Indien de groei van Stichting Vluchteling zich voortzet bete-
kent dit dat in de toekomst vervangende kantoorruimte nodig 
is. Het pand, eigendom van Stichting Vluchteling, kan worden 
verkocht. De WOZ-waarde is op dit moment € 455.000. De 
boekwaarde van het pand was eind 2015 € 233.000. In de loop 
van 2016 gaat duidelijk worden of  ingezet moet worden op een 
eventuele verhuizing en wat hiervan de kosten zullen bedragen. 
Besluitvorming hierover ligt bij de Raad van Toezicht. Het be-
stuur komt, indien van toepassing, met een voorstel.
In het Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 is toegelicht hoe 
wordt ingezet op het verhogen van inkomsten uit eigen fond-
senwerving en het verhogen van het aantal (structurele) dona-
teurs. Veel campagnes en acties hebben daarbij een voorlich-
tend karakter en daarom is ook voor de doelstelling voorlichting 
meer budget nodig.
Het CBF-percentage voor 2016 komt uit op 24,84%, dit is 5% 

hoger dan de prognose voor 2015. Het percentage blijft maar 
net binnen de maximale CBF norm van 25%. Het CBF heeft het 
voornemen de norm van 25% in de toekomst los te laten. 

Van de totale baten is voorzien dat 85% aan de doelstellingen 
besteed wordt. 88% daarvan is bestemd voor de hulp aan vluch-
telingen, 12% voor voorlichting en 1% voor pleitbezorging.

De eigen fondsenwerving blijft de belangrijkste bron van in-
komsten voor Stichting Vluchteling. Ook de bijdrage van Nati-
onale Postcode Loterij is voor Stichting Vluchteling van groot 
belang. Conform het beleid van de NPL mag de bijdrage niet 
hoger zijn dan 50% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving 
van een goede doelenorganisatie. Daarbij mag de bijdrage van 
de NPL niet hoger zijn dan 1/3 deel van de totale eigen inkom-
sten. Dit percentage is voor 2016 14%.

In 2015 bedraagt de bijdrage vanuit de overheid 36% van de 
totale baten. Voor 2016 is dit begroot op 33%. Een ingediende 
aanvraag voor € 2,6 miljoen op jaarbasis is nog niet beoordeeld. 
Uitkomst hierover wordt voor eind 2015 verwacht. Bij goed-
keuring zou dit betekenen dat totale overheidsfinanciering circa 
50% gaat bedragen. 

Stichting Vluchteling is groeiende, zowel de inkomsten uit eigen 
fondsenwerving als ook de inkomsten uit overheidsfinanciering 
zijn sterk gestegen. De totale baten in 2014 zijn € 14 miljoen en 
de totale baten in 2015 zullen € 24 miljoen bedragen. Voor 2016 
is € 19 miljoen aan baten begroot.
In 2015 bedraagt de omvang van het personeel 12,2 fte en de 
begroting over 2016 gaat uit van 18 fte. Er zijn geen ingrijpende 
kostenwijzigingen voorzien voor het personeel. 



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

DE JAARREKENING 2015

Hulp aan vluchtelingen

Voorlichting

Pleitbezorging

Kosten werving en beheer
en  administratie

Besteding van de baten aan de strategische doelstellingen

74%

15%

10%

1%
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Begroting 2016 / meerjarenraming 2017 - 2018
Staat van Baten en Lasten
bedragen (x 1.000)
 Realisatie 2015  Begroting 2016 Raming 2017 Raming 2018
   €   € €  €  €  € €  €
Baten       
- Baten uit eigen fondsenwerving 10.493 9.772  10.871  12.135
 Mailingen en overige donaties  9.836  8.837 9.946 11.195 
 Aktes  418  435 425 440
 Nalatenschappen 238 500 500 500
- Baten uit gezamenlijke actie  135
- Baten uit acties derden     pm  pm pm
  SHO (Samenwerkende Hulporganisaties) 71
  NPL (Nederlandse Postcode Loterij) 3.725  2.700 2.700 2.700
  Mr C Brouwer Fonds  20  
 AMR (Actie fonds mijnen ruimen)  3
 Ham Foundation  500
- Subsidies van overheden   8.842  6.273  800 800
- Baten uit beleggingen     
- Overige baten (rente)  69   80   80 80

Som der baten   23.857  18.825 14.451 15.715  
    
Lasten     
Bestemd voor doelstellingen     
- Hulp aan vluchtelingen   18.837 13.907 9.211 10.757
- Voorlichting   1.461 1.839  1.928 1.937
- Pleitbezorging  140 138  135 135
  20.437 15.884   11.274 12.829
Werving baten     
- Kosten eigen fondsenwerving  1.933 2.427  2.480 2.480
- Kosten gezamenlijke acties  7  -   - -
- Kosten acties derden  3  10  7 7
- Kosten verkrijging subsidies overheden   10   10 10 
- Kosten van beleggingen      
      1.943  2.447    2.497  2.497
Beheer en administratie      
- Kosten beheer en administratie    334   446   392  392
        334   446    392  392
   
Som der lasten      22.714  18.777 14.163 15.718
     
Resultaat         1.142 48    288  3-
Resultaatbestemming     
    
Toevoeging/onttrekking aan:   
- Reserves      
Projecten        622       -
Continuiteitsreserve        500    288     288 3
Financiering activa         35  3-  
- Fondsen
Ham Foundation    180            180-
Actie Fonds Mijnen Ruimen     103 57-         
SHO Ebola actie    7-
Mr C Brouwer Fonds  29   
NPL fonds 13e trekking actie voor Syrië  346-  
- Fonds NPL 13e trekking 2015 Panzi Foundation  28  
Totaal       1.142    48    288 3
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