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Exploitatierekening over 2003

Opbrengsten
Vergoeding uitvoeringskosten
Kosten uitvoeringsorganisatie
Kosten bestuur
Kosten raadkamer
Kosten projectbureau / back-office
Kosten front-office
Kosten bezwaarcommissie
Kosten secretariaat projecten
Kosten raadkamer projecten
Kosten front-office projecten
Som der kosten
Resultaat uitvoeringsorganisatie
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Batig saldo

2003
€

2002
€

971.715

1.118.322

38.724
3.055
221.690
72.239
16.429
527.631
8.396
83.551

57.032
8.957
628.035
75.681
5.113
309.935
10.577
22.992
971.715
0

1.118.322
0

218.590
218.590

348.812
348.812
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Toelichting op de balans en de exploitatierekening
Oprichting en doelstelling
De Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, opgericht d.d. 3 november 2000, heeft ten doel het
beheren en (doen) verdelen van de gelden, welke door de rijksoverheid ter beschikking zijn
gesteld aan Sinti en Roma ter compensatie van tekortkomingen in het na de Tweede
Wereldoorlog jegens hen uitgevoerde rechtsherstel als bedoeld in de brief van de MinisterPresident, Minister van Algemene Zaken en de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en van Financiën, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 21
maart 2000, een en ander overeenkomstig door het bestuur vast te stellen en door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed te keuren uitkeringsreglementen, alles in de ruimste zin
van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- het vaststellen van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed te
keuren uitkeringsreglement;
- het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering voldoet aan de in de
uitkeringsreglementen voor toekenning van een uitkering vermelde criteria;
- het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat als uitkering aan een aanvrager wordt
verstrekt;
- het op basis van de uitkeringsreglementen (doen) verstrekken van een uitkering.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Dhr. M.J. Chr. Worrell, voorzitter
Dhr. Mr. J.D.B.J.M. van de Meulengraaf, secretaris-penningmeester
Dhr. R. Weiss, lid van het bestuur
Dhr. E.G. Muller, lid van het bestuur
Dhr. J. Petalo, lid van het bestuur
Bestaansduur stichting
De Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma heeft een beperkte bestaansduur. Momenteel loopt er
overleg met het Ministerie van VWS over de bestaansduur van de Stichting Rechtsherstel Sinti
en Roma. Mogelijk zal de bestuurlijke en financiële verhouding tussen de Minister van VWS en
het Bestuur van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma worden gewijzigd. Nadere afspraken
over een veranderde bestuurlijke en financiële verhouding tussen de Minister en het Bestuur
zullen dan in 2004 worden gemaakt.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de beoogde bestaansduur
van de stichting, welke 50 maanden betreft. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikname.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling.
Bestemmingsvermogen
Het bestemmingsvermogen van de stichting bestaat uit een door de Nederlandse regering
éénmalig beschikbaar gesteld bedrag van € 13.613.406 (ƒ 30.000.000). Over dit bedrag wordt
rente ontvangen. De rente wordt toegerekend aan het bestemmingsvermogen naar rato van het
saldo van het bestemmingsvermogen voor uitkeringen ten opzichte van het
bestemmingsvermogen voor projecten. Dit jaar is uitgegaan van de verhouding 84,3% te worden
uitgekeerd aan rechthebbenden of hun plaatsvervangers en 15,7% te worden uitgekeerd aan
projecten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten en uitgaven
De opbrengsten bestaan uit een vergoeding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van door de stichting begrote uitvoeringskosten. Het stelsel van baten en lasten wordt
gehanteerd. Dit houdt in dat inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waar ze
betrekking op hebben.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Materiële vaste activa
Het verloop van deze post in 2003 is als volgt:
Inventaris
€

Stand per 1 januari
Investeringen

24.621
0

Afschrijvingen
Stand per 31 december

12.312
12.309

Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
Stand per 31 december

51.295
38.986
12.309
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Vorderingen
Te vorderen vergoeding uitvoeringskosten Ministerie VWS
31.12.2003 31.12.2002
€
€
Stand per 1 januari:
Bij: Subsidie op basis van begrote productie
Bij: Aanvullende subsidie op basis van werkelijke productie
Af: Reeds ontvangen voorschotten
Af: Afrekening subsidie voorgaand jaar

314.437
917.568
54.147
917.568
314.437
54.147

274.991
803.885
314.437
803.885
274.991
314.437

De subsidie wordt vastgesteld op basis van vaste prijzen en de
werkelijke productie.

Overige vorderingen en overlopende activa:
31.12.2003 31.12.2002
€
€
Rente en kosten bank
Overige vorderingen

47.743
67.899
115.642

76.942
76.942

Liquide middelen
31.12.2003 31.12.2002
€
€
Postbank operationele kosten 10084
Rekening-courant Rijk

22.072
9.391.220
9.413.292

44.372
9.388.587
9.432.959

De rekening-courant met het Rijk biedt geen kredietfaciliteit.
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Bestemmingsfondsen:

bestemmingsvermogen uitkeringen
bestemmingsvermogen projecten

31.12.2003
€

31.12.2002
€

7.779.580
999.664
8.779.244

7.595.471
1.855.962
9.451.433

2003
€

2002
€

7.595.471
240
184.349
7.779.580

10.084.643
2.777.754
288.582
7.595.471

2003
€

2002
€

1.855.962
672.924
199.239
18.375
34.240
999.664

1.834.070
20.738
17.600
60.230
1.855.962

- Bestemmingsvermogen uitkeringen:
Het verloop van deze post in 2003 is als volgt:

Stand per 1 januari
Af: reeds uitgekeerde voorschotten
Bij: uitkeringendeel overschot exploitatierekening
Stand per 31 december
- Bestemmingsvermogen projecten:
Het verloop van deze post in 2003 is als volgt:

Stand per 1 januari
Af: reeds toegekende subsidie
Af: reeds uitgekeerde voorschotten
Af: reeds toegekende voorschotten
Bij: projectendeel overschot exploitatierekening
Stand per 31 december
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Langlopende schulden

Reeds toegekende subsidie

31.12.2003
€

31.12.2002
€

392.420

0

De reeds toegekende subsidies met een looptijd van langer dan 1 jaar zijn als langlopende schuld
opgenomen en de toegekende subsidies welke in 2004 zullen worden uitgekeerd onder de overig
schulden en overlopende passiva.
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva:

Reeds toegekende subsidie
Reeds toegekende voorschotten projecten
Reeds toegekende voorschotten uitkeringen
Nog te betalen kosten
Nog te betalen administratiekosten

31.12.2003

31.12.2002

€

€

280.504
2.522
18.375
21.672
42.597
365.670

0
17.600
5.756
0
0
23.356
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