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8  Financieel jaarverslag 2009 
Algemeen

Dit financieel verslag is een samenvatting van de jaarrekening 2009 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Tenzij anders is 
vermeld, luiden de bedragen in duizenden euro’s.

8.1 Financieel resultaat

Het resultaat over 2009 sluit op een tekort van € 1.101.000 (2008: overschot € 1.504.000). In het resultaat zijn de volgende eenmalige 
posten verwerkt:

Tekort volgens de staat van baten en lasten  1.101
  
Opbrengst beleggingen boven het begrote bedrag 754 
Vrijval van voorzieningen wachtgeld en arbeidsduurverkorting 250 
   1.004
Voorziening Krimp Landelijk Bureau 600 
Voorziening mogelijke oninbaarheid leningen 360 
   960  
Operationeel tekort  1.145

Het operationeel tekort van € 1.145.000 is met name ontstaan door dat de ambities bij de baten uit eigen fondsenwerving hoger bleken te 
zijn, dan kon worden waar gemaakt onder de slechte macro-economische omstandigheden. 

8.2 Begroting 2010
De begroting 2010, zoals vastgesteld door de Verenigingsraad op 11 december 2009, luidt als volgt:
 
Baten uit eigen fondsenwerving  3.007
Bijdrage Nationale Postcode Loterij  10.000
Subsidies van overheden  9.676
Inkomsten uit eigen activiteiten  720
Baten uit beleggingen  -
Som der baten  23.403
  
Besteed aan doelstellingen  
Asiel 11.094 
Integratie 5.578 
Vereniging & Organisatie 4.654 
Totaal besteed aan doelstellingen  21.326
  
Werving baten  
Kosten eigen fondsenwerving 700 
Kosten werving NPL bijdrage 15 
Kosten verkrijging subsidies overheden 195 
Kosten van beleggingen 38 
Totaal kosten werving baten    948  

Kosten beheer en administratie 1.319

Som der lasten   23.593  
Resultaat  - 190
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8.3 Aanvullende informatie

Omvang van de continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve werd in de achter ons liggende jaren opgebouwd en dient de continuïteit van de organisatie en de missie waarvoor 
zij staat. De continuïteitsreserve is een buffer en zal worden ingezet bij organisatieveranderingen binnen de doelstellingen van de organi-
satie. VluchtelingenWerk heeft de omvang van de continuïteitsreserve bepaald op tenminste 50% van de jaarlijkse kosten van de werk-
organisatie. Als maximum voor de continuïteitsreserve is aansluiting gezocht bij de Nationale Postcode Loterij die deze reserve maximeert 
op 100% van de niet door de overheid gesubsidieerde salariskosten op jaarbasis. De omvang van de continuïteitsreserve blijft daarmee 
ruimschoots binnen de normstelling van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) en van de toezichthouder, het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). Ultimo 2009 heeft VluchtelingenWerk een continuïteitsreserve van € 5.285.000 bij een gewenste omvang van 
minimaal € 5.251.000 en maximaal € 7.715.000. 

Beleggingsbeleid
Onder goedkeuring van de Verenigingsraad heeft het bestuur in 2005 het beleggingsbeleid vastgesteld. Het beleid is gericht op vermogens-
aanwas en inkomen uit het vermogen. In 2008 is de uitvoering van het beleggingsbeleid geëvalueerd met advies van een onafhankelijke 
derde vermogensbeheerder. De overeenkomst van vermogensbeheer met Staalbankiers NV te Den Haag wordt voortgezet. Deze overeen-
komst heeft een onbepaalde termijn, maar is tussentijds opzegbaar met in achtneming van een redelijke termijn. Onder deze overeenkomst 
wordt 80% - met een marge van plus en minus 5% - van het belegd vermogen aangehouden in obligaties met een minimum kwaliteit van 
AA. De resterende 20% - met een marge van plus en minus 5% - van het belegd vermogen wordt aangehouden in aandelen. Deze mix tussen 
obligaties en aandelen wordt als meer defensief geoormerkt. De beleggingshorizon is langer dan vier jaar. De effecten waarin is belegd, 
worden gescreend op duurzaamheid en wel op de volgende aspecten: discriminatie, kernenergie, kinderarbeid, schending van mensen-
rechten, milieudelicten, niet duurzame bosbouw, wapens en arbeidsomstandigheden.

Meerjarenperspectief
De gevolgen van de ontwikkelingen in de aantallen vluchtelingen, het overheidsbeleid en de daarop gebaseerde strategische keuzes van 
VluchtelingenWerk voor de toekomstige baten en lasten worden jaarlijks tegen het licht gehouden. In 2009 is dat perspectief gewijzigd in die 
zin dat teruglopende baten de organisatie nopen tot herbezinning van prioriteiten en de omvang terug te brengen tot een kernorganisatie. 
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8.4 Balans (na resultaatverdeling)

Activa  2009  2008
Materiële vaste activa  554  646  
  
Voorraden 41  55
Vorderingen en overlopende activa 2.756  4.367
Effecten 5.118  5.234
Liquide middelen 5.357  4.697
   13.272  14.353   
Totaal Activa  13.826  14.999 

Passiva  2009  2008
Reserves   
 Continuïteitsreserve 5.285  6.020
 Bestemmingsreserves 1.330  1.696 
   6.615  7.716
Fondsen    
 Bestemmingsfondsen  365  365
    
Totaal reserves en fondsen  6.980  8.081
 
Voorzieningen     
Wachtgelden 1.633  1.973 
Overige 1.136  598 
   2.769  2.571
    
Langlopende schulden  228  320
    
Kortlopende schulden  3.849  4.027
     
Totaal Passiva  13.826  14.999
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8.5 Staat van baten en lasten

  2009 2009 2008
Baten realisatie begroting realisatie
Baten uit eigen fondsenwerving 2.778 4.200 2.810
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 10.039 10.000 12.884
Subsidies van overheden 8.540 8.778 9.384
Baten uit eigen activiteiten 654 550 598
Baten uit beleggingen 854 100 - 52

Som der baten 22.865 23.628 25.624
    
Lasten
Besteed aan doelstellingen   
Asiel  10.197 9.803 11.756
Integratie  5.014 6.593 5.947
Vereniging & Organisatie   5.692 4.798 5.556    
Totaal besteed aan doelstellingen 20.903 21.194 23.259

Kosten werving baten    
 Kosten eigen fondsenwerving 540 702 533
 Kosten werving NPL bijdrage 6 18 9
 Kosten verkrijging overheidssubsidie 205 176 70
 Kosten van beleggingen 36 47 40
Totaal kosten werving baten 787 943 652
      
Kosten beheer en administratie 1.566 1.366 1.419
   
Voorziening wachtgelden - 188 - - 390
Voorziening arbeidsduurverkorting - 62 125 - 970
Voorziening krimp Landelijk Bureau 600 - -
Voorziening oninbaarheid leningen 360 - 150

Som der lasten 23.966 23.628 24.120
    
Resultaat - 1.101 nihil + 1.504
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8.6 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 

De jaarrekening van VluchtelingenWerk is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In het bijzonder is rekening 
gehouden met  richtlijn 650 betreffende de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen. Voorts is rekening gehouden met de 
regelgeving van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Voor zover niet anders 
aangegeven worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarden. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. De resultaten op transacties worden verantwoord 
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Dividenden worden verantwoord op moment van ontvangst. De 
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de effecten zijn verwerkt in het resultaat.

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 
economische levensduur. 

Effecten 2009 2008
De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. 
   
Obligaties, beursgenoteerd  4.034 4.177
Aandelen, beursgenoteerd 1.084 1.057
Stand per 31 december 5.118 5.234

De beleggingen zijn in overeenstemming met het beleggingsbeleid en voldoen aan de toets van duurzaamheid. De obligaties hebben een 
kwaliteit van tenminste AA en zijn verdeeld over 11 individuele titels. De aandelen zijn verdeeld over 42 individuele titels. Qua valuta luiden 
92% van de beleggingen in euro’s en 8% in overige Europese valuta’s.

Continuïteitsreserve 2009 2008
De mutaties  kunnen als volgt worden gespecificeerd:
   
Stand per 1 januari 6.020 5.246
Uit Resultaatbestemming - 735  774
Stand per 31 december 5.285  6.020 

Bestemmingsreserves
Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans afgezonderd. Het bestuur heeft besloten 
tot de volgende bestemmingsreserves, waarvan het verloop is gespecificeerd. Voor de bestemmingsreserves zijn geen externe verplichtingen 
aangegaan.

  Stand per  Toevoeging Onttrekking Stand per
  1 januari 2009 2009 31 december
Reserve financiering activa 646 35 127  554
Deskundigheidsbevordering Regionale Afdelingen 200 - 74  126
Bedrijfsvoering Landelijk Bureau en Regionale Afdelingen 200 93 93  200
Versterking imago VluchtelingenWerk 200 - -  200
Aanpassing gewijzigd subsidiekader 200 - 200  -
Versterking Centrale Opvang 250 - -  250
Totaal 1.696 128 494  1.330
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Bestemmingsfondsen
Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans afgezonderd. Indien de beperking door 
derden is bepaald wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

  Stand per Toevoeging  Onttrekking   Stand per 
   1 januari 2009 2009 31 december
Vluchtelingenfonds 365 477 477 365

Op het Vluchtelingenfonds kan een beroep worden gedaan voor de hoge kosten van leges van verblijfsvergunningen, voor de kosten van 
gezinshereniging en algemene financiële ondersteuning van vluchtelingen. Het fonds wordt gevoed door giften uit de samenleving en door 
VluchtelingenWerk.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waar-
schijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  Stand per Toevoeging  Vrijval Onttrekking   Stand per 
   1 januari 2009 2009 2009 31 december
Voorziening Wachtgelden 1.973 - 188 152 1.633
Krimpoperatie Landelijk Bureau - 600 - - 600
Overige voorzieningen 598 - 62 - 536

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening voor wachtgelden is rekening gehouden met een schatting van de verdiencapaciteit van de daarin 
opgenomen voormalige medewerkers. In 2009 is besloten de personele bezetting van het Landelijk Bureau in de loop van 2010 in te krimpen. Ver-
wacht wordt dat van circa 15 medewerkers gedwongen afscheid moet worden genomen. Met vakverenigingen is een sociaal plan overeengekomen. 
Alle voorzieningen zijn opgenomen conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, rekening houdend met Richtlijn 650.

Baten en kosten eigen fondsenwerving
Donaties en giften worden als baten eigen fondsenwerving verantwoord op moment van ontvangst. Baten uit nalatenschappen worden 
verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm 
van voorschotten zijn in het boekjaar waarin ze zijn ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.  
Het merendeel van de donaties kreeg van de gever een algemene bestemming. In 2009 zijn specifieke donaties ontvangen voor de 
Kindervakantieweken (€ 161.000), het Vluchtelingenfonds (€ 325.000), het project ‘1001 kracht’ (€ 22.000) en de missie naar Kenia 
(€ 25.000). De donaties voor het Vluchtelingenfonds zijn aan het bestemmingsfonds toegevoegd. De overige specifieke donaties zijn in 
2009 aan dat doel besteed.
In 2008 werd door de Stichting Instituut Gak een bijdrage toegezegd van € 1.000.000 om statushouders aan werk te helpen, dat wil zeggen 
vluchtelingen die via het generaal pardon een verblijfstitel voor Nederland ontvingen, ter bevordering van hun integratie in de samenleving. 
Van deze toezegging werd € 500.000 daadwerkelijk ontvangen. De bate en lasten van dit project worden in hetzelfde tempo verantwoord 
rekening houdend met de eisen aan de bijdrage gesteld.  

Bijdrage van de Nationale Postcode Loterij realisatie 2009 begroting 2009 realisatie 2008
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 10.039 10.000 12.884

Met de Nationale Postcode Loterij is overeengekomen dat VluchtelingenWerk gedurende de periode 2009 tot en met 2012 jaarlijks uit de 
afdracht van reguliere trekkingen maximaal € 10 mln. ontvangt.
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Subsidies overheden realisatie 2009 begroting 2009 realisatie 2008
Raden voor Rechtsbijstand 1.111 1.000 1.027
Ministerie van Justitie, DMB  5.601 5.222 5.682
Ministerie van VROM, DI&I 1.397 1.397 1.490
Projectsubsidies 431 1.159 1.185
Totaal 8.540 8.778 9.384

Projectsubsidie
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken werden onder het Matra programma subsidies ontvangen met betrekking tot de institutionele 
versterking van organisaties ten behoeve van vluchtelingen in Oost Europa. Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd 
een subsidie toegezegd om statushouders naar werk te begeleiden. Voor de werving en begeleiding van taalcoaches werd door het ministerie 
van VROM subsidie toegezegd. Het ministerie van VWS kende een subsidie toe voor diversiteit en deskundigheidsbevordering van vrijwil-
ligers.

Bestedingen in 2009
De jaarrekening is gebaseerd op een verantwoording op productniveau waarmee de prestaties van de organisatie helder en meetbaar worden 
verantwoord. De producten zijn gegroepeerd naar doelstelling: Asiel, Integratie en Vereniging & Organisatie. In 2009 zijn de beschikbare 
middelen als volgt ingezet:

Besteed aan doelstellingen realisatie 2009 begroting 2009 realisatie 2008  
Asiel 10.197 48,8% 9.803 46,3% 11.756 50,5%
Integratie 5.014 24,0% 6.593 31,1% 5.947 25,6%
Vereniging & Organisatie 5.692 27,2% 4.798 22,6% 5.556 23,9%

Besteed aan doelstellingen 20.903 100% 21.194 100% 23.259 100%

Onder ‘Asiel’ zijn alle producten en projecten gegroepeerd gericht op een eerlijke, zorgvuldige en efficiënte asielprocedure en een zorgvuldig 
asielbeleid in Nederland en op Europees niveau.

Onder ‘Integratie’ zijn alle producten en projecten gegroepeerd welke zijn gericht op de verbetering van de positie van vluchtelingen in de 
Nederlandse samenleving en een integratiebeleid gericht op de volwaardige deelname van vluchtelingen aan de samenleving in Nederland 
en Europa.

Onder ‘Vereniging & Organisatie’ worden alle activiteiten verstaan gericht op een efficiënt en effectief landelijk netwerk van 
VluchtelingenWerk organisaties dat opereert vanuit een gezamenlijke visie en met voor de doelgroep en andere belanghebbenden herken-
bare activiteiten.

8.7 Kosten werving baten

De kosten werving baten bestaan uit bestede tijd door medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland gewaardeerd tegen de integrale 
kostprijs vermeerderd met door derden in rekening gebrachte kosten, die direct aan de kosten werving baten zijn toe te rekenen.

In de kosten van fondsenwerving zijn begrepen de kosten voor propaganda, publiciteit en public relations vermeerderd met de kosten van 
aan fondsenwerving bestede tijd door medewerkers van VluchtelingenWerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de kosten van eigen 
fondsenwerving over de laatste drie jaren gemaximeerd op 25%. VluchtelingenWerk Nederland voldoet met een kostenpercentage van 20% 
aan deze norm.
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8.8 Algemene kosten beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie-
voering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Voor de uitwerking hiervan werd het advies van de 
Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) gevolgd. Onder kosten van beheer en administratie zijn begrepen de kosten van 
bestuur, directievoering, algemeen secretariaat, financiën, ICT, huisvesting & facilitair en personeelszaken, die niet zijn toegerekend aan een 
product. De uren besteed aan beheer en administratie zijn gewaardeerd tegen de integrale kostprijs. Voor adequate systemen van beheer 
en administratie heeft het bestuur van VluchtelingenWerk een norm vastgesteld van maximaal 6% van de som der lasten. In 2009 is de 
norm overschreden. Begroot werd 5,78%. De overschrijding van zowel de begroting als de norm werd met name veroorzaakt door hoger dan 
begrote huisvestingskosten. 

8.9 Organisatie

Ultimo 2009 waren 143 personen in dienst bij VluchtelingenWerk Nederland (Landelijk Bureau en medewerkers in de eerste fase van de 
asielprocedure) die 127 fte’s vervulden bij een 36-urige werkweek. Eind 2008 was de bezetting 144 personen en 126 fte’s. De personeels-
kosten bedragen:

  realisatie 2009 begroting 2009 realisatie 2008
Personeelskosten 8.415 8.255 8.383

8.10 Bezoldiging van bestuur en directie

De leden van het bestuur van de vereniging ontvangen een vacatiegeld van € 250 per dagdeel. Voor de voorzitter geldt voor vergaderingen 
van bestuur en Verenigingsraad een bedrag van € 325 per dagdeel, voor alle overige activiteiten het standaardtarief. Het maximale vacatie-
geld bedraagt € 11.500 per jaar per lid van het bestuur en voor de voorzitter 130% daarvan. In de functie gemaakte kosten worden vergoed. 
Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. Het vacatiegeld kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestuur  Functie Bezoldiging in 2009
De heer H.J. van den Bergh  Voorzitter 2.625
De heer J.J.A.M. van Gennip  Vice-voorzitter 6.175
Mevrouw L.B.J. Schmitz  Secretaris 4.500
De heer T. Stroobach  Penningmeester 9.250
De heer P.C.M. van Zijl  Bestuurslid 2.500
Mevrouw P. van der Meer Mohr  Bestuurslid 2.750
Totaal   27.800
   
In 2008 werd aan vacatiegeld verantwoord   29.850

De salariskosten van de directie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Directie Functie Periode Salariskosten Bruto salaris
De heer E. Huizing Algemeen Directeur 2009 120.825 102.608
De heer I. Ivaki  Directeur Uitvoering 2009 97.626 81.877
Totaal   218.451 184.485
    
In 2008 bedroegen de salariskosten van de directie   213.135 177.662
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Voor de berekening van het bruto salaris is de richtlijn van de VFI gehanteerd. VluchtelingenWerk Nederland blijft binnen de door de VFI en 
de Code Wijffels gestelde norm. Het salaris is gebaseerd op de inschaling conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

8.11 Resultaatbestemming

Het resultaat van 2009 is als volgt verwerkt in de reserves en fondsen.

     2009  2008
Resultaat conform staat van baten en lasten   - 1.101 + 1.504
  
Het resultaat is als volgt in de balans verwerkt  
Continuïteitsreserve    735 - 774
Bestemmingsreserves    366 - 631
Bestemmingsfonds    - - 99

Dit financieel verslag is een beknopte weergave van de jaarrekening 2009. In deze jaarrekening is een uitvoerige toelichting opgenomen, 
een kasstroomoverzicht en een overzicht van de kosten per product. De jaarrekening is te op te vragen bij VluchtelingenWerk Nederland via 
tel. 020-3467200 of via info@vluchtelingenwerk.nl Tevens kan de jaarrekening worden gedownload van onze website. 
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Accountantsverklaring


