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Bestuursverslag het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting ter inzage.

amsterdam,  30 juni 2014

het Bestuur, 

R. van Breugel  D. van der Graaf  S.F. Maltha

Voorzitter	 	 	 Secretaris	 	 	 Penningmeester

de heer van der graaf, afgevaardigde otp, is tevens secretaris van stichting servicebureau Filmrechten, seKaM video, 

CFap, voorzitter stopnl, bestuurslid stg, lid van de algemene ledenvergadering van rodap en directeur van otp. 

de heer Maltha, afgevaardigde Fpn, is tevens penningmeester van stichting servicebureau Filmrechten, seKaM, 

stopnl, voorzitter CFap, bestuurslid sgn en stg, stichting de thuiskopie, eurocopya, de general assemblee van 

agICoa, lid van de eXCom van agICoa , adviseur van sont en lid van de algemene ledenvergadering van rodap.

de heer van Breugel, afgevaardigde otp, is tevens voorzitter van seKaM, stichting servicebureau Filmrechten, 

secretaris stopnl en CFap en vervangend lid van de general assemblee van agICoa en de eXCom van agICoa.
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KernCIJFers

Bedragen In euro’s

RechtenopBRenGSten/licentie inkoMSten

nederlands gebruik

CBo's nederland

Buitenlands gebruik

CBo's Buitenland

subtotaal

RepaRtitie/uitkeRinGen

rechthebbenden 

CBo's nederland

agenten Buitenland

toevoeging socu-fonds

Bijdrage beroepsorganisaties

subtotaal

netto kosteninhouding

totaal

te veRDelen RechtenopBRenGSten/licentie inkoMSten

te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar

exploitatieRekeninG

netto kosteninhouding

overige baten

Beheerskosten

exploitatieReSultaat

Financiële baten en lasten

ReSultaat (vooR BelaStinGen)

kenGetallen

percentage feitelijk ingehouden kosten

Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten

Beheerskosten (bruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten

percentage afgeleide consumentenprijsindex 

aantal leden en deelnemers

aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden

aantal gefactureerde gebruikers

aantal werknemers in fte

1.090.438

156.685

1.247.123

-537.823

-658.950

-163.566

-1.360.339

-250.151

-363.367

3.973.707

250.151

-313.044

-62.893

62.893

0

15,0%

25,1%

19,4%

163,4%

2,53%

760

553

-

-
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Balans per 31 deCeMBer 2013

(na voorstel resultaatbestemming)

Bedragen In euro’s

passIva

  

BesteMMIngsreserves (3) 

verplIChtIng ter zaKe van doorBetalIng (4) 

Kortlopende sChulden (5)

 

totaal paSSiva 

350.000 

3.973.707

13.886

2013

4.337.593

4.337.593

2012

350.000 

4.337.074

128.460

4.815.534

4.815.534

aCtIva

  

vlottenDe activa
vorderIngen (1) 

lIquIde MIddelen (2) 

 

totaal activa  

49.217

4.288.376

2013

4.337.593

4.337.593

2012

51.071 

4.764.463

4.815.534

4.815.534
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eXploItatIereKenIng over 2013

  

netto koSteninhouDinG (6)

BIJdrage servICeBureau FIlMreChten (7)

aCCountants- en JurIdIsChe advIesKosten (8)

KantoorKosten

overIge Kosten (8)

SoM DeR BeDRijFSlaSten

BeDRijFSReSultaat

FInanCIële Baten en lasten (9)

ReSultaat vooR BeSteMMinG

 250.151

 

 206.365 

 47.966 

 16.306 

 42.407 

 313.044 

-  62.893

 62.893 

 -   

2012

 251.150 

 196.000 

 38.420 

 21.250 

 39.000 

 294.670 

-  43.520

 43.520 

 -   

  104.142

 

 75.136 

 33.206 

 39.326 

 43.933 

 191.601 

-  87.459

 87.459 

 -   

20132013

Realisatie Budget Realisatie

Bedragen In euro’s
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KasstrooMoverzICht over 2013

  

netto InCasso / ontvangsten

repartItIe / verdelIng

kaSStRooM uit incaSSo en veRDelinG

netto KostenInhoudIngen

overIge Baten

FInanCIële Baten en lasten

totaal BedrIJFslasten

MutatIe overIge vorderIngen

MutatIe overIge sChulden

kaSStRooM uit BeDRijFSvoeRinG

kaSStRooM uit BeleGGinGen

kaSStRooM uit FinancieRinGSactiviteiten

netto kaSStRooM

lIquIde MIddelen 1 JanuarI

lIquIde MIddelen 31 deCeMBer

Mutatie liquiDe MiDDelen

2012

   896.488 

- 1.259.856

 - 363.367

 250.151 

 62.893 

 -   

 313.044 

 1.854 

-  114.573

-  112.719

 -   

 -   

-  476.087

 4.764.463 

 4.288.376 

-  476.087

  1.076.416 

-  3.227.239

-  2.150.823

 104.142 

 87.459 

 -   

 191.601 

 69.052 

 94.778 

 163.830 

 -   

 -   

-  1.986.993

 6.751.456 

 4.764.463 

-  1.986.993

2013

Realisatie Realisatie

Bedragen In euro’s
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grondslagen voor 

waarderIng en 

resultaatBepalIng

alGeMeen

de grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten tenzij anders toegelicht. voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde en opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop 

zij betrekking hebben.

StelSelwijziGinG

het is boekjaar 2013 voor het eerst dat de stichting haar jaarrekening heeft opgesteld overeenkomstig titel 9 Boek 

2 van het in nederland geldende wetboek (Bw). dit heeft de stichting gedaan vanwege de inwerkingtreding van 

de wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (“wet toezicht”). de belangrijkste 

veranderingen die dit tot gevolg heeft gehad zijn zichtbaar in de toelichting op de balans en resultatenrekening. 

de stichting heeft geen winstdoelstelling. de bruto kosteninhouding in het boekjaar is 15% van de geïncasseerde 

vergoedingen. het tekort of overschot in de kostendekking als gevolg van de bruto kosteninhouding in het 

boekjaar wordt ten gunste of ten laste van de gelden ter doorbetaling gebracht. het saldo hiervan is de netto 

kosteninhouding zoals opgenomen in de exploitatierekening. 

de cijfers voor 2012 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken.

SchattinGen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde 

schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. de feitelijke 

resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

veRplichtinGen teR zake van DooRBetalinG 

het repartitiereglement bevat bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en de betaling van de door 

de stichting uit hoofde van auteursrecht ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden wordt 

geregeld. Bij de distributie van gelden aan de rechthebbenden wordt het repartitiereglement in acht genomen. de 

actualiteit en bruikbaarheid van het repartitiereglement worden eens in de drie jaar getoetst door het bestuur. de 

te verdelen gelden bestaan enerzijds uit nog te verdelen gelden betrekking hebbend op een specifiek incassojaar, 

anderzijds uit reserveringen.

oMzet en ReSultaat

de werkzaamheden van seKaM video kunnen plaatsvinden in een ander jaar dan het incassojaar. omdat het re-

sultaat op deze dienstverlening tussentijds niet redelijkerwijs is in te schatten, wordt de opbrengst verantwoord ter 

hoogte van de gemaakte kosten. het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wordt 

direct gemuteerd ten gunste van het saldo ter doorbetaling. verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar 

waarin deze voorzienbaar zijn.
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grondslagen voor 

waarderIng en 

resultaatBepalIng

omdat het resultaat op deze dienstverlening tussentijds niet redelijkerwijs is in te schatten, wordt de 

opbrengst verantwoord ter hoogte van de gemaakte kosten. het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de 

daadwerkelijke kosten wordt direct gemuteerd ten gunste van het saldo ter doorbetaling. verliezen worden in 

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

aaRD van De BeDRijFSactiviteiten

seKaM video is door stichting de thuiskopie aangewezen als verdeelorganisatie van de thuiskopievergoedingen 

aan producenten. seKaM video verdeelt de thuiskopievergoedingen op basis van gegevens met betrekking tot 

filmwerken die thuis van televisie worden opgenomen.

continuïteit

zoals opgenomen in het bestuursverslag is het bestuur zich bewust van de wisselende en sterk veranderende 

omgeving. de traditionele inkomstenbronnen van seKaM video zullen verdwijnen en worden vervangen worden 

door andere inkomstenbronnen. het bestuur, directie en het servicebureau blijven deze ontwikkelingen nauwgezet 

volgen en proberen, voor zover dat mogelijk is, er op te anticiperen. 

eind 2012 heeft de sont (stichting onderhandelingen thuiskopievergoedingen) zich uitgesproken over de 

thuiskopieregeling die per 1 januari 2013 afliep en daarom moest worden herzien. het voorstel van sont is 

grotendeels door staatssecretaris teeven overgenomen en in een aMvB vastgelegd. 

de aangepaste regeling houdt in dat de consumenten per 1 januari 2013 auteursrechtelijk beschermde werken

(zoals films en muziek) kunnen blijven kopiëren voor eigen gebruik, tegen betaling van een vergoeding aan 

creatieve makers. deze vergoeding is begrepen in de aankoopprijs van de apparaten en dragers die door 

consumenten gebruikt worden om kopieën te maken. de vergoedingen op Cd’s en dvd’s worden verlaagd en 

daarnaast zijn nu ook vergoedingen vastgesteld voor apparaten (zoals pc’s, laptops, tablets, mp3 spelers en 

smartphones) die aantoonbaar door consumenten worden gebruikt om mee te kopiëren.  de staatssecretaris heeft 

middels een aMvB de nieuwe regeling op 1 januari 2014 met twee jaar verlengd.

de ontwikkelingen bieden perspectief en de voortdurende incasso en de continuïteitsreserve geeft het bestuur 

vertrouwen dat de organisatie ook de komende 12 maanden vanaf opmaken en vaststellen van de jaarrekening 

in continuïteit kan opereren. derhalve is de jaarrekening ook opgesteld onder deze continuïteitsveronderstelling. 

seKaM video heeft een zogenaamde continuïteitsreserve, die de afwikkeling van haar verplichtingen moet 

waarborgen. Middels deze reserve is seKaM video in staat de volledige afwikkeling van de lopende repartitieschuld 

te realiseren.
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grondslagen voor 

waarderIng en 

resultaatBepalIng

voRDeRinGen

de vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een 

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. 

vennootSchapSBelaStinG

de Belastingdienst heeft in een brief van 20 december 2004 geoordeeld dat stichting seKaM video niet belasting-

plichtig is voor de vennootschapsbelasting. derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in de jaarrekening. 

oveRiGe activa en paSSiva

alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

inGehouDen koStenDekkinG

over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als 

opbrengst voor de stichting verantwoord. de hoogte van deze kostendekking wordt door het bestuur vastgesteld en 

bedraagt gedurende het boekjaar 15% (2012: 15%). de kosteninhouding wordt verantwoord bij ontvangst. 

BijDRaGe SeRviceBuReau FilMRechten

de kosten worden 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.

oveRiGe BeDRijFSkoSten

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 daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 

opnemen van voorzieningen.

Financiële Baten en laSten

de financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen 

respectievelijk aan derden betaalde interest. 

GRonDSlaGen vooR het opStellen van het kaSStRooMoveRzicht

het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de aanbevelingen van voI©e, de branchevereniging van 

collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten.
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toelIChtIng op de Balans

  

nog te ontvangen rente

vooruItBetaalde Kosten             

oMzetBelastIng  

nog te realIseren KostendeKKIng     

2012

13.428

3.025

7.764           

    25.000

49.217

29.323

-

1.748

20.000

51.071

20131. voRDeRinGen

2. liquiDe MiDDelen

de liquide middelen zijn vrij beschikbaar en worden aangewend ter financiering van de repartities thuiskopiegelden 

en overige kosten en uitgaven.

3. BeSteMMinGSReSeRveS

In 2008 heeft het bestuur van de stichting besloten tot het vormen van een continuïteitsreserve, waartoe zij bevoegd is 

conform het reglement op de repartitie. de omvang van deze reserve is bepaald door het bestuur van stichting seKaM 

video en is gebaseerd op de exploitatiekosten voor één jaar.

4. veRplichtinG teR zake van DooRBetalinG

de verplichting ter zake van doorbetaling van de stichting is in het boekjaar gedaald van € 4,3 miljoen naar 

€ 4,0 miljoen. de distributie naar leden komt in 2013 lager uit dan vorig jaar voornamelijk als gevolg van de 

achterblijvende incasso. 

stichting de thuiskopie is inmiddels gestart met de implementatie van de thuiskopieregeling die op 1 januari 2013 van 

kracht is geworden. als gevolg van deze regeling is de betalingsplichtige markt enorm uitgebreid en met tarieven op 

voorwerpen als tablets, pc’s en telefoons worden de huidige verdeelsleutels audio/video/data en dvd tevens opnieuw 

beoordeeld. stichting de thuiskopie start daartoe een onderzoek naar het kopieergedrag van consumenten. de eerste 

resultaten zijn inmiddels beschikbaar gekomen maar hebben nog niet geleid tot een aangepaste verdeelsystematiek. 

hierdoor en daarnaast vanwege lopende procedures heeft het bestuur van thuiskopie besloten de gelden voor 

repartitie nog niet uit te keren. 

 

Bedragen In euro’s
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toelIChtIng op de Balans Ingevolge het besluit van de staatssecretaris van Justitie is stichting de thuiskopie aangewezen als rechtspersoon 

belast met de inning en verdeling van de vergoeding voor het verveelvoudigen van beeld- en geluidsopnamen voor 

eigen oefening, studie of gebruik, welke vergoeding kortweg thuiskopievergoeding wordt genoemd. Krachtens het 

deelreglement video van stichting de thuiskopie ontving stichting seKaM video tot dusver een aandeel van 33,75% 

van het netto voor repartitie beschikbare bedrag aan thuiskopievergoeding. 

seKaM video keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement (wat 

is vastgesteld in 2011), onder aftrek van de kosten voor uitvoering. de hoogte van deze kosteninhouding wordt door 

het bestuur vastgesteld en bedraagt gedurende het boekjaar 15%. 

over de in het boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt eveneens een percentage soCu 

ingehouden ten gunste van de in 2013 opgerichte stichting Cultureel Fonds audiovisuele producenten (CFap). de 

hoogte van de soCu inhouding wordt door het bestuur vastgesteld en bedraagt gedurende het boekjaar 15%.

de verplichting terzake doorbetaling kan per balansdatum als volgt worden gespecificeerd naar jaarlaag 

(bedragen * € 1.000):

thuiskopie
gelden    

  

807

- 

316

884

289

2.296

naclaim
reserves

      

-

- 

268

127

42

437

Reserves

    

-

1.241

-

-

-

1.241

totaal

     

807

1.241

584

1.011

331

3.974

Buitenland

overdeelde reserves

2010

2011

2012

totaal

Bedragen In € 1.000,-
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toelIChtIng op de Balans

RechtenopBRenGSten

RepaRtitie/uitkeRinGen

overIge MutatIes

toevoeGinGen

inhouDinGen

  

stand 1 JanuarI

nederlands geBruIK

CBo’s nederland

BuItenlands geBruIK

CBo’s BuItenland

suBtotaal

reChtheBBenden 

CBo’s nederland

CBo’s BuItenland

toevoegIng soCu-Fonds

suBtotaal

suBtotaal

renteBaten toeKoMend aan reChtheBBenden

dIverse Baten

onttreKKIngen aan (BesteMMIngs)reserves

suBtotaal

saldo eXploItatIereKenIng

toevoegIngen aan (BesteMMIngs)reserves

netto KostenInhoudIng

netto KostenInhoudIng oude Jaren

suBtotaal

saldo 31 deCeMBer

2012

 4.337.074 

 -   

 1.090.438 

 -   

156.685   

1.247.123

- 537.823

 -   

-658.950

- 163.566

- 1.360.339

- 113.216

 -   

 -   

 -   

0

 -   

 -   

-  250.151

 -   

- 250.151

3.973.707

  6.487.897 

 -   

 1.180.558 

 -   

 -   

1.180.558

- 3.227.239

 -   

 -   

 -3.227.239

- 2.046.681

 -   

 -   

 -   

0

 -   

 -   

- 104.142

 -   

- 104.142

4.337.074

2013

de afname van de verplichting ter zake van doorbetaling van seKaM video in het boekjaar van bijna € 0,4 miljoen is als 

volgt nader toe te lichten:

Bedragen In euro’s
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toelIChtIng op de Balans de repartitie in 2013 had betrekking op de jaren 2009 tot en met 2011. de boekjaren tot en met 2009 zijn volledig 

afgesloten. 

de verplichting ter zake van doorbetaling is inclusief een reserve voor naclaims op thuiskopiegelden van 15%. deze 

reserve dient binnen twee jaar na afsluiten van een repartitiejaar te worden afgewikkeld. dit percentage is een 

inschatting van de maximale omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt 

op een vergoeding. seKaM video reserveert gedurende vijf kalenderjaren volgend op het jaar van inning door 

stichting de thuiskopie maximaal 18% van het incassosaldo voor naclaims van rechthebbenden.

voor zover (een gedeelte van) het percentage dat door seKaM video is gereserveerd voor naclaims, na verloop van 5 

kalenderjaren volgende op het jaar van inning door stichting de thuiskopie, niet is uitgekeerd, zal seKaM video het 

resterende bedrag pro rato uitkeren aan rechthebbenden, voor zover redelijkerwijs te traceren in verhouding tot de 

daarvoor te maken kosten.

het repartitiereglement is goedgekeurd door het College van toezicht en stichting de thuiskopie.

  

CredIteuren

reKenIng Courant servICeBureau FIlMreChten

reKenIng Courant soCu Fonds sFCp

overIge sChulden en overlopende passIva          

2012

3.482

10.365

-

39

13.886

6.812

-

121.648

-

128.460

20135. koRtlopenDe SchulDenBedragen In euro’s
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nIet In de Balans opgenoMen 

regelIngen

toelIChtIng op de 

eXploItatIereKenIng

thuiSkopieGelDen

naar aanleiding van een bij de hoge raad en het hof van Justitie eu aanhangige procedure tussen producenten van 

blanco dragers (cd-roms, dvd’s etc.) en stichting de thuiskopie heeft stichting de thuiskopie sinds oktober 2011 de 

uitkering van thuiskopiegelden opgeschort teneinde een reserve aan te leggen voor een mogelijk nadelige uitkomst 

van deze procedure. de hoogte van de vordering van sekam video op stichting de thuiskopie per 31 december 2013 is 

onbekend.

juRiDiSche claiMS

er is een claim tegen seKaM video ingediend voor thuiskopiegelden ten aanzien van programma’s die zijn gemaakt 

door in duitsland aangesloten producenten. het bestuur van seKaM video is van mening dat deze claim ongegrond is 

en heeft deze claim derhalve niet gewaardeerd. 

het gerechtshof ‘s-gravenhage heeft in maart 2012 geoordeeld dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld door 

bepaalde blanco dragers (in dit geval digitale audiospelers en digitale videorecorders) niet aan te merken als objecten 

waarvoor een thuiskopieheffing geldt. seKaM video meent derhalve een vordering op de staat te hebben uit hoofde 

van onrechtmatige daad. gezien de onzekerheid ten aanzien van de inbaarheid van de vordering en de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen is deze claim niet gewaardeerd.

MeeRjaRiGe veRplichtinGen

seKaM video heeft een serviceovereenkomst met stichting servicebureau Filmrechten die op 1 januari 2011 is verlengd 

voor een periode van drie jaar.

  

netto KostenInhoudIng

nog te realIseren KostenInhoudIng

 245.151

5.000

250.151

2012

251.150

-

251.150

  84.142 

 20.000 

 104.142 

20132013

Realisatie Budget Realisatie

6. netto koSteninhouDinG

onder deze post wordt verantwoord de inhouding op ontvangen thuiskopiegelden van stichting de thuiskopie en 

vergelijkbare stichtingen in het buitenland, waarmee stichting seKaM video wederkerigheidovereenkomsten heeft 

afgesloten. daarnaast kan als gevolg van de overgang naar titel 9 Bw 2 jaarlijks een tekort of  overschot ontstaan ten 

opzichte van de bruto kosteninhouding in dat jaar. een eventueel tekort of overschot wordt onttrokken/toegevoegd aan 

de verplichting ter zake van doorbetaling. het resterende saldo betreft de netto kosteninhouding.

Bedragen In euro’s
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toelIChtIng op de 

eXploItatIereKenIng
  

BIJdrage servICeBureau FIlMreChten 206.365

2012

196.000 75.136

20132013

Realisatie Budget Realisatie

onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de gesloten serviceovereenkomst tussen stichting 

seKaM video en stichting servicebureau Filmrechten d.d. 4 april 1996.

8 oveRiGe BeDRijFSkoSten   

7. BijDRaGe StichtinG SeRviceBuReau FilMRechten

Functie  aard van functie    naam   Beloning

voorzitter  topfunctionaris  dhr. r. van Breugel  € 10.250

penningmeester topfunctionaris  dhr. s.F. Maltha  € 10.250

Secretaris  topfunctionaris  dhr. d. v.d. graaf  € 10.250

  

aCCountants- en advIesKosten

overIge Kosten

47.966

58.713

106.679

2012

38.420

60.250

98.670

69.044

47.421

116.465

20132013

Realisatie Budget Realisatie

het bestuur van seKaM video heeft voor 2013 besloten aan de bestuursleden van der graaf, Maltha en van Breugel 

voor hun werkzaamheden in het jaar 2013 een vergoeding toe te kennen. voor de bestuursleden worden geen sociale 

verzekeringspremies afgedragen. hieronder staat het overzicht waaruit blijkt in welke hoedanigheid de bestuursleden 

aan seKaM video verbonden zijn en welke vergoeding zij hiervoor hebben ontvangen.

Bedragen In euro’s
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toelIChtIng op de 

eXploItatIereKenIng

Functie

het normenkader rondom de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: 

wnt) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, 

nr. 2014-0000106049 en de regeling van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 

2014, nr. 2014-0000 104920. de aanpassingswet wnt is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aang-

enomen door de eerste Kamer. voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister 

van BzK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de staatscourant d.d. 18 februari 2014, de aanpassingswet wnt wel als 

onderdeel van het normenkader gehanteerd.

ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft seKaM gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing wnt biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze interim 

niet topfunctionarissen. op basis van de Beleidsregels toepassing wnt (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens 

besluit van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706 kán en 

hoeft seKaM niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionaris-

sen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de wnt (inclusief verwerking aanpassingswet).

  

renteBaten en soortgelIJKe opBrengsten 62.893

2012

 43.520 87.458

20132013

Realisatie Budget Realisatie

9.  Financiële Baten en laSten

peRSoneelSleDen

de stichting heeft net als vorig jaar geen personeel in dienst.

GeBeuRteniSSen na BalanSDatuM

na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

ReSultaatBeSteMMinG

het resultaat van boekjaar 2013 is €0. 

overIge gegevens

Bedragen In euro’s
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