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BESTUURSVERSLAG 2020
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 mei 2019 zijn
de statuten van de vereniging voor het laatst gewijzigd.
Doelstelling
De vereniging stelt zich (in haar statuten) het volgende ten doel:
de bevordering van een goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging in Nederland,
uitgeoefend door een d ienovereenkomstig 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
In 2020 was het bestuur van de NVvR als volgt samengesteld:
Wnd. voorzitter
Penningmeester
Leden

: mr. R. (Rickert) Ahling
: mr. E.J. (Evert) van der Molen
: mr. I.P.H.M. (Isabelle) Severeijns
mr. G.K. (Ard) Schoep
mr. M.A. (Marc) Fierstra (vanaf 6 april 2020)
mr. E.E. (Eva) Borg (vanaf 18 november 2020)

Algemeen secretaris : Gi. van Rhee
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EXPLOITATIESALDO, VERMOGEN EN EFFECTEN
Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 1.328 positief.
Het vrij besteedbaar verenigingsvermogen bedraagt per 31 december 2020 € 1.355.033. Dit vermogen
wordt aangehouden voor de financiering van activiteiten en de relatieve risico’s verbonden aan de
bedrijfsvoering.
Beleggingen
De NVvR heeft in het verleden niet bestede contributiemiddelen aangewend voor de aanschaf van
effecten. Het beleggingsbeleid is erop gericht zo min mogelijk risico te lopen. Dat wil zeggen dat er
alleen wordt belegd in obligatiefondsen of garantiefondsen. Sinds 2019 is gekozen om op een
duurzame en defensieve manier te beleggen, waarbij ook de ethische aspecten een belangrijke rol
moeten spelen. Mede vanwege de financiële situatie van de vereniging en om het beleggen door
professionals te laten doen is het beleggingsconcept gewijzigd in laten beleggen door
Vermogensbeheer. Dit levert de NVvR naar verwachting een stabiele koers en minder fluctuaties op.
Dit beleid is in 2020 ongewijzigd gebleven.
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ACHTERGROND
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de beroepsvereniging en vakbond van
rechters en officieren van justitie. Circa 70% van alle magistraten in Nederland is lid van onze
vereniging.
Ieder jaar stelt de NVvR een jaarverslag en jaarrekening op ten behoeve van de verantwoording aan de
eigen leden en aan het ministerie van Justitie & Veiligheid, aangezien een deel van de activiteiten van
onze vereniging via subsidie bekostigd wordt. Dit jaarverslag 2020 is qua structuur gebaseerd op het
jaarplan 2020.
Opbouw jaarplan 2020 uitgangspunt
De opbouw van dit jaarverslag volgt de uitgezette lijnen van het jaarplari op de volgende wijze:
Waar staat de NVvR voor?
1)
2)
Hoe werkt de NVvR?
Activiteiten 2020
3)
Vervolgens wordt in het financiële gedeelte verantwoording afgelegd over de inzet van de middelen
van de vereniging.
Opmerkingen vooraf
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar. Ook voor de NVvR heeft de uitbraak van
het coronavirus en de daaropvolgende overheidsmaatregelen de nodige impact gehad. Niet alleen
werd een nieuw onderwerp de rechtspleging in tijden van corona ineens topprioriteit, ook werd de
bedrijfsvoering van de NVvR zelf danig op de proef gesteld. Het digitaal werken werd door het
verenigingsbureau gauw professioneel ingevuld, waardoor er goed overlegd kon worden en zo
‘gewoon’ mogelijk kon worden doorgewerkt. De NVvR heeft, samen met haar leden, geprobeerd om
goed onderling contact te houden. Fysieke bijeenkomsten en vergaderingen werden waar mogelijk
omgebouwd naar digitale sessies, zodat de NVvR haar bijdrage kon blijven leveren. Een doelstelling van
de heroriëntatie, het fysiek bezoeken van de gerechten en parketten, kon echter niet worden
gerealiseerd. Dit wordt uiteraard opnieuw opgepakt zodra dit mogelijk wordt.
-

-

Voor de NVvR werd 2020 ook het jaar waarin de heroriëntatie afgerond werd. Een hernieuwd inzicht in
taken, doelen en werkwijze werd in december 2020 aan de ledenraad gepresenteerd en
geformaliseerd. Een projectgroep van bestuur en bureau zal verder invulling geven aan de uitvoering
en voltooiing van de gewenste veranderingen binnen de NVvR. Het bestuur voorziet ten slotte dat in
2021 een nieuw meerjarenplan wordt opgesteld, zodat de lessen van de heroriëntatie kunnen worden
verwerkt in de cyclus van planning en verantwoording.
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\iVAAR STAAT DE N\1’vR VOOR?
In deze paragraaf worden de onderliggende doelen van de NVvR beschreven. Daarnaast worden de
geldende statutaire doelen en de subsidieafspraken weergegeven.
De NVvR maakt zich sterk voor het behoud van de kwaliteit van onze rechtspleging én rechtsstaat.
Als de samenleving vastloopt of verstoord raakt, stelt de magistraat, indien hij wordt gevraagd te
oordelen, op basis van nationale en internationale regels orde op zaken, waardoor we vérder kunnen.
De waarde van de inbreng van magistraten zit echter niet alleen in de individuele rechtszaken of de
daaraan gerelateerde beslissingen. Het gaat ook om de collectieve inspanning van de magistratuur
voor rechtvaardigheid in Nederland. Hierdoor dragen wij bij aan een rechtvaardige samenleving waarin
niet alleen het recht van de sterkste geldt. Daar willen wij, rechters en officieren van justitie, voor
stân.
De rechtspraak is er voor iedereen in onze samenleving, in de meeste gevallen is dat de burger. Soms
grijpt de rechtspraak diep in het leven van die burger in. Het is daarom noodzakelijk dat iedereen die te
maken krijgt met de rechtspraak kan begrijpen wat er gebeurt en snapt hoe het werkt. Dat iedereen
zelf naar de rechter kan stappen als dat nodig is en dat dit betaalbaar is en niet te lang duurt. En, ten
slotte, dat iedere rechtzoekende overtuigd blijft van de onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit
van de leden van de rechterlijke macht.
Dit is geen vanzelfsprekendheid: de kwaliteit van rechtspleging staat onder druk door diverse factoren.
De NVvR vraagt hier aandacht voor en pleit constructief voor verbeteringen.
Statutaire doelen
De NVvR is een vereniging en baseert haar activiteiten op de door haarzelf vastgelegd statutaire
doelen. De volgende doelstellingen zijn vastgelegd in de veren igi ngsstatuten:
De bevordering van 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;
dIS ifl
upznn;
De behartiging van de belangen van haar leden, z wei iii
IÇuTtRtTs in het
De bevordering van contacten tussen de leden oi derling
buitenland.
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Subsidieafspraken
Sinds 2009 ontvangt de NVvR subsidie van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Deze subsidie is
aangegaan om de NVvR in staat te stellen een eigenstandige rol te vervullen. De subsidieafspraken zijn
in vervolgafspraken geconcretiseerd in twee na te streven doelen:
Het geven van een stem aan de magistraat in het publieke/politieke debat.
Het geven van advies (gevraagd en ongevraagd) op bepaalde aandachtsgebieden:
• Algemene wetgeving
• Opleidingsbeleid
-

-

•
•

Werving en selectie
Onafhankelijkheid en ethiek.
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WERKWIJZE VAN DE NVvR
De NVvR verenigt magistraten. Zowel de zittende als de staande magistratuur is lid van de NVvR. De

vereniging vertegenwoordigt hun individuele en collectieve belangen in het publieke en politieke
debat. Dat doet zij onder meer door de kwaliteit en de toegankelijkheid van de rechtspraak en de
ontwikkeling van het ambt te bewaken en te beschermen. Daarnaast draagt de NVvR bij aan de
ontwikkeling van de rechtsstaat in Nederland en in het buitenland.
De NVvR vertrouwt op de kracht van het collectief. Op samen meer bereiken dan alleen. Het actief
samenbrengen van de magistraten van Nederland is daarom van belang. Alleen zo wordt de
rechterlijke macht goed vertegenwoordigd in het publieke en politieke debat en worden onze belangen
actief uitgedragen en gewaarborgd. Ook kunnen we op deze manier onze denkkracht en expertise
inzetten voor de doelen van anderen. Bijvoorbeeld de doelen van de wetgever die wetten wil maken
die werken, of van de bestuurders in de rechtspraak die gedragen beleid willen ontwikkelen waarde
organisatie écht baat bij heeft. Of van de maatschappelijke Organisatie die samen met ons een
maatschappelijk probleem onder de aandacht wil brengen en wil oplossen.
Verenigingsdemocratie
De NVvR kent een klassieke verenigingsstructuur:
Het hoogste orgaan van de vereniging is de ledenraad. De ledenraad bestaat uit de secties
rechters, raadsheren en officieren van justitie. De secties worden geleid door een
sectiewoordvoerder. De ledenraad stelt het voorgenomen beleid vast in het jaarplan, keurt het
jaarverslag goed, stelt strategische issues aan de orde en neemt daarover standpunten in.
Daarnaast is de ledenraad de spreekbuis van de collega’s in het land om bepaalde problemen of
wensen onder de aandacht van de vereniging te brengen. In het cao-traject stelt de ledenraad
de inzet vast en wordt het onderhandelingsakkoord goed- of afgekeurd. De ledenraad komt
viermaal per jaar bijeen.
-

Het bestuur bewaakt de koers van de vereniging, neemt op basis van de jaarplannen besluiten
voor de dagelijkse of meer structurele onderwerpen en treedt als vertegenwoordiger van de
achterban naar buiten, zowel intern aan de bestuurlijke tafels als extern bij pers en politiek.
Het bestuur wordt bijgestaan door twee vaste commissies, te weten de Wetenschappelijke
Commissie (WeCo) en de Commissie Rechtspositie (CRP).
o De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) adviseert vanuit vakmanschap en met veel kennis
en ervaring over wetsvoorstellen betreffende de rechtspleging, de kwaliteit van de
rechtspraak en de toegang tot het recht. De onafhankelijke wetenschappelijke commissie
brengt jaarlijks tientallen adviezen uit. De inhoudelijke kwaliteit van de adviezen is hoog en
wordt door de wetgever gewaardeerd. 1 de wetgeygsadiiiëi becommentarie rt de
WeCo ook, waar nodig, de effecten van etgevin lQcrTechters n
acc ufltafltS
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van het rechterlijk domein.
o

De Commissie Rechtspositie (CRP) staat het bestuur bij in de uitoefening van zijn
vakbondstaken. De NVvR is de enige vakbond voor de leden van de rechterlijke macht. De
vakbondstaken uiten zich in het bewaken van de collectieve belangen en de benodigde
unieke rechtspositie enerzijds en het behartigen van de individuele belangen van haar leden
anderzijds. De CRP vormt het hart van de vakbondsactiviteiten van de vereniging en is het
formele adviesorgaan dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over alle
aangelegenheden die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de
leden van de rechterlijke macht.

De Commissie Internationaal is een belangrijke werkgroep voor de NVvR, gericht op het behoud
van de kwaliteit van de rechtspleging en de rechtsstaat in internationaal verband. Hoewel het
bestuur van de NVvR belast is met het behartigen van de internationale contacten maakt de
vereniging graag gebruik van actieve leden om haar doelstellingen na te streven. Het bestuur
kan zich daarom in de uitvoering van zijn taak laten bijstaan door commissies. Voor de
internationale activiteiten is dat de Commissie Internationaal. De Commissie Internationaal
adviseert het bestuur over door de NVvR in te nemen standpunten en te ondernemen
activiteiten. De Commissie Internationaal kan hiertoe door het bestuur worden uitgenodigd,
maar kan hiertoe ook zelf het initiatief nemen. De Commissie Internationaal heeft in het
bestuurslid met de portefeuille internationaal een vast aanspreekpunt. De Commissie
Internationaal zal regelmatig contact onderhouden met dit bestuurslid en met de aangewezen
medewerker van het bureau van de NVvR.
Het bureau van de NVvR faciliteert de vereniging door het bieden van hoogwaardige (beleids
)ondersteuning aan het bestuur, commissies en werkgroepen en professionele
projectondersteuning. Hierdoor kan de NVvR haar ambities en doelstellingen verwezenlijken.
Ook voert het verenigingsbureau de (leden-)administratie en verzorgt hij de communicatie.
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ledenparticipatie
De leden van de NVvR, rechters en officieren van justitie, zijn kundige vakmensen. Hun kennis, kunde
en ervaring kan door de NVvR worden ingezet ten behoeve van standpuntbepaling en advisering op tal
van onderwerpen. De ledenparticipatie en inhoudelijke raadpleging ten behoeve van advisering of
standpuntbepaling gaat op diverse manieren:
via de twee vaste commissies: deze commissies staan, naast de eigen taken zoals het
wetgevingsadvies, het bestuur bij met advisering waar het de uitvoering van de doelstellingen
van de NVvR betreft en brengen onderwerpen onder de aandacht van het bestuur;
via de commissie Internationaal: deze commissie maakt zich hard voor het behoud van de
kwaliteit van de rechtspleging en de rechtsstaat in internationaal verband en vertegenwoordigt
de vereniging tijdens internationale congressen;
inhoudelijke raadpleging van onze leden, door middel van enquêtering/peilingen. Door op
cruciale momenten onze leden als collectief te bevragen, wordt de gekozen strategie van de
vereniging definitief bepaald en/of bijgesteld. Daarnaast wordt veel overleg gevoerd met de
drie sectiewoordvoerders uit de Ledenraad, zodat de secties vroegtijdig bij de bestuurlijke
dillema’s betrokken zijn en het bestuur alvast rekening kan houden met de inbreng vanuit de
-

-

-

verschillende perspectieven.
Voor de NVvR is het van essentieel belang dat de leden de bijeenkomsten en de andere
ledenactiviteiten goed waarderen. Om de betekenis van deze activiteiten op (landelijk)
verenigingsniveau van waarde te kunnen laten zijn, moet rekening worden gehouden met het feit dat
er weinig tijd is en dat er veel concurrentie met vakinhoudelijke en lokale activiteiten bestaat. Daarom
moeten de NVvR-activiteiten nét anders zijn dan reguliere OM of ZM-activiteiten: creatiever, met
verrassende invaishoeken of interessante sprekers en op goed gekozen locaties. Ook wordt voor
specifieke ‘doelgroepen’ gerichte aandacht besteed aan voor hen van belang zijnde issues of hun
interesses, bijvoorbeeld bij de collega’s in opleiding, de plaatsvervangers of de gepensioneerden. Het
bureau organiseert deze activiteiten op een hoog professioneel niveau en neemt zorgen en werk uit
handen van de leden. Of het deelnemen aan een activiteit van de NVvR leuk en waardevol wordt
gevonden, is geen bijzaak, maar van evident belang voor zowel de betreffende magistraten als voor de
vereniging op zichzelf. In veel gevallen zal het bureau samenwerken met leden om de Organisatie goed
af te stemmen op hun behoeften of om deze te kunnen laten plaatsvinden dicht bij de doelgroep op
een lokaal gerecht of parket.
In alle bovenstaande gevallen organiseert de NVvR niet om het organiseren, maar om mogelijk te
maken dat magistraten elkaar blijven ontmoeten. Dit verenigen van magistraten is een doel van de
NVvR. Het verenigingsjaar 2020 was ook wat dat betreft een bijzonder jaar, omdat fysieke
ontmoetingen grotendeels waren uitgesloten door de uitbraak van het corona-virus. De NVvR heeft de
omstandigheden benut om nieuwe vormen van (digitale) ontmoeting te organiseren. Op nationaal en
internationaal niveau initieerde en/of participeerd dNVvRi iitinb1]TIÖ1WsDaarn1aast deed
thuisituatie
de vereniging ervaring op met het streamen van g€
na de corona
deman or )Jrkep
online konden deelnemen. De NVvR is ervan overti igd datocurnent
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die anders (te) ver zouden moeten reizen toch bij verenigingsmomenten te betrekken. Problematisch
blijft de werkdruk die bij beide organisaties (ZM en OM) nog altijd aanzienlijk is. De NVvR is er echter
van overtuigd dat zowel de leden als de organisaties waarin zij werkzaam zijn, gebaat zijn bij goede
onderlinge contacten. De NVvR investeert daarin, ook door nieuwe manieren van participatie en
verbinding te exploreren en exploiteren.
Netwerkorganisatie
De NVvR werkt volop samen met andere organisaties, maar ziet daarnaast voor zichzelf nog voldoende
groeimogelijkheden om uiteindelijk een echte netwerkorganisatie te worden, zodat de NVvR meer
contacten onderhoudt met andere relevante maatschappelijke organisaties. Daarbij is het
vanzelfsprekend dat de NVvR de juiste partners kiest, concrete afspraken en doelen formuleert bij deze
samenwerkingen en tussentijds de effectiviteit van de samenwerking blijft toetsen. De NVvR is er van
overtuigd dat samenwerking bijdraagt aan het behoud van een goede rechtspleging en onze kwalitatief
hoogstaande rechtsstaat. Door samenwerking wordt de slagkracht en daarmee de invloed van de
vereniging niet kleiner, maar juist groter en kan er meer worden bereikt voor de NVvR-achterbari én
voor het behoud van de kwaliteit van onze rechtspleging en rechtsstaat. Daarom wil de NVvR de
uitgestoken hand van de rechterlijke macht zijn.
De NVvR werkt waar mogelijk samen met organisaties die actief zijn op het gebied van de
rechtspleging, de rule of law of andere aan de rechtspraak gelieerde onderwerpen. Eerder werkte de
NVvR onder andere samen met het HiiL, een internationale Organisatie voor innovatie in de
rechtspleging. Ook in internationaal verband wordt deze samenwerking gezocht, en gevonden. De
NVVR streeft ernaar samen met de Nederlandse Orde van Advocaten professionele ontmoetingen te
organiseren, al was dit in 2020 wegens de omstandigheden niet mogelijk. Ook is de NVvR een actieve
deelnemer binnen de CMHF, de vakbondskoepel voor de sector Rijk, en wordt eventuele
samenwerking afgetast binnen de Coalitie voor de Veiligheid (diverse vakbonden en
beroepsverenigingen die samenwerken binnen de veiligheidsketen).
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ACTIVITEITEN VAN DE NVvR IN 2020
De NVvR is hét netwerk van magistratelijk Nederland, waarbij circa 70% van alle leden van de
rechterlijke macht is aangesloten. Ondersteund door het bureau en binnen de strategische kaders
van de vereniging kunnen onze ledén meedenken over boeiende dossiers en invloed uitoefenen op
de toekomst van hun vakgebied. De breed gedragen standpunten en adviezen worden vervolgens
professioneel onder de aandacht gebracht van politiek en media.
Daarnaast bewaakt de NVvR de belangen van haar leden, zowel collectief als individueel. De vereniging
levert snel en deskundig advies over werk en inkomen en staat leden bij wanneer zij onverhoopt in
arbeidsconflicten verwikkeld raken.
De NVvR heeft in het jaarplan 2020 diverse thema’s benoemd. Deze worden hieronder, tegelijkertijd
met de meer reguliere activiteiten van de NVvR, besproken.
Verenigi ngsactiviteiten
De NVvR heeft in 2020 de volgende activiteiten ontplooid:
-

Wetgevingsadvies
De leden van de NVvR, rechters en officieren van justitie, zijn kundige vakmensen. Zij adviseren
vanuit hun vakmanschap met veel kennis en ervaring over wetsvoorstellen betreffende de
rechtspleging, de kwaliteit van de rechtspraak en de toegang tot het recht. Voor deze
belangrijke adviesrol is de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) opgericht. Deze commissie
brengt jaarlijks tientallen adviezen uit.
De NVvR adviseert de wetgever over wetsvoorstellen betreffende de rechtspleging die (grote)
gevolgen hebben voor de samenleving, de kwaliteit van de rechtspraak en de toegang tot het
recht en daarmee dus zien op het rechterlijk domein. In de wetgevingsadviezen geeft de WeCo
aan hoe de wetgeving zich verhoudt tot de bestaande grenzen van het rechterlijk domein. Ook
becommentarieert de WeCo, waar nodig, de effecten van wetgeving op de werkdruk voor
rechters en officieren en daarmee de haalbaarheid van de voorgestelde wetgeving in de
dagelijkse praktijk.
In 2020 heeft de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) 50 adviesaanvragen over
wetsvoorstellen en ontwerpbesluiten in behandeling genomen. In 25 gevallen heeft de WeCo
inhoudelijk advies uitgebracht. Deze adviezen zijn gepubliceerd op de website van de NVvR en
worden ook gedeeld met ketenpartners als het OM, de Nederlandse Orde van Advocaten en de
Raad voor de rechtspraak.
De adviezen van de WeCo zijn van hoge kwaliteit en worden gewaardeerd door het
departement en daarbuiten.
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Raadpleging leden
Om de representativiteit van haar besluitvorming optimaal te houden is in 2020 veel tijd
gestoken in het raadplegen van de achterban via de ledenraad(sleden), via direct ledencontact
en via de vaste commissies. Door de coronacrisis heeft het thuiswerken ook in de rechtspleging
op brede schaal zijn intrede gedaan. Ook hierover heeft de NVvR de leden in april en mei
uitgebreid geraadpleegd.
Ledencommunicatie
In 2020 is de NVvR gestart met een nieuw ledeninformatie- en relatiesysteem, waarmee de
vereniging in staat is zeer direct en gesegmenteerd met leden en relaties te communiceren.
Ook de digitale nieuws brieven worden sinds 2020 via dit systeem verzonden. Tweewekelijks
worden de leden en andere belanghebbenden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen
binnen de rechtspleging. In het afgelopen jaar zijn 32 nieuwsbrieven verzonden. Hierin is onder
meer aandacht besteed aan de Corona spoedwet, thuiswerken in coronatijd, assistent
officieren, Rule of Law en de situatie in Polen, bestuursbenoemingen, cao RM en het
pensioenakkoord.
Daarnaast zijn voor de leden twee uitgaven gepubliceerd van het ledenmagazine Trema. In
2020 is gestart met de uitgave van twee themanummers per jaar. In maart bracht de NVvR een
editie uit met als thema ‘Schurende machten’, waarin aandacht is besteed aan de
(inter)nationale rechtsstaat. In september verscheen een tweede editie met als thema ‘Covid
19’, waarin het werken in coronatijd vanuit diverse perspectieven (OM en ZM) is uitgelicht.
Trema is als ‘papieren’ magazine aan alle leden toegezonden. Daarnaast is Trema online via de
NVvR-website te raadplegen.
Ledencontact en -bijeenkomsten
Voor het uitbreken van de coronacrisis heeft de NVvR in januari meegewerkt aan fysieke
bijeenkomsten in Den Haag en Amsterdam voor respectievelijk rechters en officieren in
opleiding en gepensioneerde rechters. Daarnaast heeft in januari een van de bestuursleden
gesproken tijdens het rechtsstaatdebat in de Tweede Kamer en is door enkele (bestuurs)Ieden
meegelopen in de ‘Mars van de 1.000 toga’s in het Poolse Warschau, waarmee aandacht werd
gevraagd voor de internationale rechtsstaat en de situatie in Polen.
Vanaf medio maart was het door de uitbraak van de corona crisis niet meer mogelijk fysiek
bijeen te komen. Om toch met (potentiële) leden in contact te blijven, is ook de NVvR
overgeschakeld op online vergaderen en bijeenkomsten in de vorm van webinars. Alle
vergaderingen van bestuur, ledenraad en commissies vonden tijdens de rest van 2020 op deze
wijze plaats. Een medio maart geplande en (vanwege Corona) geannuleerde bijeenkomst over
doorlooptijden vond begin juli alsnog plaats
en
tijdige rechtspraak’, waarbij de laatste ontwi kelingenT
werden
meegenomen.
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Daarnaast heeft de vereniging de gespreksleiding verzorgd van een internationale ontmoeting
over de invloed van corona op de rechtspraak in diverse Europese landen. In november vond
opnieuw een webinar plaats met als titel ‘Misdaad en Mededogen’. Tijdens dit webinar vond
een diepte-interview plaats met officier van justitie Disa iironet, die in haar gelijknamige boek
aandacht besteed aan daders en slachtoffers in de rechtspleging.
De aandacht voor online bijeenkomsten is groot te noemen. De NVvR is daarom voornemens
deze aanpak in 2021 te continueren, waarbij post-corona ook hybride vormen van bijeenkomen
en vergaderen denkbaar zijn.
Ledenwerving
Draagvlak binnen en continuïteit van de vereniging zijn belangrijke aandachtspunten voor de
NVvR. Om namens alle magistraten in ons land een stem te behouden in het publieke en
politieke debat is het belangrijk een substantieel deel van deze beroepsgroep te kunnen blijven
vertegenwoordigen. Daarom richt de NVvR zich via fysieke en (vanaf maart) online
bijeenkomsten en mailings actief op potentiële leden (rechters en officieren in opleiding,
assistent officieren en via recent benoemde rechters en officieren). Hieraan is in het afgelopen
jaar actieve opvolging gegeven. Het ledenaantal is in 2020 redelijk stabiel gebleven.
Individuele bijstand voor leden
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. Daarnaast wordt goed gekeken of het betreffende conflict raakvlakken heeft
met het rechterlijk domein en de autonome rol van de rechter of officier van justitie. In 2020
zijn in totaal 98 aanvragen voor rechtsbijstand in brede zin geregistreerd, waarvan het grootste
deel in hetzelfde jaar is afgedaan.
Wanneer problemen in de werksfeer tot conflicten leiden waarbij het aanspannen van een
bezwaar- of beroepsprocedure nodig is, kunnen leden een beroep doen op (mede) door de
NVvR gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast konden leden gebruik maken van een eigen
advocaat, in het kader van de vrije advocaatkeuze. Dit heeft in 2020 geleid tot 1 zaak die buiten
de regeling met Kennedy Van der Laan om is gegaan. In 2020 zijn er bij Kennedy Van der Laan 7
nieuwe zaken aanhangig gemaakt. Het totaal komt daarmee uit op 8 zaken in 2020.
Van de mogelijkheid met een eigen advocaat te procederen heeft ook een groep leden gebruik
gemaakt die zich verzet zich tegen de afbouw van de mobiliteitstoeslag. In dit collectief zijn
ongeveer 145 rechters en raadsheren verenigd. Over deze collectieve actie zijn met de
betrokken raadsman afspraken gemaakt in de geest van de regeling zoals die in het
huishoudelijk reglement is vastgelegd.

—_________

CRPDe Commissie Rechtspositie (CRP) staat het bestuu
vakbondstaken. De NVvR is de enige vakbo, d vo8 W1
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vakbondstaken uiten zich in het bewaken van de collectieve belangen en de benodigde unieke
rechtspositie enerzijds en het behartigen van de individuele belangen van haar leden
anderzijds. De CRP vormt het hart van de vakbondsactiviteiten van de vereniging en is het
formele adviesorgaan dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over alle
aangelegenheden die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de
leden van de rechterlijke macht.
Innovatie rechtspleging
Maatschappelijk effectieve rechtspraak is een onderwerp dat de NVvR uiteraard bezighoudt. De
vereniging onderzoekt op verschillend manieren in hoeverre de rechtspraak zelf een bijdrage
kan leveren aan het ontwikkelen van innovatieve projecten. In 2020 heeft de NVvR vooral de
ontwikkelingen op het gebied van hybride werken (rechtszaken die deels ook digitaal worden
gehouden) in de gaten gehouden.
Internationaal
De zorgwekkende situatie rond de rule of law in een aantal Europese landen heeft in 2020
speciale aandacht gevergd van (leden van) de vereniging. Hierover is verslag gedaan in de
paragraaf over ledencontact en bijeenkomsten. Heel 2020 is daarnaast de situatie in, met
name, Polen scherp in de gaten gehouden. Zo volgde de NVvR enkele processen bij het
Europese Hof in Luxemburg en werden diverse publiciteitsacties gevoerd om Poolse collega’s te
steunen in hun strijd tegen politieke beïnvloeding van hun werk.
Akkoord nieuwe cao rechterlijke macht
De NVvR heeft op 18 november 2020 ingestemd met een onderhandelaarsakkoord voor een
nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht. Het betreft een korte, beleidsarme cao,
die loopt van juli 2020 tot en met december 2020. In het akkoord waarmee ook de
ministerraad op 20 november ji. heeft ingestemd is onder andere een kleine loonsverhoging
en een thuiswerkvergoeding afgesproken. Kort samengevat krijgen rechterlijke ambtenaren een
loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige uitkering van €225 (o.b.v. 36-urige werkweek).
Daarnaast is er ook een afspraak gemaakt voor een thuiswerkvergoeding van maximaal €363
netto. Inhoudelijk is het aanvullend geboorteverlof uitgebreid en zijn er diverse afspraken
gemaakt om het vervoer duurzamer te maken. Eerdere voornemens om te spreken over
bijvoorbeeld de uitbreiding van de piketvergoeding zijn, vanwege het beleidsarme karakter van
deze cao, doorgeschoven naar cie volgende cao periode. Naast de recente cao is nog gewerkt
aan diverse uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de voorgaande cao.
-

-

Assistent-officieren
Sinds 2017 spant de NVvR zich in om de belangen van de assistent-officieren te behartigen. Een
belangrijk deel van de zorgen van de NVvR betreft de kloof tussen de o schrift
invulk ngvan de functie versus de invulling in d
id van
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voert op bestuurlijk niveau het gesprek over de zorgen en wensen van dit specifieke deel van
haar achterban, uiteraard bezien vanuit het collectieve belang van een goed functionerend
Openbaar Ministerie. Dit jaar heeft de functiewaardering en positie van de assistent-officier een
grote rol gespeeld. Zo is de functiewaardering voor een grote groep van assistent-officieren
gewijzigd en wordt nu zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd over de toekomstige
positie van de functie van assistent-officier.
Flexplekken
In voorgaande jaren heeft de NVvR geconstateerd (aan de hand van een door de NVvR
gehouden enquête) dat de aard van de werkzaamheden voor rechterlijke ambtenaren meer
concentratiewerkpiekken vergt dan bij een gemiddelde kantoororgariisatie (maximaal twee
werkplekken op één kamer). De NVvR heeft in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst bedongen
dat de werkgever zich bij verbouw of nieuwbouw in overleg met de ondernemingsraad
inspant om voldoende concentratiewerkplekken te realiseren. Door de pandemie in 2020 en
het uitdrukkelijke advies van de regering zoveel mogelijk thuis te werken, is dit onderwerp in
een nieuw licht komen te staan. In hoeverre de organisatie van het werk blijvend verandert
door de ervaringen rond thuiswerken, moet verder worden bezIen. De NVvR heeft in 2020 in elk
geval aandacht gevraagd voor goede thuiswerkvoorzieningen. Daarnaast blijft zij aandringen op
—

-

goede (betere) ict-ondersteuning van het magistratelijke werk. Gebleken is dat de verschillende
communicatiesystemen (skype, zoom, webex, teams, gotomeeting en zo voorts) niet altijd op
elkaar aansluiten wat de efficiency van het werk niet ten goede komt.
Inschaling rechterlijke macht
De NVvR heeft zich in 2020 ingespannen om een onderzoek te laten uitvoeren naar eventuele
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen de sector rechterlijke macht. Dit naar
aanleiding van diverse signalen vanuit de achterban. In het sectoroverleg rechterlijke macht
heeft het departement laten weten over te gaan tot een eerste stap tot een dergelijk
onderzoek. Het departement heeft een werkgroep ingesteld om een start te geven aan dit
onderzoek. De NVvR neemt deel aan deze werkgroep.
Besturingsproblematiek en vertegenwoordiging in de rechtspraak;
In 2020 heeft cle NVvR veel aandacht besteed aan het onderwerp bestuursbenoemingen bij de
zittende magistratuur. De inzet van de NVvR was daarbij om het Europese adagium ‘elected by
their peers’ uitgangspunt te laten zijn bij de vernieuwde bestuursbenoemingsprocedure. Dit is
niet alleen rechtsstatelijk de juiste koers, maar ook is het een uitstekend instrument om de
bestaande kloof tussen werkvloer en bestuurders te verkleinen. Hoewel de samenwerking zeker
niet soepel verliep en er bijvoorbeeld een gerechtsvergaderingsraadpleging nodig was om aan
te tonen dat de NVvR met haar stellingname de overgrote meerderheid van de rechters en
raadsheren vertegenwoordigde, verwacht de JVvR dat desprekkeR-die begin 2021 weer zijn
gestart) zullen resulteren in een goede nieuw proced
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BEDRIJF SVO ER N G
Verenigingsbureau
Het bureau van de NVvR faciliteert de vereniging door het bieden van hoogwaardige
beleidsondersteuning aan het bestuur, commissies en werkgroepen en professionele
projectondersteuning. Het bureau zorgt verder voor communicatie, een efficiënt secretariaat, een
adequate ledenadministratie en een zorgvuldig ingerichte bedrijfsvoering. Het bureau staat onder
leiding van directeur Geert van Rhee.
Financiën
Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 10.645. Het resultaat op beleggingen en
rentebaten is negatief € 9.317, zijnde beleggingsresultaat negatief € 9.338 en rentebaten van € 21
positief. Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt daardoor € 1.328 positief. De begroting 2020
sloot op een tekort van € 156.500.
Door de uitbraak van corona zijn de kosten in het boekjaar fors lager dan begroot, daar activiteiten
geen doorgang hebben gevonden, dan wel deze in een andere vorm hebben plaatsgevonden, wat
minder kosten met zich heeft meegebracht.
Ledenontwikkeling
Hieronder treft u het overzicht aan van de ontwikkelingen in het ledental in de afgelopen 5
verenigingsjaren.
iaar

Aantal

Per 1 januari 2017

2524

Perijanuani 2018

2599

+75

Penljanuari 2019

2556

-43

Per 1 januari 2020

2348

-208

Per 1januari 2021

2328

-20

Ontwikkeling

AVG-wetgeving
In 2020 heeft de NVvR haar bedrijfsvoering gevoerd binnen de kaders van de privacywetgeving. Met
leveranciers en andere dienstverleners zijn scherpere privacy-afspraken gemaakt. Er is een privacyofficer aanwezig op het bureau en er wordt op regelmatige basis aandacht besteed aan verdere
verfijning van onze werkwijze op het gebied van privacy. Dit is een doorlopend proces, waarbij blijvend
alertheid geboden is.
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RISCQ’S
De NVvR kent momenteel twee inkomstenstromen: contributie (voor de vakbondsactiviteiten van de
NVvR) en subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (voor de activiteiten van de NVvR als
beroepsvereniging). Substantiële wijzigingen of veranderingen in één van deze twee
inkomstenbrormen 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:
Het ledenaantal is na enige relatief stabiele jaren gedaald. De organisatiegraad blijft echter
onverminderd hoog (circa 70%). De NVvR zal om dit op peil te houden de ingeslagen koers ten
behoeve van ledenbehoud en -werving verder intensiveren. Dit wordt bemoeilijkt door de
huidige onmogelijkheid van fysieke (werf-)bijeenkomsten;
De subsidiegelden vanuit het departement zijn de afgelopen jaren teruggebracht, waarmee de
vereniging financieel minder armslag heeft. Hiermee komt de NVvR feitelijk in de situatie dat
maatschappelijke doelen meer en meer worden gefinancierd uit contributiegeld. De NVvR heeft
-

-

geen signalen ontvangen waaruit blijkt dat de subsidie verder zal worden gekort.

cD TROOST
Document wnnrcp ons rçnrt d d.

23 APR 2021
(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor idenbcvhedomJeiudv-n:
Troost Accountnn1sntoor vu t.

Pagina 18

VOORUITBLIIK 2021
De NVvR brengt leden samen rondom belangrijke onderwerpen. Dat doen we door het
organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en door onderwerpen te agerideren voor de
vernieuwde Trema. Daarnaast is de NVvR hét netwerk van magistratelijk Nederland, waarbij
circa 70% van alle leden van de rechterlijke macht is aangesloten. Ondersteund door het
bureau en binnen de strategische kaders van de vereniging kunnen onze leden meewerken
aan boeiende dossiers en invloed uitoefenen op de toekomst van hun vakgebied. De breed
gedragen standpunten en adviezen worden vervolgens professioneel onder de aandacht
gebracht van politiek en media.
Daarnaast bewaakt de NVvR de belangen van haar leden, zowel collectief als individueel. Wij
leveren snel en deskundig advies over werk en inkomen en staan onze leden bij wanneer zij
onverhoopt in arbeidsconflicten verwikkeld raken.
In 2021 verwachten we de volgende inhoudelijke thema’s:
Aanpak gevolgen coronacrisis;
Borging rechtsstaat, op internationaal en nationaal vlak;
Besturing, benoeming en vertegenwoordiging in de rechtspraak;
Veiligheid voor togadragers;
Vakmanschap, verlaging werkdruk en bevordering kwaliteit en innovatie;
Ethiek en integriteit, voor individu en Organisatie;
Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden leden rechterlijke macht.
-

-

-

-

-

-

-

Op deze inhoudelijke thema’s verwacht de NVvR haar activiteiten via de reguliere
veren igingswerkwijze te ontplooien.
Corona
De NVvR verwacht als gevolg van de uitbraak van corona voor het jaar 2021 geen financiële en
organisatorische risico’s op de bedrijfsvoering te zullen ondervinden. Ook zal er geen gebruik worden
gemaakt van de noodsteunmaatregelen vanuit de overheid.
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1. Balans en staat van baten en lasten
Balans per 31 december 2020 na voorgestelde resultaatbestemming
31 december 2020
€
€

Nr.

Vaste activa
Materiële vaste activa
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
1

Financiële vaste activa
Effecten
Garantstelling huurpand

2

31 december 2019
€
€

2.335
12.376
14.711

3.165
14.318
17.483

881.145
15.072
896.217

887.922
15.072
902.994
910.928

Vlottende activa
Vorderingen
Te ontvangen contributie
Overlopende activa
Liquide middelen

920.477

3

4

2.760
20.298
23.058
508.938

TOTAAL ACTIVA

240
35.502
35.742
487.807

Verenigingsvermogen

5

Kortiopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen en premies soc. verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

6

531.996

523.549

1.442.924

1.444.026

1.360.663

1.359.335

1.880
14.466
8.697
17.443
39.775

TOTAAL PASSIVA

cz

20.343
12.939
7.031
14.665
29.713
82.261

84.691

1.442.924

1.444.026
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Staat van baten en lasten over 2020
Begroting 2020

2020

Nr.
€

€

€

€

€

2019
€

Baten
Baten

935.112

915.000

943.779

8

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige verenigingskosten

9

10

Bedrijfsresultaat
Resultaat effecten
Rentebaten

ii

436.500
933.134

1.071.500

969.680

10.645

(156.500)

(34.568)

(9.338)
21

253.361
78

-

-

(9.317)
Resultaat

561.423
2.749
405.508

635.000

651.284
2.772
279.078

-

(156.500)

1.328

253.439
218.871

Resultaatbestemming
Mutatie verenigingsvermogen
Mutatie bestemmingsreserve

218.871

1.328

-

-

218.871

1.328
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2. 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. De vereniging is ingeschreven
bij de Kamer van koophandel onder nummer 40410425. In mei 2019 zijn de statuten van de
vereniging laatstelijk gewijzigd. Door de aanpassing in de statuten is het nu ook voor
plaatsvervangers mogelijk om lid te worden van het bestuur.
De vereniging stelt zich ten doel:
de bevordering van een goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging in
Nederland, uitgeoefend door een dienovereenkomstige georganiseerd en toegeruste
rechterlijk macht, met behulp van een aan de eisen des tijds aangepast en dienovereen
komstig 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 Cl ‘kleine organisaties
zonder winststreven” van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt 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.
Vergelijkende cijfers zijn eventueel aangepast ter verbetering van het inzicht.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
.I’+ T )
Indien het voor het geven van het in artikel 2: 3 2 lid 1 Bvr
te FnrGtwnoaReliJk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen mci sief de
DocuTnent wnarop ons rct i.j-.
opgenomen bij de toelichting op de betreffende aarrekeningposten.

23APR2021
Pagina 22

(mede) betrekking
Peraaf voor
Troost Accouritsntsk:mtoor

vi

-

-

-

2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (vervolg)
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdende met
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de
aanschaffingswaarde.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.
Kortlopende schulden
Kortiopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortiopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen
waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaatbepa ling
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.

Lasten algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 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 materiële 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 vast
de afschrijvingen.

TROOST
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2020
1. Materiële vaste activa
Machines en
installaties
€
Boekwaarde per 1januari2020
Aanschaffingswaarde
Cum ulatieve afschrijving
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Aanschafwaarde desinvesteringen
Cum ulatieve afschrijving desinvesteringen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€

Totaal
€

19.269
(16.104)
3.165

24.021
(9.703)
14.318

43.290
(25.807)
17.483

(830)

(1.942)

(2.772)

(830)

(1.942)

(2.772)

Boekwaarde per 31 december 2020

2.335

12.376

14.711

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december 2020

19.269
(16.934)
2.335

24.021
(11.645)
12.376

43.290
(28.579)
14.711

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 10% of 20%, afhankelijk van de verwachte
economische levensduur van het activum.
2. Financiële vaste activa
De samenstelling van de financiële vaste activa is als volgt:

Beleggingsfondsen
Garantieproducten
Totaal effecten

31-dec-20
Marktwaarde
€
942.114

31-dec-20
Balanswaarde
€
881.145

31-dec-19
Balanswaarde

942.114

881.145

887.922

887.922

Marktwaarde beleggingsportefeuille
Verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde
Koersresultaat (niet gerealiseerd)

881.145
60.969

Totaal beleggingsportefeuille per 31-12

942.114

Zie voor toelichting op het koersresultaat onder 1
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3. Toelichting op de balans per.31 december 2020 (vervolg)
3. Vorderingen

Algemeen
Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een resterende looptijd
van meer dan één jaar.
De nog te ontvangen contributie is als volgt te specificeren:

Contributie 2018
Contributie 2019
Contributie 2020
Te vorderen contributie
Voorziening voor oninbaarheid
Totaal te ontvangen contributie

31-dec-20

31-dec-19

€

€
-

-

3.360
3.360
(600)
2.760

8.280
8.259
-

16.539
(16.299)
240

Begin 2020 zijn nog enkele openstaande contributies per 31 december 2019 ontvangen.
In overleg met het bestuur is vervolgens besloten om alle openstaande vorderingen
over de jaren 2018 en 2019 af te boeken, welke afboeking in 2020 is verwerkt.
Het restant van de voorziening, na verwerking van de afboekingen zijnde € 600, blijft
als voorziening gereserveerd, ter dekking uit mogelijke oninbaarheid van de
openstaande vorderingen uit 2020.
De Ledenraad heeft in de vergadering van 29 januari 2018 ingestemd met de invoering van
verplichte automatische jaarincasso voor alle leden. Het verenigingsbureau heeft in 2019
en 2020 verdere activiteiten uitgevoerd om dit besluit in de administratie in te regelen,
zoals het verkrijgen van de benodigde machtigingen. Dit heeft geresulteerd in een Vrij gering
bedrag aan openstaande contributiegelden per 31 december 2020.
Ook in 2021 zal dit de nodige aandacht krijgen.

Overlopende activa
31-dec-20
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente
Totaal overlopende activa

€
13.894
6.383
21
20.298

31-dec-19

€
20.026
15.431
45
35.502

De vooruitbetaalde bedragen betreffen de huurlasten van de huisvesting van het bureau
voor het eerste kwartaal 2021 en verzuim premie 2021.
De overige vorderingen betreffen een doorbelasting an internat ale netwerkactiviteiten
TROOST
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)
4. LIQUIDE MIDDELEN

F. van Lanschot Rekening-Courant
Van Lanschot Effectenrekening
Rabobank
Rabobank contributierekening
Rabobank doelreserveren
Totaal liquide middelen

31-dec-20
€
132.674
10.154
45.094
62.807
258.209
508.938

31-dec-19
€
133.108
11.621
65.686
24.229
253.163
487.807

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging.
De NVvR ontvangt op twee manieren liquide middelen. Het betreft enerzijds de ontvangst van
subsidie en anderzijds de ontvangst van contributies. Het merendeel van de contributie
wordt in de maand juni ontvangen.
Het saldo van de liquide middelen is ten opzichte van 2019 gestegen met € 21.131. In 2020
zijn diverse bedragen betaald die betrekking hebben op het boekjaar 2019.
De toename wordt ondermeer veroorzaakt door een afname van het debiteurensaldo en een
afname van de schulden op korte termijn per balansdatum.
5. Verenigingsvermogen
De mutaties van 2020 en 2019 in het vermogen van de vereniging zijn in onderstaande
verloopstaat weergegeven:
2020
2019
€
€
Saldo per 1 januari
1.353.705
Verenigingsverrnogen 1januari
1.134.834
Bestemmingsreserve 1januari
5.630
5.630
1.359.335
1.140.464
Totaal verenigingsvermogen 1 januari
Mutaties
Resultaat boekjaar:
Mutatie bestemmingsreserve
Totaal mutaties
Saldo per 31 december
Verenigingsvermogen 31 december
Bestemmingsreserve 31 december
Saldo 31 december
Voorgesteld wordt het resultaat te doteren aan het
is verwerkt in de jaarrekening 2020.

1.328

218.871

1.328

218.871

1.355.033
5.630
1.360.663

1.353.705
5.630
1.359.335
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)
Het bestuur van de NVvR heeft, na afstemming hierover met het Ministerie van Justitie en
Veiligheid, 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 van € 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 is in 2016 deels aangewend ter financiering
van een door Stichting IPSE uitgevoerd vervolgonderzoek werkdruk. In de jaren 2017 t/m 2020
zijn er geen kosten gemaakt die ten laste zijn gebracht van de bestemmingsreserve.
Hierdoor staat op dit project een bestemmingsreserve van €5.630 nog open.
6. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Algemeen
De kortiopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Crediteuren
De crediteuren per 31 december 2020 zijn in januari 2021 betaald.
Belastingen en sociale lasten
De belastingen en premies sociale verzekeringen betreffen de nog te betalen aangifte
loonheffing en sociale lasten over december 2020. Deze zijn in januari 2021 betaald. Per einde
boekjaar 2019 diende de aangifte over de maand december 2019 nog te worden betaald.
Schulden terzake van pensioenen
De schulden terzake van pensioenen betreffen de in januari 2021 te betalen pensioenpremies
over december 2020. Per einde boekjaar 2019 betrof dit de nog te betalen pensioenpremies over
de maand december 2019.
Overige kortlopende schulden

Nog te ontvangen facturen
Overige kortlopende schulden
Totaal overige schulden

31-dec-20 31-dec-19
€
€
13.268
14.983
1.397
2.460
14.665
17.443

Onder de nog te ontvangen facturen zijn bedragen opgenomen voor diverse diensten die in 2020
zijn afgenomen, maar waarvoor in 2021 pas een factuur is ontvangen.
De lichte daling t.o.v. vorig jaar wordt veroorzaakt vanwege minder kosten in de laatste
maandên van 2020.
De overige kortiopende schulden betreffen not- te bet&en kkosten-overtletvierdE
kwartaal 2020, waaronder service fee inzake d
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3. Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen reserveringen in het kader van de vakantietoeslag en
nog niet opgenomen vakantiedagen.

7. Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huur
De NVvR is op 22 december 2015 verhuisd naar haar huidige kantoorlocatie. Met de
ondertekening van het huurcontract is de NVvR een nieuwe huurverplichting voor
de duur van 6 jaar aangegaan, met een verlenging van 4 jaar. De jaarlijkse
kosten die voortvloeien uit deze verplichting zijn:
huurkosten € 38.956;
voorschot servicekosten € 15.083.
-

-

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal de NVvR jaarlijks € 100.000 ontvangen
als tegemoetkoming in de huisvestingskosten. In deze bijdrage is inbegepen:
de huur van de vergaderfaciliteiten;
het gebruik van parkeerplaatsen in de Q-park-garage van New Babylon.
-

-

Covid-19
De uitbraak van Covid-19 in 2020 is de oorzaak geweest dat diverse activiteiten niet
zijn doorgegaan, dan wel in een andere vorm hebben plaats gevonden.
Cijfermatig heeft dit een positieve invloed gehad op het boekjaar 2020.
Ook in 2021 zal Covid-19 een invloed hebben op de activiteiten van de Vereniging.
Het bestuur verwacht overigens wel dat Covid-19 geen bedreiging is voor het voortbestaan
van de Vereniging.
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
8. BATEN

Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Contributie leden
Bijdrage Raad voor de Rechtspraak
Diverse overige baten
Totaal baten

Begroting
2020
€
455.000
450.000
10.000

Realisatie
2020
€•
482.000
456.577
5.172
30
943.779

-

915.000

Realisatie
2019
€
455.000
466.944
13.132
36
935.112

De door het Ministerie van Justitie en Veiligheid toegekende subsidie bedroeg € 455.000 conform
schrijven van het Ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 16 december 2019.
Het bedrag van € 455.000 is, na toepassing van loonindexering, verhoogd naar €482.000,
conform schrijven van het Ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 11 december 2020.
Het bedrag van € 482.000 is in zijn geheel ontvangen in 2020.
De leden van de NVvR zijn jaarlijks contributie verschuldigd. In 2015 is de automatische
incasso ingevoerd. Ongeveer 66% van de leden heeft de contributie 2020 via een
jaarlijkse automatische incasso betaald, welke in juni 2020 heeft plaatsgevonden.
De leden die hebben aangegeven zelfde contributie te willen overmaken, hebben in
de maand juni een contributiebrief ontvangen. De leden die (nog) niet betaald hebben,
ontvangen vervolgens nog een herinnering en een aanmaning.
Vanwege een afname van het ledental in 2020 t.o.v. 2019 is de contributiebate
voor 2020 lager t.o.v. 2019.
De bijdrage 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 vanaf
2016 per activiteit een subsidieverzoek kon indienen. Dit heeft de NVvR gedaan en daarop
is door de Raad voor de Rechtspraak positief gereageerd. De gevraagde bijdrage van €5.172
is aangevraagd. Verwacht wordt dat de toekenning op korte termijn zal volgen.
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Subsidieverantwoording Ministerie van Justitie en Veiligheid
Baten

Vakbond
€
Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Contributie leden
Bijdrage Raad voor de Rechtspraak
Diverse overige baten
Rentebaten en resultaat beleggingen
Totaal baten

Interna
tionaal
€

Beroeps
vereniging
(subsidiabel)
€
482.000

456.577
5.172
30
(9.317)
447.290

5.172

482.000

5.488

368.359
103.752
24.740
6.887

5.488

503.738

Totaal
€
482.000
456.577
5.172
30
(9.317)
934.462

Lasten
Personeelskosten
Infrastructuur verenigen en vertegenwoordigen
Verenigen
Vertegenwoordigen
Bela ngenbehartiging
Totaal lasten
Resultaat

282.925
46.614
30.469
3.625
60.275
423.908
23.382

(316)

651.284
150.366
55.209
16.000
60.275
933.134

(21.738)

1.328

Toelichting subsidieverantwoording
De subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 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 van de NVvR.

Baten
In de respectievelijke subsidievoorwaarden is bepaald dat de subsidie van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid bestemd is voor de uitvoering van beroepsverenigingsactiviteiten
en dat de subsidie van de Raad voor de Rechtspraak bestemd is voor de 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 de 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 er
budget voor beleggingen is in het verleden opgebouid uit
uit beleggingen worden om die reden toegerekend an de vaky accounUllts
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Lasten
Een punt dat naar voren kwam in de evaluatie van de subsidierelatie tussen de subsidie
verstrekker 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
sinds de begroting 2015 toegelicht hoe de kosten van de activiteiten en ‘going concern’ van de
NVvR worden toegeschreven aan de subsidie(beroepsvereniging) of aan de contributie (vakbond).
Daar waar mogelijk worden lasten eenduidig toegerekend aan één van de doelstellingen van
de NVvR. Daar waar niet eenduidig kan worden vastgesteld, wordt een verdeelsleutel
gehanteerd van 31% vakbond en 69% beroepsvereniging.
De totale lasten voor de beroepsvereniging komen uit op € 503.738. De toegekende subsidie
bedraagt € 482.000.
9. Personeelskosten
Het bureau bestond in 2020 uit gemiddeld 7,04 fte (2019: 6,53 fte). Het begrote aantal fte’s
bedroeg 7. De totale personele kosten in 2020 bedroegen € 651.284. Dit bedrag is inclusief
sociale lasten ad € 67.904 en pensioenlasten ad € 79.095.

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Uitzendkrachten en externen
Personele exploitatiekosten
Totaal personeelskosten

Realisatie
2020
€
489.219
67.904
79.095

Begroting
2020
€

-

15.066
651.284

635.000

Realisatie
2019
€
405.329
61.862
66.755
583
26.894
561.423

In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van in huur uitzendkrachten en externeri.
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
De WNT is van toepassing op de NVvR. Het voor de NVvR toepasselijke algemeen
bezoldigingsmaximurn is in 2020 € 201.000.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Directeur

anvan en einde functievervulling in 2020

01/01

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor In fte)

— 31/12
1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

102.945

17.722

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

120.667

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

120.667

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijidng al dan niet

N.v.t. / N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens oriverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019
Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01

—

31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

95.760

Beloningen betaalbaar op termijn

16.640

Subtotaal

112.400

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Bezoldiging

112.400

In 2018 is de faciliteitenregeling in overleg met de betreffende gerechten

/ parketten opgeheven.

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2020

NAAM TOPFUNCTIONARIS
R. Ahling

FUNCTIE
laarnemend voorzitter

E.J. van der Molen

Penningmeester

I.P.H.M. Severeijns

Bestuurslid

G.K. Schoep

Bestuurslid

MA. Fierstra

iirslid (vanaf 6 april 2020)

EE. Borg

202h)
t t

De leden van het bestuur van de NVvR ontvangen geen bezt
ten behoeve van de vereniging. De NVvR betaalt wel jaarlijk
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
10. Overige verenigingskosten
De overige verenigingskosten worden als volgt gespecificeerd:
Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

147.594

153.500

148.676

55.209
16.000
60.275
279.078

145.000
20.000
118.000
436.500

162.370
32.253
62.209
405.508

Realisatie
2020
€
Infrastructuur verenigen en vertegenwoordigen
Verenigen
Vertegenwoordigen
Belangenbehartiging
Totaal overige verenigingskosten

De overige verenigingskosten zijn € 157.422 lager dan in de begroting was voorzien.
De oorzaak ligt in de uitbraak van Covid-19 waardoor diverse activiteiten geen doorgang hebben
gevonden, dan wel op een andere manier zijn door gegaan, wat minder kosten met zich
meebracht.
Infrastructuur verenigen en vertegenwoordigen
De kosten voor infrastructuur verenigen en vertegenwoordigen zijn lager t.o.v. de begroting,
t.o.v. vorig jaar is de daling te verwaarlozen. Met name de kosten voor de boekhouding zijn
fors lager t.o.v. vorig jaar. Hier tegenover staat dat de kosten voor huisvesting, porti,
ICT dienstverlening en verzekeringen in het boekjaar zijn toegenomen t.o.v. vorig jaar.
Verenigen
De kosten verenigen zijn fors lager, zowel t.o. v. de begroting als vorig jaar.
Met name de kosten voor bijeenkomsten, communicatie en bestuurlijke organen zijn lager.
De afname van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbraak van Covid-19.
Voor een nadere toelichting op de gerealiseerde activiteiten wordt verwezen naar
het bestuursverslag.
Vertegenwoordigen
De kosten voor vertegenwoordigen zijn lager t.o.v. de begroting en fors lager t.ov. vorig jaar.
Ook dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbraak van Covid-19, waardoor er nauwelijks
kosten zijn gemaakt voor internationale contacten.
Belangenbehartiging
De NVvR steunt haar leden bij individuele rechtspostionele vragen en/of problemen
door advisering of bemiddeling en biedt haar leden rechtsbijstand in geval van ernstige
arbeidsconflicten. In 2020 zijn minder verzoeken ontvangen t.o.v. de begroting 2020.
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

11. Resultaat effecten
Het koersreslutaat wordt gerealiseerd zodra de effecten worden verkocht.
Het ongerealiseerde resultaat is om die reden niet opgenomen in de jaarrekening.
In het geval de marktwaarde van effecten lager is dan de verkrijgingsprijs, wordt het
verschil als last in het boekjaar genomen. Deze last bedroeg in 2020 € 1.982.
Een specificatie is als volgt weer te geven:
€
Verkoopwaarde effecten
Balans- aankoopwaarde van deze effecten
Gerealiseerde koerswinst
Ontvangen divideriden in 2020 minus dividendbelasting
Af: Beheerkosten F. van Larischot Bankiers
Af: Lagere beurswaarde t.o.v. verkrijgingsprijs

€
682.327
682.955
(628)
2.563

9.291
1.982
11.273
(9.338)
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Ondertekening van de jaarrekening 2020

Utrecht, liapril 2021

Wnd. Voorzitter:
mr. M’A. Fierstra

Penningmeester:
mr. Ei. van der Molen

Algemeen bestuurslid:
mr. G.K. Schoep

Algemeen bestuurslid:
mr. EE. Borg
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OVERIGE GEGEVENS
1. Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen in de navolgende pagina’s.
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Accountantsverslag 2020
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Bijlage: Controleverklaring
De volledige tekst voor onze controleverklaring bij het jaarverslag 2020 van de vereniging is als volgt:

“CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOU NTANT
Aan: het bestuur en de directie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak per
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving “Cl Kleine Organisaties zonder winststreven” en de bepalingen van en krachtens de
WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toe lichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel S, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijdirig door
een leidinggevende topfunctiona ns vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekeningen onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
-

-

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving “Cl Kleine
Organisaties zonder winststreven”.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving “Cl Kleine Organisaties zonder
winststreven” en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de activiteiten van de vereniging te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneçktjtisch uitgevoercLen hebben waar relevnt
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-

-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de vereniging,
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Oud-Beijerland, 12 april 2021
Troost Accountantskantoor VOF
M.R. Ruivenkamp AA”
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