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FINANCIEEL VERSLAG 2015 

Algemeen 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gevestigd te ’s-Gravenhage is op 6 oktober 1923 opgericht en staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland, nr. 40410425. In september 2009 zijn de staten van de vereniging voor 
het laatst gewijzigd.  
 
Doelstelling 
  
De vereniging stelt zich ten doel: 
- de bevordering van een goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging in Nederland, uitgeoefend door een 

dienovereenkomstig georganiseerde en toegeruste rechterlijke macht, met behulp van een aan de eisen des tijds 
aangepast en dienovereenkomstig gehuisvest administratief apparaat; 

- de bevordering van een goede opleiding van de rechterlijke macht; 
- de bevordering van een deugdelijke en voldoende voorlichting omtrent de rechtspleging in Nederland; 
- de wetenschappelijke bestudering van tot de rechtspleging, zowel in als buiten Nederland, betrekkelijke vraagstukken; 
- de vertegenwoordiging van de Nederlandse rechterlijke macht en van haar onderdelen jegens de overheid alsook in 

haar internationale contacten; 
- de behartiging van de belangen van haar leden, zowel in ideëel als in materieel opzicht; 
- de bevordering van contacten tussen de leden onderling en met zusterorganisaties in het buitenland. 
 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur van de NVvR was in 2015 als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:  mw. mr. R.H.M. Jansen (vanaf 28 september 2015) 
   mw. mr. M.C.C. van de Schepop (tot 9 juni 2015) 
Vice-voorzitter:  mr. R.A. Dona 
Penningmeester:  mr. L.G.A. Linssen 
Leden:   mr. R. Ahling 
   mr. H. van den Heuvel 
   mr. L.A.J. Nuijten 
   mw. mr. K.G.F. van der Kraats 
 
Directeur  mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs 
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EXPLOITATIESLADO, VERMOGEN EN EFFECTEN 

Het operationeel resultaat over het boekjaar 2015 bedraagt € 8.455 negatief.  
 
Het vrij besteedbaar verenigingsvermogen bedraagt per 31 december 2015 € 1.370.517. Dit vermogen wordt aangehouden 
voor de financiering van activiteiten en de relatieve risico’s verbonden aan de bedrijfsvoering.  
 
Tijdelijke overtollige liquide middelen zijn omgezet in beleggingen met beperkte risico’s. De beleggingsportefeuille bestaat 
uit beleggingen in obligatiefondsen of garantieproducten.  
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INLEIDING 
 

De NVvR startte het jaar 2015 met de verwachting aan de slag te kunnen met drie meerjarige opdrachten: verbeter het 
werkklimaat, bewaak het rechterlijk domein en versterk mijn rechtspositie. Deze opdrachten waren vanuit een uitgebreide 
achterbanraadpleging aangedragen als belangrijkste thema’s voor de komende jaren. 
  
Daar is de NVvR volop mee bezig geweest, maar veel aandacht is ook gegaan naar actualiteiten. 2015 gaat de boeken in als 
het jaar waarin de vereniging voor grote uitdagingen is gesteld. Hierdoor heeft de NVvR zich minder kunnen focussen op de 
meerjarige perspectieven en zich veel moeten richten op uitdagingen, kansen en bedreigingen die op de vereniging af zijn 
gekomen. Uitdagingen die er óók voor zorgden dat de NVvR in het publieke en politieke debat meer van zich heeft laten 
horen dan ooit en vaker een beroep heeft gedaan op de kennis en kunde van de leden dan in het verleden aan de orde is 
geweest. 
 
De binding met de leden en de positionering van de vereniging ten opzichte van zijn bestuurlijke partners is daardoor stevig 
verankerd en ook al is 2015 vooral het jaar van de onverwachte actualiteiten geworden, de NVvR is hier sterker uit voort 
gekomen.  
 
In een wereld die wordt geteisterd door onzekerheid, geweld en onrecht, is het noodzakelijk dat rechters en officieren van 
justitie zich kunnen wijden aan hun kerntaken en niet moeten hoeven vechten voor randvoorwaarden. Een stabiele en 
evenwichtige rechtsstaat biedt burgers immers een groot stuk zekerheid. In dit opzicht hoopt de NVvR dat 2016 een 
rustiger jaar wordt: de toga hoort niet op straat, maar in de zittingszaal waar de rechtspraak zich kan bezighouden met de 
burger en de samenleving.  
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ACHTERGROND 
 

In 2014 is met het Jaarplan ‘Versterken’ stevig gewerkt aan het neerzetten van een toekomstbestendige NVvR. De 
belangrijkste redenen om dit project te starten, waren de te voorspellen uitstroom van de babyboomgeneratie vanwege 
hun pensionering waar onvoldoende jonge aanwas tegenover staat en de wens om de waarde van het lidmaatschap voor 
de leden te vergroten. Door middel van een omvangrijke ledenenquête, diverse individuele en collectieve gesprekken met 
leden en niet-leden, deskundige adviezen van het verenigingsadviesbureau Van Spaendonck BrancheAdvies en een reeks 
bestuurlijke sessies en sessies met de Ledenraad zocht de NVvR een nieuwe koers en een nieuwe inrichting van de 
vereniging.  
 
Dankzij die uitgebreide achterbanraadpleging kreeg de NVvR belangrijke adviezen voor de toekomst mee. Eén daarvan was 
het uitgangspunt dat de structuur van de vereniging dienstbaar moet zijn aan de doelen van de verenging. In 2015 is 
daarom gewerkt aan het inrichten van een nieuwe verenigingsstructuur; een project dat medio 2016 zijn voltooiing moet 
naderen.  
 
Op inhoud waren drie belangrijke meerjarige opdrachten te onderscheiden die hun weerslag vonden in het Strategisch 
Meerjarenplan 2015-2020 met de titel ‘Voorwaarts’. De drie opdrachten waren:  

1. Verbeter het werkklimaat; 
2. bewaak het rechterlijk domein; 
3. versterk mijn rechtspositie.  
 

Initieel was beoogd om invulling te geven aan deze drie meerjarige opdrachten door middel van drie projecten. Actuele 
ontwikkelingen noopten de NVvR om keuzes te maken. Omdat deze ontwikkelingen onmiddellijke aandacht vroegen, maar 
nog steeds pasten binnen de meerjarige opdrachten die de leden de NVvR had gegeven, heeft het bestuur de keuze 
gemaakt om menskracht en middelen in te zetten voor de actualiteiten zónder aparte projecten in te richten. Binnen de 
drie meerjarige opdrachten, zijn hieronder de activiteiten van de NVvR in 2015 omschreven. 
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ACTIVITEITEN 

1. VERBETER HET WERKKLIMAAT 
 

De NVvR maakt zich sterk voor een hoge kwaliteit van rechtspraak met verbetering van het werkklimaat voor haar leden. De 
NVvR vraagt aandacht bij de bestuurders van OM en ZM voor de gevolgen die de stapeling van de veranderprogramma’s in 
combinatie met de aangekondigde bezuinigingen én de groeiende werkdruk hebben voor de leden van de rechterlijke 
macht en de kwaliteit die zij willen leveren. Innovaties worden daarbij opgezocht. Deze opdracht komt voort uit de rol die 
de NVvR heeft als beroepsvereniging. 

 
Professionele Standaarden 
Sinds jaar en dag is de werkdruk binnen de rechterlijke macht onderwerp van verhitte discussies. Het werkdrukonderzoek 
van de NVVR bevestigt dit in 2013 als eerste, maar de productiedruk was al een belangrijk onderwerp bij het manifest van 
Leeuwarden eind 2012. Recente onderzoeken, zoals het Visitatierapport uit 2014, tonen aan dat het probleem allerminst is 
opgelost en mogelijk zelfs is toegenomen. Door structureel over te werken, blijft de kwaliteit nog op peil, maar ook het 
uithoudingsvermogen van magistraten is eindig. Steeds vaker ervaren magistraten dat de kwaliteit van het werk onder druk 
staat als gevolg van de hoge werkdruk. Voor een beroepsgroep die vanuit een intrinsieke motivatie een bijdrage wil leveren 
aan het beschermen van de samenleving en de rechtsstaat, is dat onverteerbaar.  
 
Om weg te komen uit deze ‘kwaliteitsklem’ (kwaliteit versus werkdruk) heeft de NVvR het initiatief genomen tot een 
gemeenschappelijke aanvaarding van problemen en oplossingsrichtingen. Daartoe is een verklaring tussen de NVvR, de 
Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de gerechten opgesteld waarin partijen verklaren prioriteit toe te zullen 
kennen aan het proces van totstandkoming en doorontwikkeling van breed gedragen professionele standaarden die de 
grondslag vormen voor zowel de kwaliteit van rechtspraak als de transparantie naar de samenleving.  
 
Het effect hiervan is drieledig. Ten eerste geeft de verklaring aan dat de standaarden van de werkvloer zijn en niet van het 
bestuur. Ten tweede zal de NVvR het belang van deze standaarden breed uitdragen en aangeven dat leden ook 
aanspreekbaar zijn op deze standaarden. Ten derde wordt een vliegwiel effect voorzien voor alle rechtsgebieden: als deze, 
door de werkvloer gedragen, standaarden daadwerkelijk leiden tot een andere werkwijze die lucht geeft en die door de 
besturen wordt aangemoedigd en gefaciliteerd en door de Raad verdedigd in de politieke arena, is dit een tastbaar bewijs 
van hoopgevende verandering.  
 
Hoewel de verklaring klaar ligt, alle neuzen op dit punt in dezelfde richting wijzen en in verschillende rechtsgebieden en 
gerechten al wordt gewerkt volgens de professionele standaarden, heeft het Meerjarenplan voor de rechtspraak (MJP) dat 
de Raad voor de rechtspraak begin september 2015 presenteerde, ervoor gezorgd dat de verklaring over de professionele 
standaarden en de kwaliteit van de rechtspraak vooralsnog niet is getekend. Immers, in het MJP worden niet alleen 
financiële dekkingsmiddelen van de bekostiging van de professionele standaarden (en daarmee de kwaliteit van de 
rechtspraak) aangekondigd, er staan ook maatregelen in die diezelfde kwaliteit weer op de helling zetten. Ondertekening 
van de verklaring rond de professionele standaarden en de kwaliteit van de rechtspraak is op dit moment niet aan de orde, 
in afwachting van het vervolgproces rondom het MJP, ook al onderschrijven alle partijen de uitgangspunten. 
 

“Iedere serieuze professie, of het nu medisch specialisten zi jn of verpleegkundigen, zet z ijn eigen 

standaarden en leeft die ook na. Dit zi jn de kwaliteitsnormen van de professionals zelf , waar zi j z ich en 

elkaar aan wil len houden. Professionele standaarden zijn een signaal aan de samenleving dat de 

rechtspraak vakwerk af levert en daar ook voor staat. Een vereniging van professionals als de NVvR heeft 

zich terecht voluit achter de professionele standa arden en hun toepassing geplaatst”  

Frans Lei jnse (voormal ig  PvdA -Kamerl id en senator),  procesbegeleider  van de verklaring rondom de professionele  standaarden  
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ZSM 

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft in juni 2013 in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht een akkoord 
gesloten met de Minister van Veiligheid en Justitie waarmee de voorwaarden en waarborgen werden vastgelegd voor de 
inzet van de leden van het OM in ZSM. ZSM is: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. In 
de ZSM-werkwijze beslissen de Officieren van Justitie na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk over het 
afdoeningstraject. Een nieuwe werkwijze die, zo merkte de NVvR al snel, stuitte op weerstand: afspraken rondom 
arbeidsvoorwaarden zouden niet worden nagekomen, een ZSM-officier op de ene locatie had een compleet andere 
werkwijze dan aan de andere kant van het land en de “beleving” van het ZSM-werk verschilde van officier tot officier en van 
locatie tot locatie. Reden voor de NVvR om het werk van officieren binnen ZSM te evalueren.  
 
In 2014 en een deel van 2015 zijn alle ZSM-locaties door de NVvR bezocht en zijn in totaal 110 schriftelijke enquêtes 
ingevuld over het ZSM-akkoord, waardoor een goed beeld ontstaat over hoe ZSM op de verschillende parketten is 
ingevoerd en in hoeverre rekening is gehouden met de waarborgen die de NVvR met de leiding heeft afgesproken. Tevens is 
een inhoudelijke verdiepingsslag gemaakt met behulp van de focusgroepmethode. Meningen van deelnemers werden op 
tien thema’s gepeild, waarna overeenkomsten en verschillen met elkaar zijn besproken. Die thema’s hadden vooral 
betrekking op ‘prettig werken’ en hoe officieren hun magistratelijkheid ervaren binnen de werkomgeving van ZSM.  
 
Het rapport “ZSM in de praktijk” (Awareness, april 2015) waarin verslag is gedaan van de bevindingen tijdens het “rondje 
ZSM” is aangeboden aan het College van procureurs-generaal en vergezeld van een aantal aanbevelingen. Opvallend is dat 
de afspraken rondom arbeidsvoorwaarden die de NVvR eerder had gemaakt, nagenoeg allemaal voldoende werden 
beoordeeld, maar dat vooral op het gebied van de NVvR als beroepsvereniging, werk te verrichten is om het officierswerk 
binnen ZSM aantrekkelijk te maken of houden. De belangrijkste aanbevelingen aan het College waren dan ook: 
  

Aanbeveling 1: maak als organisatie een keuze of de ZSM-officier een doorgroeifunctie is of een specialisatie van de 
werkomgeving Interventies.  
 
Aanbeveling 2: maak werk van een loopbaanontwikkelingstraject voor de ‘tussengeneratie’, zodat zij niet de grip verliezen op hun 
eigen carrière en frustraties voorkomen worden.   
 
Aanbeveling 3: organiseer op structurele basis professionele ontmoetingen tussen officieren, zowel intern als extern.  
 
Aanbeveling 4: zorg overal voor voldoende aanspreekbare officieren. Ook valt een inhoudelijke promotiefunctie op ZSM te 
overwegen, de senior-ZSM officier.  
 
Aanbeveling 5: spreek met de NVvR opnieuw over de rechtspositionele gevolgen van de ZSM-werkwijze binnen de organisatie 
van het Openbaar Ministerie. 
 
Aanbeveling 6: maak het onderwerp ‘Opleiding en ontwikkeling’ deel van de gesprekken over de rechtspositionele gevolgen van 
de ZSM-werkwijze voor de officier.   

 
Het College heeft deze aanbevelingen omarmd en in 2016 monitort de NVvR of en hoe hieraan opvolging wordt gegeven.  
 
 

“De ‘ronde ZSM’  dat de NVvR in 2015 heeft afgerond, laat z ien dat het de moeite waard  is om off icieren 
onderling te laten reflecteren over het werk en je oor te luisteren te leggen.  Daar kom je in de dageli jkse 
hectiek misschien niet genoeg aan toe. Het OM stelt het in elk geval erg op prijs dat we van de NVvR een 
aantal aanbevelingen hebben gekregen om het ZSM -werk voor officieren nog beter vorm te geven voor de 
toekomst.”  

Albert van Wijk, procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie 
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Codes en leidraden 
In 2015 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Rechtspraakbrede code die de huidige, verschillende codes en 
leidraden – waarin de kernwaarden van de magistraat omschreven liggen – gaan vervangen. De NVvR is hiertoe een 
samenwerking aangegaan met de Presidentenvergadering en de Raad voor de rechtspraak. Dit project moet in 2016 
resultaat krijgen.  
 
Bijeenkomsten 
De NVvR organiseert bijeenkomsten om informeel actuele onderwerpen aan te kunnen snijden die magistraten stimuleren 
om te blijven leren en ontwikkelen. In 2015 zijn met succes verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij het aantal 
aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen ruim oversteeg. Zo is twee maal is een werkbezoek gebracht aan het 
International Criminal Court (ICC) in Den Haag waar magistraten kennis hebben opgedaan over het werk bij een 
internationaal gerechtshof.  
 
In samenwerking met de vermaarde hersenwetenschappers Dick Schwaab en Erik Scherder is daarnaast een masterclass 
over de werking van de hersenen georganiseerd. Vragen als ‘hoe werken de hersenen van een magistraat, zijn wij de baas 
over onze hersenen of zij over ons en bestaat onpartijdigheid of gooien onze hersenen altijd roet in het eten?’, zorgden 
voor een meer dan volle zaal en de vraag naar het bijwonen van deze masterclass was zó groot dat de NVvR heeft besloten 
om hem in 2016 te herhalen en indien mogelijk ook een vervolg voor te bereiden.  
 
 

“Ben op terugweg van zeer geslaagde NVvR -bijeenkomst in A'dam met Dick Swaab en Erik Scherder. 

Smaakt naar meer!”  

“Graag mijn dank en complimenten voor de uitstekende bijeenkomst gistermiddag met de professoren 

Swaab en Scherder en de voortreffeli jke wijze waarop deze middag werd gemodereerd. Plezierige 

accommodatie trouwens voor dit soort kleinschalige bijeenkomsten, maar het trio had een volle Carrézaal 

ook wel aangekund.”  

Enkele reacties van leden na af loop van ‘Meesterbrein ’  met  de professoren Dick Schwaab en Erik  Scherder  
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2. BEWAAK HET RECHTERLIJK DOMEIN 
 

De NVvR bewaakt de grenzen van het rechterlijk domein in het belang van de samenleving. Deze grenzen zijn in het 
publieke en politieke debat niet langer vanzelfsprekend. De NVvR verwelkomt het debat over de functie van de rechtspraak 
en de plaats van de rechter en de officier in de maatschappij, staat open voor vernieuwingen en wijst daarbij op de 
noodzaak en de waarde van de autonome en onafhankelijke magistraat in een democratische rechtstaat. Ook intern (bij 
OM en ZM) staat het rechterlijk domein onder druk, aangezien organisatorische wensen en veranderingen soms op 
gespannen voet staan met de autonomie of het domein van de magistraat. De rol komt voort uit de rol van de NVvR op het 
snijvlak van vakbond en beroepsvereniging. 

 
Artikel 51 
Begin februari 2015 wordt de NVvR opgeschrikt door een bericht dat een Kamermeerderheid het instemmingsrecht (artikel 
51) van de NVvR als vakbond wil omzetten in een adviesrecht. Daarmee zou de overheid in de toekomst eenzijdig kunnen 
ingrijpen in de rechtspositie van rechters en officieren van justitie.  
De NVvR had eerder een akkoord gesloten met minister Opstelten om bij wet mogelijkheden te creëren om rechters en 
officieren te kunnen corrigeren. Burgers mogen immers van magistraten verwachten dat zij zich aan hogere standaarden 
houden dan andere beroepsgroepen en zowel vanuit de rechterlijke macht zelf als van de zijde van het ministerie is 
zorgvuldig gekeken naar mogelijkheden om magistraten op gepaste wijze te kunnen corrigeren zodat de samenleving het 
vertrouwen in de rechterlijke macht blijft behouden. Omdat uitbreiding van het ‘tuchtrecht’ een rechtspositionele kwestie 
is, is overeenstemming met de NVvR vereist. Een afspraak die gewoon is binnen overheidsland: voor rechtspositionele 
aangelegenheden van ambtenaren is instemming van de vakbonden vereist.  
 
Een Kamermeerderheid is echter van mening dat niet de vakbond samen met de minister gaat over de disciplinaire 
maatregelen binnen de rechterlijke macht, maar dat de politieke macht hier aan zet is. Bij het wetsvoorstel over de 
disciplinaire maatregelen worden dan ook verschillende amendementen ingediend die voorbij gaan aan het reeds gesloten 
akkoord tussen de minister en de NVvR. En passant wordt bovendien een amendement ingediend om het 
overeenstemmingsvereiste van de NVvR (artikel 51) af te schaffen zodat de NVvR niet meer hoeft in te stemmen met 
wijzigingen van de rechtspositie van rechters of officieren van justitie en slechts adviesrecht overhoudt.  
 
De minister besluit hierop om advies te vragen over álle ingediende amendementen op het wetsvoorstel bij de Raad van 
State. De Raad van State werkt sindsdien aan dit advies.  
 
De wijze waarop de politiek op een achternamiddag de rol van de NVvR als vakbond van magistraten drastisch heeft willen 
wijzigen, laat zien hoe ongelofelijk belangrijk het in het huidige politieke landschap is om als een gelijkwaardige partner aan 
tafel bij de minister te kunnen zitten. Het kán en mag immers niet zo zijn dat de politiek de rechtspositie van magistraten 
drastisch wijzigt en daarmee de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onder druk zet. De wijze van handelen van de 
volksvertegenwoordigende macht heeft in dit geval dan ook geleid tot verbazing bij de rechterlijke macht en tot grote steun 
voor de NVvR vanuit de achterban. Of dit resultaat heeft, moet 2016 uitwijzen wanneer het advies van de Raad van State 
wordt uitgebracht.  
 
 

“Deze politici willen terug naar de vorige eeuw, toen Den Haag de arbeidsvoorwaarden als een soort decreet kon opleggen 
aan rechters, officieren en andere ambtenaren. Ik zou zeggen: welkom in de 21e eeuw. Via de vakbond hebben deze 
werknemers nu het recht om mee te beslissen over hun arbeidsvoorwaarden, net als werkers in de marktsectoren.’’ 

Ton Heerts, voorzitter FNV 

 
“Het is van de zotte om rechters en officieren bloot te stellen aan de willekeur van de politiek. We moeten er niet aan denken 
dat de rechtsstaat niet meer onafhankelijk is.’’ 

Han Busker, voorzitter Nederlandse Politiebond 
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MJP 

De Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de gerechten presenteerde op 31 augustus het Meerjarenplan voor de 
rechtspraak (MJP). Het MJP geeft aan hoe de Rechtspraak de komende jaren het hoofd biedt aan het terugdringen van de 
werkdruk en de vereiste modernisering in een tijd van financiële krapte. Een mooi streven en op korte en bondige wijze was 
de NVvR een week eerder door de Raad geïnformeerd over het MJP: de NVvR hoefde zich niet druk te maken, want de 
veranderingen zouden minimaal zijn. 
 
Groot was dan ook de verrassing toen de Raad uiteindelijk een MJP presenteerde dat véél ingrijpender was dan 
aangekondigd. Met name de huisvestingsparagraaf leidde onmiddellijk tot beroering. In de dagen erna volgden 
protestmarsen en acties op rechtbanken waar de zaakspakketten uitgekleed dreigden te worden, gericht tegen de eigen 
bestuurders binnen de rechtspraak. Toga’s op straat! Een unicum binnen de rechtspraak en gebeurtenissen die de toch al 
moeizame verhoudingen binnen de Rechtspraak nog verder op scherp stelden.  
 
Hoewel onvoorzien, heeft het MJP zoveel raakvlakken met de meerjarige opdrachten die de leden de NVvR hadden gegeven 
– het gaat over het werkklimaat, het rechterlijk domein én de rechtspositie – dat onmiddellijk acteren noodzakelijk was. De 
leden verwachtten dit en wendden zich massaal tot hun vakbond en beroepsvereniging. Tegelijkertijd realiseerde het 
bestuur van de NVvR zich dat het wantrouwen van de “werkvloer” richting de bestuurders van de Rechtspraak niet meer 
sluimerend was, maar inmiddels begon te lijken op een behoorlijke kloof. Hier lag voor de NVvR een moeilijke maar 
belangrijke taak om niet alleen rekenschap te geven van de woede en het onbegrip in de achterban, maar ook een brug te 
slaan richting de bestuurders in de rechtspraak. 
 
Het betekende dat de NVvR niet alleen aanwezig was bij de protestbijeenkomsten van verschillende gerechten in het land, 
maar ook spoedoverleg voerde met de Raad en de presidenten. Uiteindelijk leidde alle commotie tot uitstel van het besluit 
om de zeven rechtbanken qua kantoorfunctie en zaakspakket verregaand in te krimpen in elk geval tot ná de 
begrotingsbehandeling. De oproer binnen de derde staatsmacht was toen echter al overgewaaid naar de media en de 
politiek.  
 
De Tweede Kamer organiseerde vervolgens op 9 oktober een hoorzitting. NVvR-voorzitter Rosa Jansen pleitte daar voor 
uitstel van het Meerjarenplan en dan met name het uitkleden van zeven zittingslocaties. “Zet geen onomkeerbare stappen 
voordat duidelijk is wáár rechtspraak in de samenleving gewenst is. Maak een visie die tevens kan dienen als vertrekpunt 
van de evaluatie van de herziening van de gerechtelijke kaart. Ik ben bereid om mijn agenda hiervoor schoon te vegen en 
vraag uw Kamer daarom om meer tijd.” 
 
Om het pleidooi van de NVvR in de Kamer kracht bij te zetten, riep de NVvR ondertussen op om een petitie te 
ondertekenen waarin werd opgeroepen om een breed gedragen visie te ontwikkelen naar de vraag waar rechtspraak nodig 
is alvorens locaties te wijzigen of uit te kleden. De petitie is, enkele dagen voor de behandeling van de begroting van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, aangeboden aan de vaste Kamercommissie met 2145 steunbetuigingen uit de 
Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de advocatuur en van tal van maatschappelijke organisaties en lokale overheden om 
de bezuinigingen op de rechtspraak uit te stellen zodat er tijd is om met een beter Meerjarenplan te komen dan het MJP.  
 
En wie A zegt, moet ook B zeggen, dus vond maandag 16 november een werkconferentie plaats over de vraag “Waar is 
rechtspraak nodig” om zo een start te maken met het ontwikkelen van een visie. Niet alleen de Raad voor de rechtspraak en 
de presidenten waren hiervoor uitgenodigd. In tegenstelling tot bij het MJP spraken ook maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, juridische ketenpartners, rechters en lokale overheden mee.  
Conclusie aan het einde van de conferentie was dat er groot draagvlak is om in een brede coalitie samen te werken aan een 
toekomstvisie op de rechtspraak. De NVvR, die deze opdracht graag wil vervolgen, werkt momenteel aan de verdere 
uitwerking: welke vorm krijgt de visie, wie neemt deel, wat kost het, etc.  
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De ruimte om die visie te ontwikkelen, is inmiddels groter geworden nu zowel het OM als de rechtspraak er bij de recente 
begrotingsbehandeling geld bij hebben gekregen. Daarmee zijn de problemen niet opgelost, want de werkdruk is nog 
steeds (te) hoog en bezuinigingen zijn niet afgewenteld, grote veranderprogramma’s als KEI kosten veel geld en brengen 
veel onrust met zich mee en het vertrouwen in de leiding is gering. Het MJP krijgt in 2016 dan ook zeker een vervolg. 
Misschien gaat het dan niet over het locatiebeleid, maar breder gezien – de toekomst van de rechtspraak – blijft onderwerp 
van gesprek. De NVvR hoopt bovendien de visie te kunnen ontwikkelen op de maatschappelijke vraag naar rechtspraak. 
 

“Ik heb het afgelopen jaar ervaren dat de NVvR een goede en verbindende gesprekspartner is. De vereniging heeft in het 
kader van de discussie rond het Meerjarenplan Rechtspraak een heldere en integere bijdrage geleverd. Het heeft mij geleerd 
dat het van het grootste belang is om te blijven strijden voor de grondrechten van onze inwoners. In dit geval de nabijheid en 
toegankelijkheid van het recht." 

               Jon Hermans, Burgemeester Almelo 

 
 

Hoger beroep bestuursrechtspraak 
In 2014 maakte het kabinet duidelijk welke plannen zij heeft met betrekking tot de inrichting van het hoger beroep van de 
bestuursrechtspraak. Dit heeft grote impact op de daar werkzame raadsheren, met name voor de collega’s bij de bijzondere 
colleges: het CBb en de CRvB. De NVvR heeft de stem van haar leden in 2015 luid en duidelijk laten horen. Dat gebeurde via 
drie trajecten. Naast het wetgevingsadviestraject, dat door een speciale werkgroep van de Wetenschappelijke Commissie 
werd verzorgd, richtte de NVvR een strategisch beraad op, waarin de vereniging haar strategie op dit dossier heeft bepaald. 
Aan dit strategische beraad namen leden van beide bijzondere colleges deel. Het derde traject was het rechtspositionele 
traject, een onderwerp dat het kabinet - uit prudentie - buiten het wetgevingstraject heeft gehouden. Hiertegen heeft de 
NVvR reeds bezwaar gemaakt, aangezien de rechtspositionele gevolgen groot zijn. Hierover worden in 2016 verdere 
gesprekken gevoerd.  
 

“Het is fijn dat de NVvR als beroepsorganisatie - onder meer met een zeer uitgebreid advies van de Wetenschappelijke 
Commissie - de strijd ondersteunt van de medewerkers van de Centrale Raad van Beroep voor behoud van concentratie van 
rechtspraak in hoger beroep in het sociale bestuursrecht. Ik ben ervan overtuigd dat de NVvR in alle overleggen over de Wet 
organisatie hoogste bestuursrechtspraak onze opvatting naar voren brengt. En dat de NVvR als vakbond voor de rechtspositie 
van raadsheren en gerechtsauditeurs opkomt, als het tot opheffing komt.”    

Miek Greebe, ledenraadslid en raadsheer bij de CRvB 

 

Internationaal 
De NVvR participeert actief binnen internationale verbanden (van zusterverenigingen) en draagt actief bij aan de 
ontwikkeling van de ‘rule of law’ binnen andere landen. Zo werkt de NVvR samen met de Bulgaarse zusterorganisatie 
Bulgarian Judges Association (BJA)aan het project Rule of Law, ter bevordering van de rechterlijke onafhankelijkheid en een 
goede (straf)rechtspleging in Bulgarije. De NVvR heeft in dat kader een bezoek gebracht aan Plovdiv in Bulgarije waar, 
tijdens het jaarcongres van de BJA, verschillende presentaties zijn gegeven over de NVvR en de werking van de Nederlandse 
rechtsstaat. Ook is een delegatie van de BJA gedurende een week in Nederland geweest om kennis te kunnen nemen van 
het functioneren van de rechterlijke macht in Nederland en de rol van de NVvR daarbij. Over de samenstelling van dat 
programma heeft de NVvR lof ontvangen.  
 
De NVvR heeft de Nederlandse magistratuur vertegenwoordigt bij vergaderingen van de IAJ, EAJ en de CCJE (ZM) en de IAP 
en de EAP (OM); de door deze verbanden opgestelde questionnaires worden door de Commissie Internationaal voor de 
NVvR beantwoord. Naast bijeenkomsten in Barcelona, Zürich, Gdansk en Londen, is in 2015 de eerste Global conference for 
associations of prosecutors gehouden in Boedapest. De vice-voorzitter van de NVvR heeft deze bijeenkomst bijgewoond en 
hier een presentatie gegeven over het werk van de NVvR.  
 
 

“Steun aan collegae in andere landen is niet een vraag maar een vanzelfsprekendheid. Voor elke hedendaagse rechter en 
officier van justitie die zijn positie serieus neemt en even verder kijkt dan het hier en nu. En vergis je niet: ook zelf leren we er 
enorm van. De NVvR draagt bij aan de ontwikkeling van de ‘rule of law’ in andere landen. In Bulgarije bijvoorbeeld waar je 
opkijkt tegen de vasthoudendheid waarmee collegae van de Bulgaarse beroepsvereniging blijven strijden voor hun 
beroepseer, tegen corruptie en machtsmisbruik in. In Irak bijvoorbeeld waar ze het voor elkaar boksten om te voldoen aan de 
minimum eisen voor lidmaatschap van de Internationale Association of Judges (IAJ). Ze werden na stemming dus toegelaten. 
Voor de Iraakse rechters is dit een geweldige opsteker en grote steun in de rug. Hun dankwoord voor de voltallige 
vergadering van de IAJ, nog wat beduusd en onzeker, was roerend en maakte een lange ovatie los.” 

Angela Kaptein, voorzitter van de Commissie Internationaal van de NVvR 
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Wetgevingsadvies 
De NVvR adviseert de wetgever over wetsvoorstellen betreffende de rechtspleging die impact hebben op de samenleving, 
de kwaliteit van de rechtspraak en de toegang tot het recht en daarmee dus op het rechterlijk domein. In 2015 heeft de 
Wetenschappelijke Commissie (WeCo) circa 40 adviezen over wetsvoorstellen uitgebracht. Een voorbeeld hiervan is het 
initiatiefwetsvoorstel herziening partneralimentatie waar niet alleen binnen de rechtspraak reikhalzend werd uitgekeken 
naar het advies van de WeCo maar ook veel burgers informeerden naar het advies van de NVvR over dit initiatiefvoorstel.  
 
De adviezen van de WeCo en daarmee de NVvR worden hooglijk gewaardeerd. Uit een rapport van onderzoeksbureau 
Significant (dat in 2013 verantwoordelijk was voor de evaluatie van de subsidierelatie tussen de NVvR en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie) blijkt dat het departement de adviezen van de NVvR ter harte neemt. Ook van politici komen vaak 
reacties of vragen over de adviezen van de NVvR en op de website is te zien dat de adviezen iets meer dan 10.000 keer zijn 
gedownload. 
 
Commissie O&O 
De Commissie O&O heeft zich in dit jaar gebogen over het concept-protocol voor de opleidingsvisitatie en hierover 
feedback gegeven aan de Raad voor de rechtspraak. Veel opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het protocol of 
bruikbare suggesties voor de toepassing daarvan, zo heeft de NVvR van de Raad vernomen. Daarnaast heeft de NVvR 
aandacht besteed aan de kwalitatieve invulling van PE-punten en zijn stappen gezet om een NVvR-studiefonds op te richten 
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3. VERSTERK MIJN RECHTSPOSITIE 
 

De NVvR zet zich als vakbond in voor een sterke rechtspositie en passende arbeidsvoorwaarden voor de leden van de 
rechterlijke macht. Als enige vakbond voor magistraten spreekt de NVvR met de minister over zaken als salaris en andere 
arbeidsvoorwaarden, maar ook over gerelateerde onderwerpen als het beoordelingsreglement voor collega’s in opleiding, 
de disciplinaire sancties en de aanpak van werkdrukproblematiek. De inspanningen van de NVvR als vakbond 
vertegenwoordigen voor veel leden een essentiële waarde van hun lidmaatschap. Deze opdracht komt voort uit de rol van 
de NVvR als vakbond.  

 
Commissie Rechtspositie (CRP) 
De CRP adviseert het bestuur over allerhande rechtspositionele kwesties alsmede over het werkbare klimaat voor de leden. 
In 2015 heeft de CRP meer dan 40 adviezen uitgebracht én het cao-traject opgestart om te komen tot een nieuwe 
collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.  
 
Beoordelingsreglementen rio’s en oio’s 
Eén van de belangrijkste en meest uitgebreide adviestrajecten van de CRP in 2015 waren de beoordelingsreglementen van 
officieren en rechters in opleiding. Het nieuwe opleidingshuis voor magistraten kende nog geen deugdelijk 
beoordelingsreglement en de eerste opzetten daarvan waren zowel technisch als inhoudelijk niet in orde. Met dank aan de 
adviezen van de CRP is in 2015 uiteindelijk een doortimmerd beoordelingsreglement voor de rio’s en oio’s vastgesteld.  
 
Cao 
Vanuit de CRP is in 2015 een onderhandelingsdelegatie gevormd die de onderhandelingen zou gaan voeren voor een 
nieuwe cao voor de rechterlijke macht. In samenspraak met de gehele vereniging is in de voorbereiding veel tijd en energie 
gestoken in het uitkristalliseren van de belangrijke thema’s, het opstellen van een onderhandelingsstrategie en het trainen 
en begeleiden van het onderhandelingsteam. Zo hebben onder meer de ervaren onderhandelaars Doekle Terpstra 
(voormalig voorzitter CNV), Lodewijk de Waal (voormalig voorzitter FNV) en Xander den Uyl (voormalig vice voorzitter FNV) 
tips gegeven, heeft onderhandelingsdeskundige George van Houtem het team begeleid en is hulp ingeroepen van 
professioneel onderhandelaar Monique van Osch.   
 
Hoewel tijd noch moeite was bespaard om goed beslagen ten ijs te komen bij de onderhandelingen voor de eerste cao in 
jaren, is het NVvR-onderhandelingsteam nog voor de eerste onderhandelingsronde ingehaald door de bovensectorale 
Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016, oftewel het Loonakkoord. Bij de rechterlijke macht overheerste in 
eerste instantie teleurstelling over het akkoord. Niet zozeer over de inhoud, maar wel over het feit dat noch de NVvR noch 
het ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken zijn geweest bij het sluiten van het akkoord. Bovendien is het 
loonakkoord uitsluitend gegaan over de “kale” loonruimte en gewenste verbeteringen ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden zijn doorgeschoven naar een volgende cao.  
 
De Ledenraad, het hoogste ledenorgaan van de NVvR, heeft het onderhandelingsteam mandaat gegeven om op basis van 
het Loonakkoord en aanvullende eisen te onderhandelen over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht. Met het 
resultaat daarvan heeft de Ledenraad tijdens extra vergadering op 27 augustus ingestemd. De gevolgde procedure kon niet 
rekenen op veel waardering, maar de Ledenraad concludeerde dat op basis van de inhoud dat een mooi akkoord was 
gesloten.  
 

“Binnen het Loonakkoord hadden wij heel weinig onderhandelingsruimte. Dat begrepen de leden ook goed. Uiteindelijk ben 
ik echt tevreden met het resultaat omdat we toch nog wat meer hebben binnen gehaald dan het Loonakkoord bood.” 

Paul Rouwen, voorzitter Commissie Rechtspositie NVvR en voorzitter onderhandelingsdelegatie voor een nieuwe cao 

 

KEI en OM2020 
De NVvR vraagt aandacht bij de bestuurders voor de risico’s in de stapeling van alle veranderprogramma’s in combinatie 
met de aangekondigde bezuinigingen. De NVvR doet dit vanuit het welzijnsperspectief (ARBO) en rechtspositioneel oogpunt 
van de leden alsook vanuit kwaliteitsbewaking. En hoewel de NVvR deze problematiek niet kan oplossen, zijn KEI in de 
overleggen met de Raad voor de rechtspraak en OM2020 in de overleggen met het College van procureurs-generaal 
voortdurend onderwerp van gesprek. De NVvR laat zich informeren, maar is ook kritisch naar aanleiding van geluiden uit de 
achterban waar leden voortdurend spreken over een stapeling van veranderprogramma’s, een gebrek aan ruimte voor 
maatwerk, bestuurlijke druk en /of werkdruk. Mede naar aanleiding van die geluiden hebben overleggen plaatsgevonden 
met bijvoorbeeld de projectleiders van KEI Civiel en de directeur KEI.  
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Individuele belangenbehartiging 
De NVvR steunt haar leden bij individuele rechtspositionele vragen en/of problemen door advisering of bemiddeling. Om dit 
voor de leden belangrijke werk goed te kunnen beheren, wordt met een ‘workflow-systeem’ gewerkt. In 2015 zijn in totaal 
75 aanvragen geregistreerd, waarvan het grootste deel in hetzelfde jaar is afgedaan.  
 
Er is sprake van een lichte daling van het aantal hulpvragen op het gebied van de individuele belangenbehartiging ten 
opzichte van het vorige verenigingsjaar, toen 83 aanvragen werden geregistreerd. Gelet echter op dit kleine verschil blijft 
het algemene beeld over de jaren heen dat van een redelijk constante stroom van aanvragen. 
 
Wanneer problemen in de werksfeer tot conflicten leiden waarbij het aanspannen van een bezwaar- of beroepsprocedure 
nodig is, kunnen leden een beroep doen op door de NVvR gefinancierde rechtsbijstand van het Amsterdamse 
advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. In 2015 is daar voor een bedrag ruim 72.000 euro gebruik van gemaakt. Dat is 
ruim 20.000 euro meer dan in 2014, maar nog ruim onder het begrote bedrag. Er is geen sprake van een trend of een 
duidelijk aanwijsbare reden waarom dit bedrag hoger is dan vorig jaar.  
 
 

Perfect! Dit is precies wat ik zocht. Een van de collega’s wil het onder de aandacht van het bestuur brengen – dat met moeite 
vier seniorfuncties openstelde. Ik voorzie ze dus graag van munitie. 
 
De rechtsbijstand die ik van de NVvR ontving was zeer prettig. Men was zeer goed op de hoogte van het toepasselijke recht 
en de regelgeving, wist dit helder aan mij uit te leggen, kon mij goed adviseren, kon zich goed inleven in mijn situatie en was 
heel goed in staat om namens mij het woord te voeren. Bovenal heeft hij mij het gevoel gegeven dat ik er niet alleen voor 
stond. De NVvR mag meer promoten bij de leden dat er een beroep kan worden gedaan op rechtsbijstand en dat deze in een 
vroeg stadium kan worden ingeschakeld. Op die manier kunnen leden een hoop ellende vóór zijn. 

Twee reacties van leden nadat zij de NVvR inschakelden voor rechtspositionele vragen en rechtsbijstand 
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BEDRIJFSVOERING  

Financiën 
Het operationeel resultaat over het boekjaar 2015 bedraagt € 8.455 negatief. De begroting 2015 sloot op een tekort van  
€ 196.913. Dit was inclusief een begroot bedrag van € 80.000 voor de verhuizing. De investeringen en inrichtingskosten ten 
aanzien van de verhuizing zijn in 2015 volledig door het Ministerie van V&J betaald. Het resterende tekort op de begroting 
bedraagt hiermee € 116.913. Het verschil tussen de begroting en de uiteindelijke realisatie kan worden verklaard door 
lagere kosten op de volgende begrotingsposten: 
 
- Externe kosten activiteiten: 

o de uitgaven voor de bijeenkomst ‘Meesterbrein’ in Amsterdam op 1 december 2015 waren lager dan begroot; 
o De uitgaven voor Kennedy Van der Laan waren lager, omdat minder vaak een beroep is gedaan op het 

beschikbare budget voor de individuele rechtsbijstand; 
o de vergaderkosten van de Commissie Rechtspositie en de Wetenschappelijke Commissie waren in 2015 lager 

dan begroot. 
- Bestuurlijke organen; op de faciliteitenregeling van de bestuursleden is minder uitgekeerd dan in de begroting is 

openomen. Ook op de bestuurskosten is een onderuitputting ontstaan. Dit kan worden verklaard doordat de kosten 
voor de opleiding van de bestuursleden lager waren dan het budget dat daarvoor gereserveerd is.  

 
Het resultaat 2015 (€ 8.455 negatief) wijkt fors af van het resultaat over 2014 (€ 152.949 positief). Dit kan worden verklaard 
doordat ook in 2014 de uitgaven voor Kennedy van der Laan lager waren dan begroot. Het jaar 2014 stond in het teken van 
de vernieuwing van de toekomst van de vereniging. Het gevolg hiervan is geweest dat er minder bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden waardoor er minder uitgaven zijn geweest. Tot slot is in 2014 een beleggingsresultaat behaald van  
€ 108.157. Dit is fors hoger dan het beleggingsresultaat 2015 (€ 52.192).  
 
Verhuizing 
De NVvR is in 2015 verhuisd naar een nieuw verenigingsgebouw in Den Haag. Voorheen hield de NVvR kantoor in het pand 
van de Hoge Raad aan het Lange Voorhout in Den Haag. Het was al bekend dat de Hoge Raad zou verhuizen en dat de NVvR 
niet mee zou verhuizen en zelfstandige “woonruimte” zou moeten vinden. Dat heeft uiteindelijk meer voeten in de aarde 
gehad dan vooraf verwacht.  
 
In eerste instantie zou de NVvR haar intrek nemen in een kantoor aan de Kettingstraat in Den Haag. Onderzoek in het kader 
van de wet Bibob liet lang op zich wachten waardoor het noodzakelijk werd om uit te wijken naar een nieuwe locatie. Begin 
september is dan ook in allerijl gezocht naar een nieuwe, alternatieve locatie. Dat werd New Babylon aan het Anna van 
Buerenplein, naast Den Haag Centraal. Een locatie die niet alleen voldeed aan de ruimtelijke eisen, maar zo naast het 
Centraal Station ook een mooie uitvalsbasis vormt voor leden op het moment dat zij in Den Haag zijn. Het was echter flink 
aanpoten om het nieuwe verenigingsgebouw vóór 22 december, de verhuisdatum, gereed te hebben. 
 
De totale kosten in 2015 voor de verhuizing zijn uitgekomen op  € 221.549. Dit bedrag is uit te splitsen in € 103.757 aan 
kosten en € 117.972 aan investeringen. De NVvR is voor dit bedrag volledig gecompenseerd door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Een nadere toelichting is opgenomen in de jaarrekening.  
 
 

Het herhuisvesten is voor elke organisatie door de eigen specifieke kenmerken een unieke uitdaging. De positieve en 
constructieve samenwerking heeft voor NvvR geresulteerd in een spannend nieuw “eigen huis”. 

Rob Leus, ministerie van Veiligheid en Justitie 

 

Lidmaatschap 
Naar aanleiding van de vernieuwingsplannen zijn de bestaande lidmaatschapsvormen in 2015 tegen het licht gehouden en 
zijn er ideeën ontwikkeld voor investeringen in zowel ledenbehoud als -werving. Eén van die ideeën, een nieuw en beter 
aansluitend contributiesysteem, is in 2015 ingevoerd. Het nieuwe stelsel kent een basistarief van 240 euro. Verschillende 
doelgroepen ontvangen een korting op dit basistarief. Hier zijn drie oorzaken voor:  

- De behoefte aan extra werving of behoud van een bepaalde doelgroep; 
- draagkracht; 
- afname van diensten. 
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Dit heeft er mede in geresulteerd dat het ledenaantal, na verschillende jaren van dalingen en in weerwil van de landelijke 
trend bij verenigingen, in 2015 nagenoeg gelijk is gebleven. In onderstaand schema is zichtbaar hoe het ledenaantal zich 
vanaf 2013 heeft ontwikkeld.  
 

Aantal leden 1 januari 2013 2818 

Aantal leden 1 januari 2014 2715 

Aantal leden 1 januari 2015 2546 

Aantal leden 1 januari 2016 2535 

 
Naast het nieuwe contributiestelsel heeft de grote zichtbaarheid rondom het MJP voor de rechtspraak hoogstwaarschijnlijk 
bijgedragen aan de stabilisatie. In de periode september – december, wanneer de discussie over het MJP woedt, is de 
aanwas van nieuwe leden het grootst en de uitstroom van leden het kleinst.  
Er hebben zich in 2015 85 nieuwe leden aangemeld. Zichtbaar is dat ongeveer de helft van de nieuwe leden jonger is dan 40 
jaar. Gekeken naar de exacte leeftijdsopbouw van de nieuwe leden levert het volgende beeld op: 
 

Leeftijd Aantal 

< 30 jaar 2 

< 40 jaar 41 

< 50 jaar 22 

< 60 jaar 20 

Totaal 85 

 
Positief om te melden is daarnaast dat de leden die in 2015 hun lidmaatschap beëindigden, dit niet doen om inhoudelijke 
redenen, maar (voor zover een reden wordt aangedragen) de mate van verbondenheid tot de rechtspraak de belangrijkste 
oorzaak is, omdat mensen met pensioen gaan of een betrekking buiten de rechterlijke macht vinden. Het aantal mensen 
dat echter zonder opgaaf van reden zijn lidmaatschap opzegt, groeit. In 2016 wordt gekeken of de NVvR meer inzicht kan 
krijgen in hun beweegredenen. 
 
 

Reden voor opzegging    

 2013 2014 2015 

Pensioen 38% 31% 25% 

Geen reden opgegeven 30% 48% 56% 

Onvoldoende meerwaarde 17% 8% 9% 

Persoonlijke redenen 6% 1% 3% 

Gezondheidsredenen 2% 1% 3% 

Te duur 2% 3% 0% 

Dubbel lidmaatschap binnen gezin 2% 0% 0% 

Toonzetting aanmaning 1% 0% 0% 

Niet zichtbaar in publieke debat 1% 0% 0% 

Minder verbondenheid rechtspraak 1% 2% 3% 

Contributieverhoging 0% 6% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

 
 
Communicatie 
De NVvR heeft in 2015 een opzet gemaakt voor het optimaliseren van de verenigingscommunicatie en 
communicatiemiddelen. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt in onder meer een nieuwe website, huisstijl en het 
optimaliseren van de ledencommunicatie. Tevens is in 2016 het nieuwe, digitale ledenadministratiesysteem in gebruik 
genomen. Een systeem waarmee leden in principe alleen nog digitaal aangeschreven worden.  
 
De redactie van Trema draagt er zorg voor dat Trema hét blad van, voor en door de rechterlijke macht is, waarin actuele 
onderwerpen aan bod komen die stof tot nadenken en discussie geven. Een voorbeeld hiervan is het artikel van Marc Loth 
‘Lerend oordelen’ (Trema, december 2015) over sturing op kwaliteit in de rechtspraak dat onder meer leidde tot 
verschillende lezingen van de auteur.  
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Het verenigingsbureau signaleert kansen en issues voor het bestuur, de werkgroepen en de commissies en ondersteunt bij 
het verwoorden van standpunten en adviezen, zowel voor de interne als externe communicatie. 
 
De NVvR gaat op het gebied van persvoorlichting verder op de ingeslagen weg als stem van de werkvloer en met een 
nieuwe voorzitter als boegbeeld. Persmomenten worden actief gecreëerd en leveren de NVvR veel zichtbaarheid op bij de 
door haar gekozen onderwerpen. Onderwerpen waarmee de NVvR in 2015 actief en bewust de media heeft gezocht zijn 
onder andere het MJP, Artikel 51, ZSM, de nieuwe cao en werkdruk bij het OM en de rechtspraak.  
 

De NVvR gaat verder met de inzet van social media, als ondersteunend communicatiemiddel rondom de standpunten van 

en advisering door de vereniging. De voorzitter heeft een eigen twitter-account evenals de NVvR. Als de NVvR in het nieuws 

is, levert dat aanwijsbaar steeds meer volgers op. Dat betekent dat ‘het publiek’ de NVvR als een serieuze en 

geloofwaardige gesprekspartner ziet.   
 

RISICO’S  

Subsidie  
De NVvR kent momenteel twee inkomstenstromen: lidmaatschapsgelden (voor de vakbondsactiviteiten van de NVvR) en 
subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie (voor de activiteiten van de NVvR als beroepsvereniging). Substantiële 
wijzigingen of veranderingen in één van deze twee inkomstenbronnen vormen daarmee de grote risico’s voor de 
continuïteit van de vereniging.  
Het bestuur van de NVvR heeft daarom expliciet stilgestaan bij beide risico’s. De daling van het ledenaantal is in 2015 
gestabiliseerd en het bestuur verwacht geen significante wijzigingen in 2016 waardoor de bedrijfsvoering van de vereniging 
in gevaar zou komen.  
De subsidierelatie met het ministerie kan van de zijde van het ministerie altijd gewijzigd worden, maar verwacht mag 
worden dat het ministerie daarvoor een redelijke termijn in acht neemt. Voor 2016 acht het bestuur de kans niet groot dat 
nog wijzigingen in de subsidierelatie optreden.   
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VOORUITBLIK 2016 

De Ledenraad heeft begin 2015 het Strategisch meerjarenplan 2015-2020 ‘Voorwaarts’ vastgesteld. In dat meerjarenplan 
staat een drietal opdrachten: het werkklimaat verbeteren, het rechterlijk domein bewaken en de rechtspositie versterken. 
Voor het jaarplan 2016 heeft de NVvR daar een vierde opdracht aan toegevoegd. Het versterken van de band met de 
leden1, als vierde opdracht, is een meer interne opdracht die voor elke vereniging geldt, maar het roerige jaar 2015 heeft 
eens te meer bewezen dat de NVvR dé vertegenwoordiger van de magistratuur is. Nauwe banden met de achterban zijn 
daarvoor noodzakelijk en van essentieel belang. 
 
De vier opdrachten uit het Strategisch meerjarenplan en het jaarplan 2016 zien waar de NVvR voor staat: het behartigen 
van de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord, op vakinhoud én als vakbond. Of de NVvR deze 
opdrachten en de daaruit voortvloeiende aandachtsgebieden, zoals hierboven omschreven, adequaat en naar behoren kan 
invullen, is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de subsidierelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eind 
2015 heeft de NVvR mondeling vernomen dat mogelijk wijzigingen optreden in de hoogte van de subsidie als gevolg van 
bezuinigingen op het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gevolgen van die bezuinigingen voor de hoogte van het  
subsidiebedrag voor de NVvR zijn op dit moment nog niet bekend, maar kunnen mogelijk consequenties hebben voor de 
bedrijfsvoering en daarmee voor de uitvoering van alle opdrachten.  
 
De hoop en verwachting is niet dat veranderingen in de subsidierelatie met het ministerie al gevolgen gaan hebben voor de 
begroting 2016. Het Jaarplan 2016 is immers goedgekeurd. De begrote baten voor 2016 bedragen € 1.292.329, de begrote 
lasten bedragen € 1.418.380. Het begrote resultaat komt uit op -/- € 126.051. 
 
Op basis van verschillende ontwikkelingen in 2015 zijn voor het komende jaar diverse opdrachten en uitdagingen te 
onderscheiden die passen binnen de vier opdrachten uit het jaarplan 2016. Hieronder volgt een korte vooruitblik: 
 
MJP en Herziening Gerechtelijke Kaart  
Het Meerjarenplan voor de Rechtspraak (MJP), zoals gepresenteerd in 2015, staat (voorlopig) in de ijskast, maar de 
verschillende onderdelen uit het MJP blijven in 2016 aandacht vragen. Ook bezuinigingen binnen de rechtspraak, 
digitalisering, productie versus kwaliteit en de komende prijsonderhandelingen hangen samen met de toekomst van de 
rechtspraak. De NVvR, als vertegenwoordiger van de leden van de rechterlijke macht, kiest in de gesprekken over deze 
onderwerpen nadrukkelijk positie als vertegenwoordiger van de leden van de rechterlijke macht. Tegelijkertijd heeft 2015 
uitgewezen dat de relatie tussen de bestuurders in de Rechtspraak en de werkvloer een flinke deuk heeft opgelopen. De 
NVvR kan in 2016 een verbindende rol vervullen om het beschadigde vertrouwen te helpen herstellen.  
 
Aansluitend aan de discussie over het locatiebeleid van de rechtspraak heeft de NVvR voor 2016 een traject bedacht om 
samen met haar achterban ook het evaluatiekader voor de Herziening Gerechtelijke Kaart scherp te krijgen, zodat deze 
evaluatie in elk geval antwoord geeft op de gevolgen van de herverdeling van rechtspraak over Nederland. De NVvR gaat 
heeft daarom besloten om in 2016 hoorzittingen te organiseren in het land. Samen met leden en niet-leden binnen de 
Rechtspraak, maar ook met de bredere maatschappelijke omgeving zoals het OM, de advocatuur, maatschappelijke 
organisaties en lokale overheden wordt input verzameld voor het toetsingskader voor de HGK-evaluatie.  
 
Professionele standaarden & codes en leidraden 
De NVvR ziet het als de taak van iedere magistraat om de eigen kwaliteit te bewaken en om bij te dragen aan het collectief 
vakmanschap. Hiervoor zijn gezamenlijke uitgangspunten over kwaliteit een belangrijk hulpmiddel. De ontwikkeling van 
professionele standaarden door de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV’s) en de codes en leidraden binnen de 
rechtspraak zijn hiervan voorbeelden. De standaarden gaan andere eisen stellen aan de organisatie, die daarop aangepast 
moet gaan worden. Ook voor het OM is het idee opgekomen om professionele standaarden te ontwikkelen. Deze gedachte 
wordt in 2016 nader uitgewerkt.  
 
Artikel 51 
In 2016 brengt de Raad van State advies uit over de amendementen die de Tweede Kamer heeft ingediend bij de 
behandeling van de Wet op de disciplinaire maatregelen. Eén van deze amendementen behelst een wijziging van de Kamer 
om het instemmingsrecht van de NVvR bij rechtspositionele aangelegenheden voor de rechterlijke macht om te zetten in 

                                                      
1 Deze opdracht is niet nieuw, maar vanaf dit Jaarplan in prioriteit verhoogd en daarmee getild van het meer ‘going concern’-niveau naar een opdracht 
binnen het strategisch beleidskader.  
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een adviesrecht. Wanneer het advies van het hoogste adviescollege er ligt, wordt de wet opnieuw behandeld in de Tweede 
Kamer. De NVvR zal dan opnieuw belang van een onafhankelijke rechtspraak en daarmee een krachtige vakbond 
benadrukken. 
 
Middenmanagement 
Het middenmanagement vervult voor veel van de uitdagingen waarvoor de rechtspraak zich gesteld ziet een sleutelrol. De 
leden die deze rol vervullen bij de zittende of staande magistratuur staan echter onder grote druk. Het middenmanagement 
zit tussen twee vuren. Enerzijds willen zij waarmaken dat de collega’s kunnen werken aan de hand van hun eigen 
kwaliteitseisen en met een aanvaardbare werkdruk, anderzijds hebben zij de taak om te voldoen aan productie-eisen. nog 
verder toenemen. Door het werken met de professionele standaarden zal de druk op het middenmanagement toenemen. 
De NVvR vraagt in 2016 extra aandacht voor deze groep leden.  
 
Werkdruk en kwaliteitszorgen 
Op dit moment zijn binnen de rechtspraak forse verbouwingen aan de organisatie aan de gang. Aan de zijde van het 
Openbaar Ministerie zien we de bewegingen rondom ZSM en OM2020 en aan de zijde van het rechtsprekende deel heeft 
het Programma KEI grote invloed op het dagelijks werk van de magistraat. De NVvR stelt zich hierbij op als (positief) kritisch 
klankbord, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat rechters en officieren tijdens en na de verbouwingen goed moeten kunnen 
blijven werken. Effecten op de werkdruk en het werkklimaat zijn daarbij vaste aandachtspunten, evenals het rechterlijk 
domein en ruimte voor maatwerk. Innovatieve ontwikkelingen en oplossingen worden daarom aangemoedigd, maar de 
NVvR blijft een vinger aan de pols houden als het gaat om budgetoverschrijdingen.  
 
Het goede gesprek 
De fundamenten van de rechtsstaat klinken niet altijd even luid door in de politieke en publieke debatten over 
onderwerpen die de rechtspraak, veiligheid en rechtsstaat raken. Ook bij de eigen organisaties binnen de rechtspraak moet 
het belang van het rechterlijk domein onder de aandacht blijven, aangezien organisatorische wensen soms op gespannen 
voet staan met de autonomie van de magistraat of het domein van de rechter. De NVvR neemt haar bewakersrol van het 
rechterlijk domein serieus en kiest nadrukkelijk voor een positieve toon.  
 
Media 
Individuele rechters en officieren van justitie mengen zich meestal niet in debatten over de waarde van de autonomie en 
onafhankelijkheid. Namens het collectief van magistraten voert de NVvR deze gesprekken wel. Hiertoe hanteert de NVvR 
een actief persbeleid, waarbij ieder serieus persverzoek een serieus antwoord krijgt. In deze mediamomenten kiest de NVvR 
er nadrukkelijk voor om niet in te gaan op individuele of lopende rechtszaken. Juist de overkoepelende thema’s zijn voor de 
NVvR interessant om de kernwaarden van de magistraat onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Ook de 
website van de NVvR is hierop ingericht. 
 
Vertegenwoordiging en advisering 
Bewust van haar staatsrechtelijke positie neemt de NVvR deel aan de politieke arena. Het is belangrijk dat bewindslieden en 
Kamerleden de professionele afwegingen en besluiten van rechters en officieren kennen en meenemen bij hun politieke 
besluitvorming, wanneer het om de (inrichting van de) rechtspraak gaat. Hiertoe gaat de NVvR gesprekken aan met 
volksvertegenwoordigers en ambtelijke ondersteuning. Meer zichtbaar zijn de standpunten die de NVvR inneemt, of de 
wetgevingsadviezen via de Wetenschappelijke Commissie. Deze (scherpe) standpunten verwoorden de - door de leden 
gedragen - zorgen, vragen of bevindingen rondom actuele onderwerpen in het publieke debat. Daar waar mogelijk legt de 
NVvR verbanden tussen de zittende en staande magistratuur om zo de aandacht te vestigen op de ketenrelatie van deze 
organisaties én hun magistratelijke verbondenheid.  
 
Internationaal 
De NVvR participeert actief binnen internationale verbanden van zusterverenigingen en draagt zo actief bij aan de 
ontwikkeling van de ‘rule of law’ in andere landen. De NVvR vertegenwoordigt de Nederlandse magistratuur bij de 
vergaderingen van de internationale verenigingen van rechters en officieren van justitie en beantwoordt questionnaires uit 
het internationale werkveld. De voorzitter van de vereniging fungeert daarbij als een zichtbaar, herkenbaar en 
aanspreekbaar boegbeeld van de Nederlandse magistratuur. Voor de internationale activiteiten is de Commissie 
Internationaal opgericht. Op projectbasis werkt de NVvR samen met Bulgaarse en Marokkaanse collega’s. 
 
Cao 
De NVvR zet zich als vakbond in voor een sterke rechtspositie en passende arbeidsvoorwaarden voor de leden van de 
rechterlijke macht. Als vakbond voor magistraten onderhandelt de NVvR aan een eigen sectorale tafel met de minister van 
Veiligheid & Justitie over zaken als salaris en andere arbeidsvoorwaarden, maar ook over gerelateerde onderwerpen als het 
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beoordelingsreglement voor de initiële opleiding, disciplinaire sancties voor magistraten en de aanpak van de 
werkdrukproblematiek. Veel leden geven aan dat zij lid zijn van de NVvR vanwege de inspanningen die de NVvR als vakbond 
levert. Voor deze belangrijke taak is de Commissie Rechtspositie (CRP) opgericht, die het bestuur adviseert op dit 
onderwerp. In 2016 worden de onderhandelingen gestart om te komen tot een nieuwe cao die op 1-1-2017 in werking zou 
moeten treden.  
 
Hoger beroep bestuursrechtspraak 
In 2015 zijn er door de minister voorstellen gedaan voor een andere inrichting van het hoger beroep van de 
bestuursrechtspraak. De NVvR heeft zich uitdrukkelijk gemengd in de gedachtenvorming daarover middels een advies van 
de WeCo, brieven aan de minister en het Strategisch Beraad. De voorstellen hebben grote impact op de daar werkzame 
raadsheren en gerechtsauditeurs, met name voor de collega’s bij de bijzondere colleges, het CBb en de CRvB. Het zoveel 
mogelijk beperken van die rechtspositionele gevolgen staat centraal in 2016. De NVvR zal zich, via de Commissie 
Rechtspositie, hard maken voor een uitstekend sociaal flankerend beleid of andere maatregelen die hen helpen bij hun 
verdere carrière binnen de rechtspraak. 
 
Individuele belangenbehartiging 
Rechters en officieren van justitie blijven meestal hun gehele loopbaan bij de rechterlijke macht. Conflicten op de werkvloer 
hebben daarom grotere impact op hen en vragen om een duurzame, zorgvuldige aanpak. Daarnaast wordt goed gekeken of 
het conflict raakvlakken heeft met het rechterlijk domein en de autonome rol van de rechter of officier van justitie. De NVvR 
steunt haar leden bij individuele rechtspositionele vragen en/of problemen door advisering of bemiddeling en biedt haar 
leden rechtsbijstand in geval van ernstige arbeidsconflicten. 
 
Project toekomst NVvR 
Als de ledenraad instemt met een voorstel van de werkgroep ‘Toekomst NVvR’, dat in 2016 richting de Ledenraad komt, 
krijgt de NVvR in 2016 een nieuwe inrichting om de vereniging toekomstbestendig te maken. De belangrijkste redenen om 
dit project te starten, zijn de uitstroom van de babyboomgeneratie vanwege hun pensionering, onvoldoende jonge aanwas 
en de wens om de waarde van het lidmaatschap voor de leden te vergroten. De nieuwe inrichting van de vereniging moet 
een impuls geven op twee gebieden: het versterken van de vertegenwoordiging en het versterken van de strategische 
relatie tussen het bestuur en de ledenraad.  
 
Commissie O&O 
In 2016 blijft de NVvR de ontwikkelingen inzake de opleidingsvisitatie op de voet volgen. Er vindt ook een gesprek plaats 
met de visitatiecommissie. Op het gebied van de kwalitatieve invulling van PE-punten worden in het nieuwe jaar nadere 
stappen gezet om tot een normatief kader te kunnen komen. De oprichting van het NVvR-studiefonds zal in 2016 worden 
afgerond. 
 
Ledencommunicatie 
In 2016 maken we meer werk van de zichtbaarheid van de vereniging voor de leden. Hoe en waar is de NVvR zichtbaar? Kan 
het lidmaatschap worden uitgebreid met extra producten of diensten? Hoe kunnen nieuwe digitale ontwikkelingen ons 
behulpzaam zijn bij het (digitaal) verenigen van onze leden?  
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JAARREKENING 2015 

 

1. Balans en staat van baten en lasten2 

 
 
Balans per 31 december 2015 na voorgestelde resultaatbestemming 
 

 
 
  

                                                      
2 De nummers 1 tot en met 6 corresponderen met de toelichtingen in de jaarrekening  

Nr.

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 

Machines en installaties 6.710             10.824           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.308             918                 

1    11.018           11.742           

Financiële vaste activa

Effecten 2    777.214         695.208         

788.232         706.950         

Vlottende activa

Vorderingen 3    

Te ontvangen contributie 16.113           9.946             

Overlopende activa 77.074           22.959           

93.187           32.905           

Liquide middelen                        4    729.315         740.232         

822.502         773.137         

TOTAAL ACTIVA 1.610.734     1.480.087     

Eigen vermogen 5    1.370.517     1.378.972     

Kortlopende schulden en overlopende passiva 6    

Crediteuren 128.938         13.498           

Belastingen en premies soc. verzekeringen      22.338           18.528           

Schulden terzake van pensioenen 8.223             9.000             

Overige schulden            48.129           31.339           

Overlopende passiva                     32.589           28.750           

240.217         101.115         

TOTAAL PASSIVA 1.610.734     1.480.087     

      31 december 2014      31 december 2015
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2. Staat van baten en lasten over 20153 

 
 

 
 
  
 
 
 

 

                                                      
3 De nummers 8 tot en met 11 corresponderen met de toelichting in de jaarrekening  

€ € € € € €

Baten 8    

Baten 1.428.891     1.305.087     1.346.662     

Lasten

Personeelskosten 9    705.992         720.000         673.514         

Afschrijvingskosten 5.035             -                  6.020             

Overige verenigingskosten 10 785.058         827.000         631.729         

1.496.085     1.547.000     1.311.263     

Bedrijfsresultaat (67.194)          (241.913)       35.399           

Resultaat effecten 11 52.192           35.000           108.157         

Rentebaten 6.547             10.000           9.393             

58.739           45.000           117.550         

Resultaat (8.455)            (196.913)       152.949         

20142015 Begroting 2015

2015 2014

€ €

Resultaatbestemming

Dotatie respectievelijk onttrekking verenigingsvermogen 8.040         146.607      

Dotatie respectievelijk onttrekking bestemmingsreserve 415            6.341           

8.455         152.948      
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3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

Algemeen 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is opgericht 6 oktober 1923 en is statutair gevestigd te Den Haag aan het 
Anna van Buerenplein 40. In september 2009 zijn de statuten van de vereniging laatstelijk gewijzigd. 
 
De vereniging stelt zich ten doel: 
- de bevordering van een goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging in Nederland, uitgeoefend door een 

dienovereenkomstig georganiseerde en toegeruste rechterlijke macht, met behulp van een aan de eisen des tijds 
aangepast en dienovereenkomstig gehuisvest administratief apparaat; 

- de bevordering van een goede opleiding van de rechterlijke macht; 
- de bevordering van een deugdelijke en voldoende voorlichting omtrent de rechtspleging in Nederland; 
- de wetenschappelijke bestudering van tot de rechtspleging, zowel in als buiten Nederland, betrekkelijke vraagstukken; 
- de vertegenwoordiging van de Nederlandse rechterlijke macht en van haar onderdelen jegens de overheid alsook in 

haar internationale contacten; 
- de behartiging van de belangen van haar leden, zowel in ideëel als in materieel opzicht; 
- de bevordering van contacten tussen de leden onderling en met zusterorganisaties in het buitenland. 
 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven” van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
 
De jaarrekening is opgemaakte op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover 
niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.  
Resultaten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Negatieve resultaten worden verantwoord in 
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.  
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  

 
Materiele vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis 
van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast 
percentage van de aanschaffingswaarde.  
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.  
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 
wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.  
 
Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.  
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING  

 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Negatieve resultaten 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  
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Lasten algemeen 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van de 
materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in 
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 
 
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen. 
 
Buitengewone baten en lasten 
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan de baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en 
gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van  nominale bedrijfsactiviteiten.   
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 
4.1  Materiële vaste activa 

 

 
 
 
Ten behoeve van de verhuizing is er in 2015 voor een bedrag van € 103.757 geïnvesteerd in de (elektrotechnische) 
inrichting van de nieuwe locatie. Deze investering is middels een investeringssubsidie volledig gefinancierd door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 
Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20.  

 

1. MATERIELE VASTE ACTIVA

Machines en Andere vaste Totaal

installaties bedrijfsmiddelen

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2015

Aanschaffingswaarde 28.454                    4.598                       33.052                    

Cumulatieve afschrijving (17.630)                   (3.680)                     (21.310)                   

10.824                    918                          11.742                    

Mutaties

Investeringen -                           108.067                  108.067                  

Af: Investeringssubsidie tbv verhuizing -                           (103.757)                 (103.757)                 

Afschrijvingen (4.115)                     (920)                         (5.035)                     

Aanschafwaarde desinvesteringen -                           -                           -                           

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen -                           -                           -                           

(4.115)                     3.390                       (725)                         

Boekwaarde per  31 december 2015 6.709                       4.308                       11.017                    

Aanschaffingswaarde 28.454                    112.665                  141.119                  

Cumulatieve afschrijving (21.745)                   (4.600)                     (26.345)                   

Boekwaarde per  31 december 2015 6.709                       108.065                  114.774                  
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4.2 Financiële vaste activa  

 
De samenstelling van de financiële vaste activa is als volgt: 
 

 
 
 
Zie voor toelichting onder 11. Opbrengst effecten 
 
 
4.3 Vorderingen 
 
Algemeen 
Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.  
 
De nog te ontvangen contributie is als volgt te specificeren. 

 

 
 
 
Ondanks de invoering van de automatische incasso is het bedrag aan openstaande contributie hoger dan vorig jaar. De nog 
openstaande contributie 2013 en 2014 is nog niet aan het GGN incassobureau overgedragen. Zichtbaar is dat de lijsten met 
de openstaande contributie over 2013, 2014 en 2015 veel overeenkomsten vertonen. Vanuit het Verenigingsbureau zal 
getracht worden deze contributies alsnog te innen zonder tussenkomst van GGN. Van de contributies openstaand uit 2013 
is 100% voorzien, van de contributies 2014 is 75% voorzien.  

 
  

31-dec-15 31-dec-15 31-dec-14

Marktwaarde Balanswaarde Balanswaarde

€ € €

Beleggingsfondsen 525.516           459.938               295.667               

Vastgoedbeleggingsfondsen -                    -                        31.890                 

Obligatiefondsen -                    -                        -                        

Garantieproducten 364.585           317.276               367.651               

Totaal financiële vaste activa 890.101           777.214               695.208               

Marktwaarde beleggingsportefeuille

Verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde 777.214           

Koersresultaat (niet gerealiseerd) 112.887           

Totaal beleggingsportefeuille per 31-12 890.101           

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Contributie 2013 4.485                       4.485                       

Contributie 2014 8.246                       8.825                       

Contributie 2015 14.050                    

Te vorderen contributie 26.781                    13.310                    

Voorziening voor oninbaarheid (10.670)                   (3.364)                     

16.113                    9.946                       
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Overlopende activa 

 

  
 
 
De vooruitbetaalde bedragen betreffen Trema en het ARBO-abonnement van het bureau voor het 1e kwartaal 2016.  

 
 
4.4  Liquide middelen 

 

 
 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging.  
 
De NVvR ontvangt op 2 manieren liquide middelen. Het betreft enerzijds de ontvangst van de subsidie en anderzijds de 
ontvangst van de contributies. Het merendeel van de contributie wordt in de maand mei ontvangen. Door de invoering van 
de automatische incasso per 1 januari 2015 wordt van ongeveer 380 leden maandelijks een deel van de contributie 
ontvangen.  
 
Het saldo van de liquide middelen is ten opzichte van 2014 gedaald met 10.915.   

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Nog te ontvangen rente 1.392                       9.388                       

Vooruitbetaalde bedragen 71.516                    13.571                    

Overige vorderingen 4.166                       -                           

77.074                    22.959                    

31-dec-15 31-dec-14

€ €

F. van Lanschot Spaarvrijrekening 4                               76                            

F. van Lanschot Rekening-Courant 250.550                  10.738                    

F. van Lanschot contributierekening 22.462                    12.493                    

F. van Lanschot Effectenrekening -                           6                               

F. van Lanschot Premiumspaarrekening 593                          691.217                  

ING-rekening-courant 6.821                       4.765                       

ABN-AMRO Primaspaarrekening 608                          602                          

Rabobank 4.408                       4.680                       

Van Lanschot Effectenrekening-2 5.579                       15.655                    

Rabobank contributierekening 88.291                    -                           

Rabobank doelreserveren 350.000                  -                           

729.315                  740.232                  
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4.5  Verenigingsvermogen 

 
De mutaties van 2014 en 2015 in het vermogen van de vereniging zijn in de onderstaande verloopstaat weergegeven: 

 

 
 
 
 
Het bestuur van de NVvR heeft, na afstemming hierover met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, besloten om het 
budget, dat in de kortlopende schulden was opgenomen voor de uitvoering van het project medezeggenschap, te 
reserveren voor uitvoering van een onderzoek naar werkdruk(beleving). Het bedrag ad € 56.608 is om die reden in 2013 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het onderzoek naar de werkdruk(beleving) is in 2013 uitgevoerd door de 
Hogeschool Utrecht. De totale kosten van het onderzoek bedroegen € 31.920 en is ten laste van de bestemmingsreserve 
geboekt. In 2015 heeft 1 activiteit plaatsgevonden in het kader van het werkdrukonderzoek, de kosten hiervan zijn ten laste 
gebracht van de bestemmingsreserve. Het restant van de bestemmingsreserve ad € 24.273 blijft gereserveerd voor 
vervolgactiviteiten in het kader van werkdruk.  

 
4.6 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
Algemeen 
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.  
 
Crediteuren 
Het saldo van de crediteuren is in januari 2016 betaald. 
 
Belastingen en sociale lasten 
De belastingen en premies sociale verzekeringen betreffen de nog te betalen aangifte loonheffing en sociale lasten over 
december 2015. 
 
Schulden terzake van pensioenen 
De schulden terzake van pensioenen betreffen de nog te betalen pensioenpremies over december. 
 
  

2015 2014

€ €

Saldo per 1 januari

Verenigingsvermogen 1 januari 1.354.284               1.207.677               

Bestemmingsreserve 1 januari 24.688                    18.347                    

Totaal verenigingsvermogen 1 januari 1.378.972               1.226.024               

Mutaties

Resultaatbestemming Verenigingsvermogen: (8.040)                     146.608                  

Resultaatbestemming Bestemmingsreserve: (415)                         6.341                       

Totaal mutaties (8.455)                     152.949                  

Saldo per 31 december

Verenigingsvermogen 31 december 1.346.244               1.354.285               

Bestemmingsreserve 31 december 24.273                    24.688                    

Saldo 31 december 1.370.517               1.378.972               
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Overige kortlopende schulden 

 

 
 
 
De post vooruitontvangen bedragen heeft volledig betrekking op het nog niet uitgegeven deel van de ontvangen subsidie 
van het Ministerie van V&J voor de verhuiskosten. Er is in 2015 een bedrag ontvangen van € 239.861. Daarvan is in 2015  
€ 221.549 uitgegeven aan investeringen (€ 103.757) en kosten (€ 117.792). Er worden in 2016 nog facturen verwacht. In 
2016 zal een definitieve afrekening plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en investeringen.   
 
Twee leden hebben te veel contributie overgemaakt in 2015, dit zal in 2016 worden terugbetaald. Een lid heeft te weinig 
betaald in 2015. Dat lid zal verzocht worden dit alsnog in 2016 te voldoen. Het saldo van deze posten is opgenomen onder 
de overige kortlopende schulden.  
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen reserveringen in het kader van de vakantietoeslag, nog niet opgenomen vakantiedagen 
en de reservering eindejaarsuitkering.  
 
 
4.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Huur  
Met de Hoge Raad is een meerjarige gebruikersovereenkomst gesloten voor het gebruik van het pand ten behoeve van de 
huisvesting van de NVVR. Het betreft de kosten van levering door nutsbedrijven, schoonmaakkosten voor het gehuurde 
gedeelte en gemeenschappelijke ruimten, kosten van bewaking en beveiliging, servicekosten, sanitaire voorziening, 
vuilafvoer, facilitaire dienstverlening en administratiekosten op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal m2 in 
gebruik van de NVvR. Indien er kosten van belastingen, heffingen, retributies, precario e.d. voortvloeien uit de exploitatie 
van de Lange Voorhout 7 dan worden deze kosten ook naar rato doorberekend aan de NVvR. Overige kosten zoals 
kantoorbehoefte, frankeerkosten, kopieerdienst een kantoormeubilair worden apart aan de NVvR doorberekend. Deze 
overeenkomst is per eind 2015 opgezegd. De jaarlijkse kosten voortvloeiend uit deze aangegane verplichting bedroegen € 
44.000.  
 
De NVvR is op 22 december 2015 verhuisd naar haar nieuwe kantoorlocatie. Met de ondertekening van het huurcontract is 
de NVvR voor een nieuwe huurverplichting voor de duur van 6 jaar aangegaan, met een mogelijke verlenging van 4 jaar. De 
jaarlijkse kosten die voortvloeien uit deze verplichting zijn:   
- huurkosten € 36.166;  
- voorschot servicekosten € 15.083. 

   
Van het Ministerie van V&J zal de NVvR jaarlijks € 100.000 ontvangen aan subsidie voor de huisvestingskosten (nog geen 
bevestiging van ontvangen). In deze bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten inbegrepen van:  
- de huur van vergaderfaciliteiten;  
- het gebruik van parkeerplaatsen in de Q-park-garage van New Babylon.   
  

2015 2014

€ €

Nog te ontvangen facturen 29.607                    27.432                    

Niet bestede deel subsidie internationaal -                           3.447                       

Vooruitontvangen bedragen 18.312                    -                           

Vooruitontvangen contributie 85                            205                          

Overige kortlopende schulden 125                          255                          

48.129                    31.339                    
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 
5.1 Baten 

 

 
 
 
De van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen subsidie bedroeg € 793.000. Dat is een daling ten opzichte van 
2014. Deze daling kan worden verklaard door de opgelegde subsidietaakstelling van ongeveer 1,5%. In 2015 is opnieuw 
geen loon-en prijsbijstelling uitgekeerd.  
 
Voor de verhuiskosten is in 2015 een bedrag ontvangen van € 239.861,59. Dit bedrag is door de NVvR gefactureerd aan 
V&J. De basis voor deze factuur bestond uit een optelsom van alle verwachte kosten en investeringen voor: 
- het inbouwpakket; 
- de verhuizing van de ICT; 
- de regulier verhuizing; 
- de losse inrichting;  
- de afkoop van de BTW; 
- de onvoorziene kosten (5%).  
 
In 2015 is daadwerkelijk een bedrag van € 221.549 uitgegeven. Dit bedrag is uit te splitsen in € 117.792 aan kosten en  
€ 103.757 aan investeringen (de investeringen zijn verantwoord onder 4.1 materiele vaste activa). Er moet in 2016 nog een 
aantal facturen worden betaald. Het verschil tussen de ontvangst en de uitgaven is geboekt onder nog te ontvangen 
facturen. In 2016 zal een eindafrekening plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.   
 
De leden van de NVvR zijn jaarlijks contributie verschuldigd. In 2015 is de automatische incasso ingevoerd. Ongeveer 64% 
van de leden heeft de contributie 2015 via een automatische incasso betaald. Van de leden die via een incasso betalen 
heeft het merendeel de voorkeur voor een jaarlijkse betaling. Deze incasso is in de maand mei uitgevoerd. De leden die 
hebben aangegeven zelf de contributie te willen overmaken, hebben in de maand mei een contributiebrief ontvangen. De 
leden die (nog) niet betaald hebben, ontvangen vervolgens nog een herinnering en een aanmaning. De begrote 
contributiebaten waren iets hoger dan de in 2015 ontvangen contributie. Het verschil tussen de begroting en de realisatie 
bedraagt € 1.840. 
 
De subsidie van de Raad voor de Rechtspraak die de NVvR jaarlijks ontving voor de internationale activiteiten is stopgezet. 
Wel is de toezegging gedaan dat de NVvR in 2015 per activiteit een subsidieverzoek kon indienen. Dit heeft de NVvR gedaan 
en daarop is door de Raad voor de Rechtspraak positief gereageerd. De gevraagde subsidie is volledig toegekend. De 
toekenning bestond uit het restant uit 2014 (€ 3.447) dat de NVvR mocht behouden en een aanvulling van € 4.166.  
 
De diverse overige baten betreft de ontvangen reprorechten in verband met het gebruik van diverse publicaties van de 
NVvR.   
  

Realisatie 

2015

 Begroting 

2015 

Realisatie 

2014

€ € €

Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie 793.000         793.000         803.000         

Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie verhuizing 117.792         -                  -                  

Contributie leden 510.247         512.087         527.066         

Bijdrage Raad voor de Rechtspraak 7.613             16.553           

Diverse overige baten 239                 -                  43                   

1.428.891     1.305.087     1.346.662     
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Subsidieverantwoording Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 

 
 
 
Toelichting subsidieverantwoording 
De subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is bedoeld voor de bekostiging van de activiteiten die de NVvR als 
beroepsvereniging ontplooit en niet voor de bekostiging van vakbondsactiviteiten. De baten en lasten van de NVvR zijn in 
het overzicht daarom gesplitst naar de verschillende categorieën activiteiten van de NVvR.  
 
Baten 
In de respectievelijke subsidievoorwaarden is bepaald dat de subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestemd 
is voor de uitvoering van beroepsverenigingsactiviteiten en dat de subsidie van de Raad voor de rechtspraak bestemd is 
voor internationale activiteiten. De contributiebaten zijn in beginsel ter dekking van de vakbondsactiviteiten en worden, 
indien de subsidie niet toereikend is, gebruikt ter dekking van de kosten voorkomend uit beroepsverenigingsactiviteiten.  
Voor de rentebaten en het resultaat beleggingen wordt een andere verdeelsleutel gehanteerd. De rentebaten worden 
verkregen over de liquide middelen, die uit zowel het subsidiebedrag als de ontvangen contributie bestaan. De rentebaten 
worden dan ook in de verhouding van de ontvangen bedragen verdeeld over de vakbond en beroepsvereniging. Het 
beschikbaar budget voor beleggingen is in het verleden opgebouwd uit contributiebaten. De opbrengsten uit beleggingen 
worden om die reden toegerekend aan de vakbond.  
 
Lasten 
Een punt dat naar voren kwam in de evaluatie van de subsidierelatie tussen het Ministerie van V&J en de NVvR is dat het 
niet altijd eenvoudig is om de activiteiten van de NVvR eenduidig te koppelen aan de specifieke doelstellingen van de 
subsidierelatie. Daarom is bij de begroting 2015 een bijlage meegezonden waarin is toegelicht hoe de kosten van de 
projecten 2015 en de going concern activiteiten van de NVvR worden toeschreven aan de subsidie of aan de contributie.  
 

Vakbond Interna-tionaal Beroeps-

vereniging 

(subsidiabel)

Totaal

€ € € €

Baten

Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie -                    -                    793.000           793.000           

Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie verhuizing 117.792           117.792           

Contributie leden 510.247           -                    -                    510.247           

Bijdrage Raad voor de Rechtspraak -                    7.613                -                    7.613                

Diverse overige baten -                    -                    239                   239                   

Rentebaten en resultaat beleggingen 54.222             -                    4.517                58.739             

Totaal baten 564.469           7.613                915.548           1.487.630        

Lasten

Personele kosten 255.855           -                    450.137           705.992           

Externe kosten activiteiten 98.576             -                    47.920             146.495           

Externe kosten internationaal 7.024                7.759                -                    14.783             

Bestuurlijke organen 20.828             -                    189.858           210.686           

Communicatie 32.899             -                    73.226             106.125           

Exploitatiekosten bureau 41.862             -                    93.177             135.040           

Projecten 23.326             -                    153.639           176.965           

Totaal lasten 480.369           7.759                1.007.957        1.496.085        

Resultaat 84.100             (146)                  (92.409)            (8.455)              
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In 2015 hebben de volgende specifieke projecten en bijeenkomsten plaatsgevonden:  
1. ZSM-bezoeken en totstandkoming ZSM rapport; dit valt onder werkdruk en kwaliteit (project 2). Doel was de 

kwaliteit van de werkwijze ZSM te bespreken met de ZSM-officieren op de regioparketten. Hiervoor is de subsidie 
aangesproken volgens de gebruikelijke verdeelsleutel (69%).  

2. ICC werkbezoeken; dit valt onder visie op de moderne magistraat (project 1). Het thema dat hier centraal stond: 
“verdieping van de visie op de kernwaarden van de magistraat”. Hiervoor is de subsidie voor 100% aangesproken.  

3. Bijeenkomst “Meesterbrein”;  dit valt onder visie op de moderne magistraat (project 1). Dit was een 
vakinhoudelijke bijeenkomst waarbij de invloed van het functioneren van de hersenen op de verdachte maar ook 
op de magistraat centraal stond. Voor deze bijeenkomst is de subsidie voor 100% aangesproken.  

4. Meerjarenplan Rechtspraak (MJP); dit valt onder politieke beïnvloeding (going concern activiteit). Dit proces had 
als doel de beïnvloeding van de politieke besluitvorming. Hiervoor is de subsidie aangesproken volgens de 
gebruikelijke verdeelsleutel (69%) 

5. Afsluiting nieuwe cao; dit valt onder akkoorden op rechtspositioneel gebied. Hiervoor is de subsidie niet 
aangesproken.  

 
Voor het overige geldt dat de lasten waarvan eenduidig kan worden vastgesteld uit welke activiteit ze voortkomen, direct 
worden toegerekend. Het betreft de externe kosten activiteiten, de inzet van de beleidsmedewerkers en de 
compensatieregeling bestuursleden. Voor lasten waarvan dat niet eenduidig kan worden vastgesteld, is in 2015 een 
verdeelsleutel gehanteerd van 31% vakbond en 69% beroepsvereniging.  
 
De totale lasten voor de beroepsvereniging komen uit op € 1.007.957. De toegekende subsidie bedraagt € 910.792. Het 
verschil wordt gefinancierd met de rentebaten en uit de contributiebaten.  

 
 
5.2 Personeelskosten  
Het bureau bestond in 2015 uit gemiddeld 8,26 fte (2014: 8,14 fte). Het begrote aantal fte’s bedroeg 8,48. De totale 
personele kosten in 2015 bedroegen € 705.993. Dit bedrag is inclusief sociale lasten ad  
€ 72.056 en pensioenlasten ad € 68.994.  
 
Conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de NVVR verplicht opgave te 
doen van de bezoldiging van de topfunctionarissen.  
 

 
 
 
De vrijstellingsvergoedingen (faciliteitenregeling) voor de leden van het bestuur worden in de vorm van een 
compensatievergoeding uitbetaald aan de gerechten/regioparketten waar de bestuursleden werkzaam zijn. Voor de 
Voorzitter is de compensatie gebaseerd op 2 beschikbare dagen per week ten behoeve van het bestuur van de NVvR. Voor 
de overige bestuursleden is de compensatie gebaseerd op 1 dag in de week.  
 
 

  

Naam Functie Aantal 

maanden

Fte Beloning Sociale 

lasten

Pensioen-

premie

Onkosten-

vergoeding

Totaal

Mr. A.T. Dalen Gilhuijs Directeur 12           1 98.681      9.267         13.806      351            122.106    
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5.3 Overige verenigingskosten  

 
De overige verenigingskosten worden als volgt gespecificeerd: 

 

 
 
De overige verenigingskosten komen € 41.942 lager uit dan in de begroting was voorzien. Hieronder volgt per 
begrotingspost een nadere toelichting.  
 
Externe kosten activiteiten 
Op de kosten voor de activiteiten is een onderuitputting gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat:  
- er in 2015 minder een beroep is gedaan op het beschikbare budget voor de individuele rechtsbijstand (Kennedy Van 

der Laan). De uitgaven bedroegen € 72.154,19 terwijl hiervoor in de begroting € 105.000 is gereserveerd.  
- de uitgaven voor de bijeenkomst “Meesterbrein” in Amsterdam op 1 december 2015 lager waren dan begroot.  
- de (vergader) kosten van de Commissie Rechtspositie en de Wetenschappelijke Commissie in 2015 ook minder hoog 

waren dan in de begroting is opgenomen.  
 
Externe kosten internationaal 
De NVvR heeft invulling gegeven aan haar ambities op internationaal terrein en heeft daarvoor kosten moeten maken. De 
reguliere kosten betreffen de reis- en verblijfkosten voor delegatieleden, wanneer zij voor een overleg in het buitenland 
verblijven. Voor de ZM-activiteiten heeft de NVvR een subsidie ontvangen ad € 7.613 van de Raad voor de Rechtspraak. 
Hiermee werden de gemaakte kosten voor ZM-activiteiten bijna volledig gedekt.  
De kosten voor de OM-activiteiten waren hoger dan verwacht. Dit kan worden verklaard doordat er delegatie van 2 is 
afgereisd naar Boedapest voor de “first global conference for associations of prosecutors”. Hiermee was in de begroting 
geen rekening gehouden.  
 
Bestuurlijke organen  
Op de kosten voor de bestuurlijke organen is in zijn totaliteit een onderuitputting gerealiseerd.  
Deze post bevat zowel uitgaven voor het bestuur als de kosten voor de Ledenraad. Op de faciliteitenregeling van de 
bestuursleden is minder uitgekeerd dan in de begroting is opgenomen. Ook op de bestuurskosten is een onderuitputting 
ontstaan. Dit kan worden verklaard doordat de kosten voor de opleiding van de bestuursleden lager waren dan de € 30.000 
die daarvoor gereserveerd was.  
 
De kosten voor de Ledenraad zijn fors hoger dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met 4 vergaderingen. In 
2015 zijn echter 3 extra ledenraadsvergaderingen belegd (26 januari voor de herinrichting van de NVvR, 9 april voor het 
hoger beroep bestuursrechtspraak en 27 augustus voor de CAO).  
 
Communicatie 
Onder de begrotingspost communicatie zijn naast de kosten voor het (huistijl) drukwerk en het verenigingsblad Trema, ook 
de kosten voor het beheer en onderhoud van de website en het ledennet opgenomen. Het budget is volledig uitgeput. 
 
 
 

Realisatie 

2015

 Begroting 

2015 

Realisatie 

2014

€ € €

Externe kosten activiteiten 146.495         200.000         136.315         

Externe kosten internationaal 14.783           12.500           20.911           

Bestuurlijke organen 210.686         237.500         217.282         

Communicatie 106.125         105.000         93.397           

Exploitatiekosten bureau 130.005         127.000         124.214         

Projecten 176.965         145.000         39.610           

785.058         827.000         631.729         

*) PIOFAH staat voor Personeel, ICT, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting
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Exploitatiekosten bureau 
Op de exploitatiekosten van het bureau wordt een kleine overschrijding gerealiseerd. De overschrijding wordt veroorzaakt 
doordat aan het einde van het jaar teveel geld in rekening is gebracht door Spir-it voor de werkplekken van de 
medewerkers van het bureau. Dit wordt in 2016 verrekend.  
Op de overige posten zijn de uitgaven ongeveer gelijk geweest aan de begroting. Uitzondering hierop vormen de 
bankkosten. Door de automatische incasso waren de bankkosten hoger dan verwacht. Ook heeft de NVvR momenteel (te) 
veel verschillende bankrekeningen. Ook dit brengt extra kosten mee.  
 
Projecten 
Op de projecten is een overschrijding gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door de verhuiskosten. In de begroting was 
hiervoor € 80.000 opgenomen terwijl de kosten (exclusief investeringen) in 2015 € 117.792 bedroegen. De NVvR is hiervoor 
volledig gecompenseerd door het Ministerie van V&J. In 2016 zal een definitieve afrekening plaatsvinden op basis van de 
daadwerkelijk gemaakte kosten.  
 
De overige projecten waren:   

1. Projecten op basis van jaarplan en activiteitenplan hiervoor was € 45.000 begroot. De uitgaven bedroegen  
€ 40.848 voor de:   

 ZSM bezoeken en totstandkoming ZSM-rapport;  
 Vernieuwing structuur NVvR;  
 CAO-onderhandelingen.    

2. Integratie informatiesystemen: dit project betreft de nieuwe ledenadministratie (WebConnect leden). Het traject 
voor een nieuwe ledenadministratie is in 2015 afgerond. Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe ledenadministratie 
geïmplementeerd. In de begroting is voor deze post € 20.000 opgenomen. De realisatie van de kosten was € 
18.325.  

 
5.3 Opbrengst effecten 
Het koersresultaat wordt pas gerealiseerd zodra de effecten worden verkocht. Het ongerealiseerde resultaat is om die 
reden niet opgenomen in de jaarrekening. De opbrengst effecten betreft de in 2015 uitgekeerde dividenden op de 
beleggingsportefeuille en gerealiseerde koerswinsten bij verkoop van effecten. In het geval de marktwaarde van effecten 
lager zijn dan de verkrijgingsprijs, is het verschil als last in het boekjaar genomen 
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Ondertekening van de jaarrekening 2015 
 
 
 
Utrecht, 4 april 2016 
 
 
 
 
 
Voorzitter:      mr. R.H.M. Jansen 
 
 
 
 
 
Vice-voorzitter:     mr. R.A. Dona 
 
 
 
 
 
Penningmeester:     mr. L.G.A. Linssen 
 
 
 
 
 
Secretaris:     mr. R. Ahling 
 
 
 
 
 
Algemeen bestuurslid:    mr. H. van den Heuvel 
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OVERIGE GEGEVENS 

 
1. Voorgestelde resultaatbestemming 
 
Voorgesteld wordt het resultaat te onttrekken aan het verenigingsvermogen. Het vorenstaande is verwerkt in de 
jaarrekening 2015. 
 
2. Controleverklaring 
 
De controleverklaring is opgenomen in de navolgende pagina’s. 
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