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Geachte bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting brengen
wij hiermee rapport uit inzake de jaarrekening 2017. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige
gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2017.

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nationaal Rampenfonds te Den Haag is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de
Staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen voor tinanciële
verslaggeving, welke zijn opgenomen in de toelichting algemeen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Nationaal Rampenfonds. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening gedtags- en beroepsregels accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies blouse onder registratieeummer 0C335994. In relatie tot
Ernst & Voung Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd
te6 More London Place, London, SEt 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam
onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. C.M. van der Wel AA w.g. W. Flikweert AA
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Stïchting Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze

Stichting Nationaal Rampenfonds is opgericht op 9 juli 1935, als geïnstitutionaliseerde opvolger van

het Nationaal Steuncomité Stormramp, dat ingesteld was naar aanleiding van de stormramp in

Borculo in 1925.

Stichting Nationaal Rampenfonds heeft volgens artikel 2 van zijn statuten ten doel:

door het werven van inkomsten, bij te (doen) dragen aan leniging van de noden ontstaan door

rampen, die de bevolking van enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden treffen en die van

zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het algemeen bestuur en na

afstemming met de Rijksoverheid, als nationale rampen moeten worden beschouwd. Noden

ontstaan door oorlog, oorlogsomstandigheden of groot molest vallen niet binnen deze

doelstelling.”

De stichting verleent zelf geen feitelijke hulpverlening bij rampen. De bijeengebrachte gelden kunnen

worden verstrekt aan rechtspersonen (waaronder maatschappelijke organisaties), die naar het oordeel

van een ad hoc door de stichting ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissie in staat zijn de

noden ontstaan door nationale rampen te lenigen.

Het bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting Nationaal Rampenfonds is in 2017 als volgt:

- Mevrouw drs. C.l.J.M. Ross - van Dorp, voorzitter;

- De heet drs. L.P. van der Kroft, penningmeester;

- De heer mr. G.J.A. Hamilton, secretaris per 6 april 2017;

- De heer P.G. de Vries, namens het Nederlandse Rode Kruis;

- Mevrouw B.C. van der Vlist - Schot, namens Kerk in Actie;

- De heet drs. H. Hellegers, bestuurslid tot 15 september 2017 en de heet drs. L.C. Zevenbergen

bestuurslid per 15 september 2017, namens Cordaid Mensen in Nood;

- De heer dr. B.A.J. Jongejan, bestuurslid, namens het Oranje Kruis.

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks

bestuur worden benoemd door het algemeen bestuur en mogen niet afkomstig zijn uit of gelieerd zijn

aan een deelnemer van de stichting. De overige leden van het bestuur worden benoemd door de

deelnemers. Elke deelnemer benoemt één bestuurslid.

De door de stichting toegelaten deelnemers zijn: Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis,

Cordaid Mensen in Nood en Kerk in Actie.



Het bestuut wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een ambtelijk secretariaat, mevrouw mr.

W.M. Ruedisulj en mevrouw M. de Graaf (het Nederlandse Rode Kruis) en een adviseur, mevrouw mr.

M. de Witte-van den Haak (Pels Rijcken Droogleevet Fortuijn). Dit jaar neemt het bestuur afscheid van

de administrateur van het NRF, de heer P. Copier. De heer Copier was belast met de administratie

van de uitkeringen naar aanleiding van de Watersnoodramp (geen begunstigden meer) en de

Vuurwerkramp Enschede (beperkt aantal begunstigden). De penningmeester neemt de administratie

daarvan verder zelf ter hand.

Actîviteiten

Het bestuur komt in 2017 tweemaal in vergadering bijeen: op 6 april en op 22 september. Op 7

september vindt er bovendien een telefonische vergadering plaats naar aanleiding van de Orkaan

Irma. In december komt het bestuur voorts nog twee maal buiten vergadering tot besluitvorming.

Er hebben zich in Nederland, inclusief de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk, de afgelopen

jaren geen rampen voorgedaan die tot nationale ramp werden verklaard. Daar komt het afgelopen jaar

verandering in. Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds bespreekt op 7 september de

verwoestingen die de orkaan Irma met name op Sint Maarten heeft aangericht. Na afstemming met de

Rijksoverheid besluit het bestuur besloten deze ramp uit te roepen tot een nationale ramp.

Het NRF opent een actiepagina op de website en stelt twee miljoen euto ter beschikking uit haat

eigen middelen. Deze middelen worden ingezet voor hulp die nodig is na de eerste noodhulp. Deze

gelden vormen het budget voor een beoordelingscommissie die aanvragen tot financiële steun van

gekwalificeerde partijen zal gaan beoordelen. Het gaat hierbij niet om acute noodhulpaanvragen.

Deze nood wordt gelenigd door het Rode Kruis en door inzet van de Rijksoverheid.

Het dagelijks bestuur draagt in de daaropvolgende maanden aan het algemene bestuur kandidaten

voor de beoordelingscommissie voor met het oog tot een evenwichtige en deskundige samenstelling

te komen. Het algemeen bestuur benoemt de volgende personen in de beoordelingscommissie, die

daarmee voor eind december op volle kracht is:

— De heer R. (René) Grotenhuis, voorzitter;

— Mevrouw A.A. (Amma) Asante;

— De heer F.J.M. (Fred) Claasen;

— De heer G. (Gilbert) Wawoe;

— De heet A. (Arthur) Wiggers.

Deze personen hebben individueel of gezamenlijk: a. ervaring met of kennis van zaken van openbaar

bestuur en bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk niveau; b. ervaring in de Organisatie van



rampenhulpverlening; c. ervaring met de beoordeling van (project-)aanvragen op humanitair of sociaal

maatschappelijk terrein; d. financiële deskundigheid.

De beoocdelingscommissie zal haar steun zo gericht en effectief mogelijk inzetten, waar mogelijk in

afstemming en samenwerking met andere hulporganisaties.

Vermogenspositie

Het vermogen van de stichting dient ter financiering van de doelstelling van de stichting zoals

beschreven in haar statuten. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde

beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan de

penningmeester. Het bestuur van de stichting heeft de uitvoering van het beleid over het vermogen

opgedragen aan een externe vermogensbeheerder. Het portefeuillerendement over het afgelopen jaar

bedraagt 5,75%.

De gehanteerde middelenverdeling luidt:

Minimum Norm Maximum

Vastrentende waarden 30% 40% 50%

Zakelijke waarden 30% 50% 70%

Liquiditeiten 0% 10% 40%

De middelenverdeling ultimo 2017 bedraagt:

Vastrentende waarden 36%

Zakelijke waarden 36,6%

Liquiditeiten 27,4%

Daarmee is de stichting ultimo 2017 binnen de marge van de middelenverdeling gebleven.

Marktontwi kkeling

Dit jaar verhoogde de Amerikaanse centrale bank (Fed) haar rentetarief drie keer en werd een begin

gemaakt met het afbouwen van haar inkoopprogramma. Daarmee loopt zij voor op het beleid van de

centrale banken van Europa, China en Japan. Wereldwijd zijn centrale banken, tien jaar na het

uitbreken van de financiële crisis, slechts in zeer beperkte mate gestart met het verkrappen van het

ruime monetaire beleid. Ondanks oplopende economische groeicijfers zien centrale bankiers

vooralsnog zeer beperkte inflatoire druk hetgeen de noodzaak tot forse renteverhogingen wegneemt.

De rente op tien jaar lopende Nederlandse staatsleningen bedroeg ultimo 2017: 0,53% (2016: 0,36%).



De wereldeconomie is sinds 2010 niet zo hard gegroeid als in 2017. Bovendien was er sprake van

een synchrone groei in de belangrijkste handelsblokken. In combinatie met zeer lage

rentevergoedingen voedt dit de belangstelling van beleggers voor aandelen. De MSCI Europe index

steeg het afgelopen jaar met +10,24%. De waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar zorgt

ervoor dat het resultaat van de MSCI USA index uitgedrukt in euro slechts +6,45% bedroeg (in dollars:

+21,19%). Het negatieve valuta-effect voor beleggers die de euro als referentie hanteren, is ook terug

te vinden in het resultaat van de MSCI Emerging Markets index. Voor euro-beleggers bedroeg het

resultaat een zeer respectabele +20,59%, maar in Amerikaanse dollars kwam het neer op een ronduit

spectaculaire waardestijging van +37,28%.

Vooru tzichten

Hoewel de rentevergoeding op risicovrije beleggingen in het afgelopen jaar is opgelopen, bevindt zij

zich nog altijd op een zeer laag niveau. Na de jaarwisseling is de rente in 2018 verder gestegen

(rentevergoeding per heden: 0,79%). Op dit moment wordt dat door de aandelenmarkt gezien als een

reflectie van de goede economische omstandigheden (hoge economische groei en een zeer

gematigde inflatie), maat op enig moment kan dit consequenties hebben voor de waardering van

aandelenmarkten.

Voor het komende jaar voorziet het bestuur dat er uitkeringen zullen worden gedaan op aanvragen in

verband met de Orkaan Irma. Om geen onnodige risico’s te nemen, is de vermogensbeheerder

gevraagd om voldoende liquiditeiten aan te houden om toekenningen van de beoordelingscommissie

te kunnen financieren.



Jaarrekening 2017
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Balans per 31 december 2017
(na winstbestemming)

Activa

2017 2016

€ € € €

Vaste activa
Financiële vaste activa 6.005.862 7.316.374

Vlottende activa
Vlottende vorderingen 16.148 15.802
Liquide middelen 2.269.408 534.149

2.285.556 549.951

Totaal activa 8.291.418 7.866.325

Pass iv a

Eigen vermogen 8.253.347 7.768.708

Langlopende schulden
Fonds TEnschede’ 13.371 75.445

Kortiopende schulden 24.700 22.172

Totaal passiva 8.291.418 7.866.325
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Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ € € €

Beleggingsresultaat 503.884 478.684
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

- (112)

Baten 503.884 478.572

Vrijval Fonds ‘Enschede’ (54.502)
Algemene kosten 73.747 70.112
Toevoeging Interest fonds
‘Enschede’ - 1.371
Vrijval voorziening
lijftenteverplichting - (1.405)

Lasten 19.245 70.078

Saldo 484.639 408.494
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Toelichting Algemeen

De stichting is opgericht op 9 juli 1935 en heeft als activiteit het werven van fondsen in het geval van
een nationale ramp.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving c.q. de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn
640 voor organisaties zonder winststreven.

Stichting Nationaal Rampenfonds is statutair gevestigd op Leeghwaterplein 27, 2521 CV Den Haag en is
ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 41149397.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa

Overige effecten
De effecten onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Het
ongerealiseerde koersresultaat wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vlottende vorderingen

De vlottende vorderingen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele
benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel met
opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar
verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de stichting, worden als
financiële vaste activa gerubriceerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien de stichting op balansdatum een in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld,
worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortiopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na
de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve
rentemethode. Bij kortiopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Baten

Rente

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

2017 2016

€ €

Financiële vaste activa
Overige effecten 6.005.862 7.316.374

Het dagelijks beheer van de portefeuille wordt verzorgd door Van Lawick & Co Vermogensbeheer B.V.,
op basis van een daartoe op 31 augustus 2009 getekende overeenkomst. Op 13 maart 2017 heeft een
aanvulling plaatsgevonden op deze overeenkomst.

2017 2016

€ €

Overige effecten

Obligaties 2.980.525 3.285.602
Aandelen en overigen 3.025.337 4.030.772

6.005.862 7.316.374

Vlottende vorderingen
Overlopende activa 16.148 15.802

Overlopende activa

Verzekeringen 2.269 2.269
Nog te ontvangen rente obligaties 13.879 13.533

16.148 15.802

Liquide middelen

ING N.V. 5.797 12.466
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Rekeningen-courant 2.263.611 521.683

2.269.408 534.149



Pagina 9

Stichting Nationaal Rampenfonds, Den Haag

Eigen vermogen

Het bestuur stelt voor om van het saldo boekjaar van € 484.639 aan de bestemmingsreserve
€ 2.000.000 toe te voegen en het verschil van € 1.515.361 in mindering te brengen op de overige
reserves.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2017 2016

€ €

Bestemmingsreserve

Bestemming inzake Sint Maarten 2.000.000 -

Bestemming inzake Sint Maarten

Stand per 1 januari - -

Saldo boekjaar 2.000.000 -

Stand per 31 december 2.000.000 -

De bestemmingsreserve betreft de toezegging van twee miljoen euro voor hulp aan Sint Maarten. Deze
middelen worden ingezet voor hulp die nodig is na de eerste noodhulp. Deze gelden vormen het budget
voor een beoordelingscommissie die aanvragen tot financiële steun van gekwalificeerde partijen zal
gaan beoordelen.

2017 2016

€ €

Overige reserves

Het verloop hiervan was als volgt:

Stand per 1 januari 7.768.708 7.360.214
Saldo boekjaar (1.515.361) 408.494

Stand per 31 december 6.253.347 7.768.708

Langlopende schulden

Fonds ‘Enschede’ 13.371 75.445
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Fonds ‘Enschede’

Dit fonds is gevormd ter zake van verplichtingen bestaande uit de aan gedupeerden van de
vuurwerkramp Enschede te betalen (periodieke) uitkeringen.
Ultimo augustus 2021 wordt de laatste uitkeringsgerechtigde meerderjarig. Het fonds zal daarna
worden afgerond.

Op basis van de huidige lijst van uitkeringsgerechtigden is per 31 december 2017 berekend hoeveel
maximaal uitgekeerd zal worden. Het verschil van € 54.502 is in 2017 ten gunste van de staat van
baten en lasten gebracht.

Het verloop van het saldo is als volgt:

2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 75.445 82.613
Interest

- 1.371
Vrijval (54.502)
Periodieke uitkeringen (7.572) (8.539)

Langlopend deel per 31 december 13.371 75.445

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 24.700 22.172

Overlopende passiva

Accountantskosten 6.172 6.172
Nog te betalen beheerkosten 12.528 10.000
Nog te betalen secretariaatskosten 6.000 6.000

24.700 22.172
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Specificaties van posten op de baten en lasten

Baten

2017 2016

€ €

Beleggingsresultaat

Dividend uit effecten 48.895 33.433
Interest obligaties 37.846 39.038
Koersresultaat effecten 417.143 406.213

503.884 478.684

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige bankrekeningen (112)

Lasten

Vrijval Fonds ‘Enschede’ (54.502) -

Algemene kosten 73.747 70.112
Toevoeging Interest fonds ‘Enschede’ 1.371
Vrijval voorziening lijfrenteverplichting

- (1.405)

19.245 70.078

Algemene kosten

Accountantskosten 6.171 6.292
Administratie- en computerkosten 1.700 1.700
Advieskosten 3.742 5.049
Verzekeringen 3.025 3.025
Kosten vermogensbeheer 51.192 45.511
Kostenvergoeding secretariaat 6.570 6.570
Automatiseringskosten 634
Overige algemene kosten 1.347 1.331

73.747 70.112
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Mevrouw C. van der Vlist-Schot Handtekening ontbreekt:

Bestuurslid Afgetreden op 19 januari 2018

namens Kerk in Actie

w.g. De heer drs. L.C. Zevenbergen

Bestuurslid

namens Cordaid Mensen in Nood

w.g. De heer dr. B.A.J. Jongejan

Bestuurslid

namens het Oranje Kruis


