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[briefra]

Aan de Raad van Toezicht en bestuur van

Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in

Nederland

De Linie 570 

7323 DZ Apeldoorn

Apeldoorn, 30 maart 2022

Geacht bestuur en leden van de Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 304.935 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -90.194,

gecontroleerd.

1.1                Toelichting

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 36 van dit rapport.
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Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms.
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2                Algemeen

2.1                Activiteiten

De activiteiten van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland bestaan voornamelijk uit

het in omvang terugdringen van oplichting- en fraudezaken op het gebied van financieel-economische

criminaliteit door middel van publiek-private samenwerking, waarvan (semi) overheid, bedrijfsleven en

gesubsidieerde sector slachtoffer zijn dan wel worden respectievelijk dreigen te worden.

2.2                Directie / Bestuur

De directie wordt gevoerd door mevrouw M.F. Kolthof.

2.3                Raad van Toezicht

Per 31 december 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit:

 mr. dr. D.W. Steenhuis (voorzitter)

 drs. R.J.A. Voorn

 mr. H.G.E. Klatter

 mr. D.B. Savenije 
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3                Resultaat

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt negatief € 90.000 tegenover negatief € 210.000 over 2020. De resultaten over

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2021

x € 1.000

Begroting

2021

x € 1.000

Realisatie

2020

x € 1.000

Verschil 2021

x € 1.000

Verschil

realisatie-

begroting

2021

x € 1.000

Baten

Baten 105 - 126 -21 105

Subsidiebaten 1.018 1.020 1.142 -123 -1

1.123 1.020 1.268 -144 104

Kosten

Lonen en salarissen 593 523 587 7 70

Sociale lasten 105 124 112 -7 -19

Pensioenlasten 38 46 58 -20 -8

Afschrijvingen materiële vaste activa 13 10 15 -2 3

Overige personeelslasten 111 76 91 21 35

Huisvestingslasten 90 88 92 -2 2

Kantoorlasten 106 75 114 -8 31

Algemene lasten 56 40 67 -12 17

Lasten projecten 101 37 341 -240 64

Som der lasten 1.213 1.019 1.477 -263 195

Resultaat -90 1 -209 119 -91

Financiële baten en lasten - -1 -1 - 1

Saldo -90 - -210 119 -90
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4                Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de

balans:

x € 1.000

31-12-2021 

% x € 1.000

31-12-2020

%

Verschil

x € 1.000

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 47 15,6 43 11,7 4

Financiële vaste activa 13 4,1 13 3,3 -

60 19,7 56 15,0 4

Vlottende activa

Vorderingen 196 64,2 188 50,1 8

Liquide middelen 49 16,1 131 34,9 -82

245 80,3 319 85,0 -74

305 100,0 375 100,0 -70

Passiva

Kapitaal 58 19,0 148 39,5 -90

Kortlopende schulden 247 81,0 227 60,5 20

305 100,0 375 100,0 -70
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Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

x € 1.000

31-12-2020

x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 58 148

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 47 43

Financiële vaste activa 13 13

60 56

Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn -2 92

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 196 188

Liquide middelen 49 131

245 319

Af: kortlopende schulden 247 227

Werkkapitaal -2 92

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Boon Registeraccountants B.V.

C.S. Lans MSc RA 
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Verantwoording van het bestuur over 2021 
 

Bijgaand treft u de verantwoording van het bestuur aan volgens de Richtlijn 640 

“Organisaties‐zonder‐winststreven” van de stichting. Ook vindt u hieronder enkele 

relevante delen van de statuten, die op 25 april 2014 voor de laatste maal zijn gewijzigd.  

  

Naam en zetel  

De stichting draagt de naam: Stichting Aanpak Financieel‐Economische Criminaliteit in 

Nederland (SafeCin). De stichting is opgericht op 7 oktober 2003. SafeCin heeft haar zetel 

in de gemeente Apeldoorn.  

  

Samenstelling bestuur en raad van toezicht 

Het bestuur van de stichting werd in 2021 gevormd door mevrouw M.F. Kolthof. 

  

Taken en bevoegdheden  

Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan 

andere organen zijn opgedragen. Het bestuur van de stichting woont de vergaderingen van 

de Raad van Toezicht bij. De Raad van Toezicht kan besluiten te vergaderen buiten 

aanwezigheid van het bestuur. Het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht hebben 

in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd over het dagelijkse beleid.   

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en 

op de algemene gang van zaken bij de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en 

bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. 

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het 

belang van de stichting.  

  

In 2021 waren lid van de Raad van Toezicht:   

• mr. dr. D.W. Steenhuis (voorzitter)  

• F.C.P. Bakker (tot 24 september 2021) 

• mr. H.G.E. Klatter   

• mr. D.B. Savenije  

• Dhr. R.J. Voorn (vanaf 24 september 2021) 

 

Omdat de zittingstermijn voor de zittende leden (met uitzondering van de heer Voorn) 

komend jaar verstrijkt, maken deze leden van de Raad van Toezicht plaats voor nieuwe. 

  

Statuten 

Op 25 april 2014 zijn de statuten voor de laatste keer gewijzigd. De stichting heeft ten 

doel:  

a. Het in omvang terugdringen en zo mogelijk doen verdwijnen van financieel-

economische criminaliteit door middel van publiek-private samenwerking;  

b. Het voortdurend aandacht vragen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

en besturen;  

c. Het preventief en repressief op het in artikel 1.a. genoemde terrein actief te zijn, 

zowel in privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke als in strafrechtelijke zin.  
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. Diensten te verlenen op civielrechtelijk gebied, het zijn van een informatie-, 

coördinatie- en mediacentrum op dit gebied en het bevorderen, dat schade wordt 

voorkomen of vergoed;  

b. Het signaleren van malafide, misleidende en/of bedrieglijke activiteiten, het nemen 

van actie en het voeren van rechtsgedingen tegen bedrijven of personen die 

genoemde activiteiten (doen) uitvoeren; onder andere door het namens 

gedupeerden (laten) voeren van juridisch verweer, tegenvorderingen van mogelijk 

malafide organisaties tot betaling van fictieve nota’s en het namens gedupeerden 

terugvorderen van ten onrechte betaalde bedragen aan dergelijke organisaties;  

c. Het geven van voorlichting en het verzorgen van publiciteit;  

d. Het voeren van een actief preventiebeleid en een ontmoedigingsbeleid;  

e. Het opslaan van gegevens en documentatie en het verschaffen van inlichtingen 

daaruit aan organisaties en donateurs die de stichting financieel ondersteunen, 

klanten en andere belanghebbende instanties;  

f. Het verrichten van onderzoek, veldwerk en analyses en het op basis daarvan 

beïnvloeden en initiëren van wet- en regelgeving;  

g. Al hetgeen in de meest ruime zin van het woord tot het doel bevorderlijk kan zijn 

of daarmee verband houdt.  

  

Samenvatting van de activiteiten in 2021 

 

Coronacrisis 

Het maatschappelijk leven werd ook in 2021 overheerst door corona. Dat had gevolgen 

voor de manier van werken binnen de Fraudehelpdesk: van thuiswerk-adviezen tot 

volledige lockdown. Helaas betekende dit, dat een aantal malen de telefoonlijnen tijdelijk 

gesloten moesten worden en daarmee een groot deel van de primaire uitvoering van de 

organisatie moest worden stilgelegd. Meer nog dan in 2020 is het kantoor van de 

Fraudehelpdesk periodes helemaal dicht geweest (tot 15 maart). Vanaf 15 maart waren 

de telefoonlijnen beperkt open op maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf 1 september is 

de Fraudehelpdesk ook weer telefonisch bereikbaar op vrijdag. Helaas werd de organisatie 

op 20 december jl. opnieuw geconfronteerd met een lockdown en sloot de Fraudehelpdesk 

opnieuw volledig zijn telefoonlijnen tot 17 januari van dit jaar. 

 

Gelukkig konden melders altijd een beroep op de dienstverlening via de website door een 

digitale melding te doen. Bereikbaar was de organisatie dus het gehele jaar, zij het soms 

via beperkte communicatiekanalen. 

 

Primaire taken Fraudehelpdesk 

De publieke kerntaken zijn: de registratie van horizontale fraudemeldingen, het geven van 

adviezen aan de melder en het doorverwijzen van de melder naar de instantie die hem of 

haar verder kan helpen. 

 

Naast het leveren van periodieke rapportages ten behoeve van de opdrachtgever en andere 

stakeholders, is preventie een verdere kerntaak. Deze wordt ingevuld middels het 

ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtings- en bewustwordingscampagnes, het afgeven 

van actieve waarschuwingen en het geven van voorlichting op de website en via de media.  
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De buitenwereld ziet de Fraudehelpdesk mede door de campagnes steeds meer als het 

gezaghebbende orgaan dat zicht heeft op actuele (nieuwe) fraudevormen en de omvang 

ervan. Helaas laat de plotselinge verlaging van de subsidie het in 2022 niet toe om hierop 

blijvend te investeren. Dit terwijl de behoefte er wel degelijk is en ook één van de kerntaken 

is van de instantie.  

 

Financiën Fraudehelpdesk  

Subsidieverstrekking 

De totale rijksbijdrage over het boekjaar 2021 besloeg € 1.030.151, waarvan  

€ 780.151,- afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid en € 250.000,- van het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat via een kasschuif van EZK naar J&V. Het 

gehele bedrag is aan SafeCin betaald door J&V. Zoals het er nu uitziet, vergoedt EZK in 

2022 nog € 125.000,- en daarna wordt alleen nog subsidie betaald door J&V. Of J&V het 

bedrag dan ophoogt met het deel dat EZK niet meer betaalt, is nog onduidelijk. Opgemerkt 

dient te worden dat de directie van de Fraudehelpdesk middels de stukken van Prinsjesdag 

een vermoeden kreeg dat het subsidiebedrag verlaagd zou worden, ondanks de eerdere 

toezeggingen dat de overgang van EZK naar J&V geruisloos zou gaan. Tegen het 

plotselinge onaangekondigde besluit van het ministerie om de subsidie in 2022 te verlagen 

(met het deel dat EZK niet meer betaalt) heeft SafeCin bezwaar ingediend. 

 

Continuïteit van de stichting 

Als gevolg van het negatieve resultaat in 2021 en de naar verwachting teruglopende 

subsidiebedragen in 2022 en 2023 staat de continuïteit van de stichting onder druk. 

 

De subsidieverstrekker heeft besloten de subsidies voor 2022 te verminderen met  

€ 125.000,-. Deze omstandigheid leidt ertoe dat er noodgedwongen ingrijpende 

maatregelen in gang zijn gezet worden om te zorgen dat de stichting zijn activiteiten 

duurzaam kan blijven voortzetten. Dit omvat onder andere: 

• Het inkrimpen van het personeelsbestand. Vooralsnog zal dit bestaan uit het niet-

verlengen van aflopende contracten en zijn gedwongen ontslagen in 2022 niet aan 

de orde; 

• Het niet uitvoeren van waarschuwings- en voorlichtingscampagnes. 

Met deze maatregelen verwacht de Fraudehelpdesk dat de stichting in 2022 kan blijven 

voortbestaan. 

 

Ten aanzien van 2023 probeert de stichting nu al zoveel mogelijk voorbereidingen te treffen 

op de situatie waarvan dan naar verwachting sprake is. Helaas is nog niet duidelijk op 

welke financiële middelen dan van de subsidieverstrekkers gerekend kan worden, maar 

uitgegaan wordt van het slechtste scenario, namelijk dat de stichting in 2023 gekort 

worden met € 250.000,-  Dit betekent dat: 

• De stichting probeert via verschillende procedures de structurele subsidie te 

verhogen. Op dit moment loopt de bezwaarprocedure tegen de subsidiebeschikking 

2022. Onduidelijk is nog wat de uitkomst zal zijn. 

• De stichting alles in het werk stelt om aanvullende middelen te verkrijgen, 

waaronder specifieke samenwerkingen met commerciële partijen (zoals 

bijvoorbeeld met Facebook) om hieruit ook dekking te genereren voor de vaste 

kosten. 

• De dienstverlening aan deelnemers geëvalueerd wordt en deze dienstverlening 

vanaf 2023 wordt uitgebreid en er een prijsverhoging zal plaatsvinden. 

• Het kostenniveau verlaagd wordt. Gegeven de kostenstructuur zal dit voornamelijk 

moeten komen uit het inkrimpen van het personeelsbestand. 
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Risico’s  

De aanvraag van de vergunning om strafrechtelijke gegevens te kunnen verwerken ten 

behoeve van de helpdeskfunctie heeft de AP afgewezen. Zij stelt zich op het standpunt dat 

de Fraudehelpdesk voldoende heeft aan een omschrijving van hetgeen de melder is 

overkomen (de zogenaamde modus operandi) en de Fraudehelpdesk daar geen 

strafrechtelijke gegevens voor nodig heeft. Tegen de afwijzing is de Fraudehelpdesk in 

bezwaar gegaan, omdat de Fraudehelpdesk het van belang acht wel over bepaalde 

(persoons)gegevens te kunnen beschikken. Daarnaast vindt de organisatie bij het helpen 

van melders, het van belang, voor hen te kunnen zoeken in openbare bronnen. De AP stelt 

zich echter op het standpunt dat de melder zelf in staat moet zijn informatie na te zoeken 

op het internet. Overall is het bezwaar door de AP ongegrond verklaard. De Fraudehelpdesk 

zet zijn werk voorlopig dan ook voort zonder vergunning, echter daarmee kan de 

organisatie de dienstverlening niet optimaal uitvoeren. In 2022 zal de Fraudehelpdesk 

tegen het besluit in beroep gaan. 

 

Met de huidige financiering in combinatie met de afwijzing van de AP kunnen de primaire 

taken van de stichting zoals vervat in de statuten, in de basis nog worden verricht. De 

continuïteit van de stichting is wel afhankelijk van de uitkomst van de bovengenoemde 

maatregelen die de stichting wil nemen en de resultaten daarvan. 

 

Vooralsnog is de jaarrekening, ondanks de onzekerheden vanaf met name 2023, opgesteld 

uitgaande van het continuïteitsbeginsel. 

 

Hoeveelheid meldingen bij de Fraudehelpdesk 

In 2021 ontving de Fraudehelpdesk via het callcenter in totaal 106.697 meldingen. Dat 

betreffen telefonische en digitale meldingen. Iets minder dan in 2020, toen waren dat er 

nog 123.427, maar dat heeft er hoogstwaarschijnlijk mee te maken dat het callcenter in 

2021  vanwege de coronamaatregelen telefonisch minder goed bereikbaar was dan in 

2020. 

  

  2021 2020 

Valse-email@fraudehelpdesk 432.859 298.499 

Totaal aantal meldingen 106.697 123.427 

Uitgesplitst per kanaal: 

Telefonische melding 5.644 5.363 

Digitale melding 101.053 118.064 

 

De dienst ‘valse-e-mailcheck’ die de Fraudehelpdesk in maart 2020 heeft hervat, zat in 

2021 weer flink in de lift.  

 

De laatste maanden van 2021 was er een explosie van meldingen over geautomatiseerde 

(Engelstalige) telefoontjes, zogenaamd van de politie of Hoge Raad der Nederlanden. Doel 

van de oplichters is om gegevens te ontfutselen van burgers en soms ook om het 

slachtoffer geld afhandig te maken of te laten meewerken aan witwassen. Informatie 

hierover op website van de Fraudehelpdesk is sinds september 2021 meer dan 200.000 

keer bezocht door burgers. Vermoedelijk is een groot aantal mensen door de 

Fraudehelpdesk ervoor behoed om in deze vorm van fraude te trappen. 
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Schadebedragen 

In totaal werd aan geleden schade een recordbedrag van bijna € 47.000.000,- gemeld bij 

de Fraudehelpdesk. Vooral het hoge schadebedrag bij slachtoffers van beleggingsfraude 

valt daarbij op, ruim € 19.000.000,-.  

 

Doorverwijzingen naar partnerorganisaties 

Als iemand een melding doet bij de Fraudehelpdesk dan adviseren de medewerkers wat de 

melder het beste kan doen. Vaak wordt ook doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. 

Denk aan de politie om aangifte te doen of aan Slachtofferhulp Nederland voor verwerking 

van hetgeen iemand is overkomen. In de onderstaande tabel is te zien naar welke 

instanties de medewerkers de melders hebben doorverwezen. 
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Een meer gedetailleerd overzicht staat in de onderstaande tabel:

 

Partner 2019 2020 2021 

Autoriteit Consument en Markt / ConsuWijzer 3.148 3.900 2.468 

Autoriteit Consument en Markt / Ondernemers 228 192 62 

Autoriteit Financiële Markten 122 472 533 

Bureau Financieel Toezicht 7 5 0 

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude 592 1.416 1.719 

Dienst Uitvoering Onderwijs  1 0 0 

Europees Consumenten Centrum 349 575 180 

Fiscus 65 476 472 

Inspectie Gezondheidszorg 2 15 4 

Juridisch raadgever 1.944 2.247 1.597 

Kansspelautoriteit 5 12 4 

Landelijke Meldpunt Internetoplichting 1.214 3.919 5.055 

Politie 5.076 12.066 12.355 

SHN 287 2.692 1.995 

Totaal 13.040 27.987 26.444 

In 2021 zag de Fraudehelpdesk een forse toename in het aantal meldingen over 

frauduleuze online aan- en verkopen, namelijk een stijging van ruim 25% ten opzichte van 

2020. Dat is in de bovenstaande tabel ook terug te zien in de stijging van het aantal 

doorverwijzingen naar het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Datzelfde is terug te 

vinden bij beleggingsfraude, daar zagen we het schadebedrag stijgen naar 19 miljoen euro, 

een toename van 45 % ten opzichte van 2020, wat zorgde voor een stijging van het aantal 

doorverwijzingen naar de Autoriteit Financiële Markten. 

 

Rapportage aan opdrachtgever 

Iedere twee maanden vindt er een regulier overleg plaats tussen de Fraudehelpdesk en 

het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens dat overleg worden actuele ontwikkelingen 

in politiek en in de wereld van fraude en oplichting besproken en welke campagnes 

ontwikkeld worden en welke waarschuwingen de Fraudehelpdesk doet naar aanleiding van 

actuele fraudevormen.  

 

Ook rapporteert de Fraudehelpdesk maandelijks aan het ministerie gedetailleerd welke 

fraudevormen de afgelopen maand zijn gemeld, de hoeveelheid meldingen en dergelijke. 

In het laatste kwartaal van 2021 is met het ministerie gebrainstormd over de wijze van 

rapporteren in de toekomst. Afgesproken is dat de Fraudehelpdesk vanaf 2022 gaat 

voorzien in kwartaalrapportages en hier fraudetrends aan toevoegt.  

 

Overleg met andere partners 

Ook met andere partijen vindt er regelmatig overleg plaats om ontwikkelingen en 

informatie over campagnes te delen met elkaar. Deze gesprekken vinden plaats met onder 

andere de Nederlandse Vereniging van Banken, De Betaalvereniging, de Algemene 

Nederlandse Bond voor Ouderen, The Hague Security Delta, Slachtofferhulp Nederland, 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de politie.  
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Communicatie, voorlichting en campagnes 

De website 

In 2020 bezochten al 1 miljoen bezoekers de website fraudehelpdesk.nl, in 2021 steeg dit 

naar 1,5 miljoen bezoekers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de informatie op de site 

in een behoefte voorziet. Eerder onderzoek liet al zien dat bezoekers de website waarderen 

met een 8.  

 

Op de website worden waarschuwingen over actuele fraudevormen gepubliceerd, worden  

adviezen gegeven over hoe de verschillende fraudevormen zijn te herkennen en 

voorkomen kunnen worden, is een overzicht te vinden van actuele valse e-mails en zijn 

adviezen te vinden wat melders kunnen doen indien zij gedupeerd zijn. De website biedt 

tevens de mogelijkheid om direct melding te doen van fraude.  

 

Veel partnerorganisaties werken met de Fraudehelpdesk samen in voorlichtingscampagnes 

en spreken daarbij uit dat onze website vanwege de inhoud, leesbaarheid, vindbaarheid en 

bezoekersaantallen een uitstekend platform is om burgers en ondernemers te bereiken. 

Voor de Fraudehelpdesk reden om hierin blijvend te investeren. 

 

Campagnes 

In 2021 heeft de Fraudehelpdesk een aantal campagnes ontwikkeld en uitgevoerd: 

- Een campagne over hulpvraagfraude in samenwerking met Meta (grotendeels 

bekostigd door Facebook) 

- Een campagne over beleggingsfraude met de AFM 

- Een campagne over kamer/woningverhuurfraude in samenwerking met OM en 

verschillende verhuurplatforms 

- Een campagne over vakantiefraude met ECC. 

 

De Fraudehelpdesk is er trots op dat partijen zich tot de organisatie richten en samen willen 

werken om via campagnes te waarschuwen tegen de gevaren van fraude. Daarbij trekt de 

Fraudehelpdesk graag op met andere organisaties omdat een gezamenlijke aanpak vaak 

tot betere resultaten leidt. 

 

FraudeHub 

Eind 2021 is binnen de organisatie gestart met het ontwikkelen van een online portaal, de 

zogenaamde FraudeHub. Via dit portaal kunnen partijen waarmee de Fraudehelpdesk nauw 

samenwerkt centraal cijfers en campagnemateriaal op het gebied van fraude delen. De 

Fraudehelpdesk is hiervan de hostende partij. 

 

Daarnaast zal dit portaal een campagnekalender bevatten en een ‘fraude-wiki’. In deze 

‘fraude-wiki’ worden de diverse fraudevormen en de wijze waarop oplichters deze 

toepassen (de modus operandi)  en de adviezen van de Fraudehelpdesk uitgebreid 

beschreven. Beiden zullen eraan bijdragen dat verschillende partijen hun preventieaanpak 

inhoudelijk én qua planning op elkaar kunnen afstemmen. Dankzij eenduidige 

boodschappen, waarschuwingen en handelingsperspectieven en de mogelijkheid om 

gelijktijdig aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen kunnen deelnemende partijen 

elkaars campagnes versterken. Daarbij stelt synchronisatie van definities en 

meetmethodieken belanghebbende organisaties beter in staat zich een actueel beeld van 

de aard en omvang van fraudedreigingen te vormen. Diverse organisaties hebben 

uitgesproken hieraan behoefte te hebben en zien hierin een coördinerende rol voor de 

Fraudehelpdesk weggelegd. 
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Overige ontwikkelingen 

Professionaliseringsstrategie 

Met behulp van een extern bureau is aan de slag gegaan met de 

professionaliseringsstrategie van de Fraudehelpdesk. Dit bureau heeft in het voorjaar van 

2021 een aanpak opgeleverd waarin duidelijk is gemaakt welke activiteiten nodig zijn en 

welke fasering (en planning) daarbij gehanteerd moet worden. De stafmedewerkers van 

de Fraudehelpdesk zijn hierbij allemaal nauw betrokken en zijn op diverse onderwerpen 

benoemd als regisseur. Een interne projectleider zorgt ervoor dat de planning gehaald gaat 

worden zodat de activiteiten tijdig uitgevoerd worden. 

 

Om de activiteiten zo geruisloos mogelijk uit te kunnen voeren, zijn deze uitgesmeerd over 

anderhalf jaar en uiteindelijk vervat in een meerjarenplan. Dit is gepresenteerd aan het 

ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze plannen heeft de Fraudehelpdesk voorzien van 

een meerjarenbegroting en ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Helaas 

is eind december 2021 duidelijk geworden dat het ministerie de Fraudehelpdesk voorlopig 

geen meerjarenbudget toe wil kennen. Het ministerie heeft aangegeven alleen het 

subsidiebedrag te willen bekostigen dat op de meerjarenbegroting van J&V te vinden is, te 

weten € 925.000,- Helaas was de afbouw van de subsidie niet eerder besproken met de 

Fraudehelpdesk. Dit betekende dat in de week voor Kerst 2021 de begroting van SafeCin 

ten behoeve van de exploitatie van de Fraudehelpdesk nog helemaal aangepast is aan dit 

subsidiebedrag. Een situatie waarmee de organisatie vooraf geen rekening heeft gehouden. 

De planning van de uitvoering van de professionaliseringsstrategie wordt op dit moment 

dan ook herijkt en bezien wordt welke activiteiten wel en welke niet uitgevoerd kunnen 

worden, nu er minder geld beschikbaar is.  

 

Deepfake 

In 2021 heeft een stagiaire van Saxion Hogeschool via een stage-opdracht aan de 

medewerkers van de Fraudehelpdesk en aan de buitenwereld laten zien wat de nare 

effecten kunnen zijn van deepfake. Deepfake is een methodiek waarbij eenvoudig beeld 

en spraak nagebootst kunnen worden en je gemakkelijk een opname kan maken waarbij 

je iemand alles kunt laten zeggen wat je maar wilt. Mooi dat het kan, maar er schuilen ook 

gevaren in voor misbruik.  

 

Andere stagiaires hebben in 2021 onderzocht in hoeverre de content op onze website nog 

actueel is en hierover aanbevelingen gedaan. 

 

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) 

In het najaar van 2021 is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering gelanceerd bij de 

politieacademie in Apeldoorn. Het betreft een samenwerking van Politieacademie, 

Hogeschool Saxion en Universiteit Twente en richt zich op onderwijs en onderzoek. Het 

CVD gaat een schil van organisaties om zich heen verzamelen waar ze mee willen 

samenwerken en daar maakt de Fraudehelpdesk ook deel van uit. Apeldoorn heeft de 

ambitie om de stad van veiligheid en digitalisering te worden en de activiteiten van de 

Fraudehelpdesk passen daar ook naadloos in. 
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Samenvatting van de resultaten over het jaar 2021 

 

Particuliere deelnemersactiviteiten 

In 2021 hebben de deelnemers van SafeCin in zijn totaliteit € 99.800 aan 

abonnementsgelden opgeleverd. 10 nieuwe deelnemers hebben zich in 2021 aangemeld 

bij SafeCin. Het betreft hier activiteiten die buiten de subsidiebeschikking van het 

ministerie vallen. Ondernemers die te maken krijgen met acquisitiefraude kunnen lid 

(deelnemer) worden van SafeCin. Juridische medewerkers ondersteunen de deelnemer dan 

met het verweer.  

 

Het vermogen van de stichting 

Eind 2020 is besloten dat de subsidie van het ministerie van Economische Zaken wordt 

afgebouwd en er een warme overdracht plaatsvindt van de subsidie naar het ministerie 

van J&V. De Tweede Kamer was bang dat dit ertoe zou leiden, dat de subsidie van de 

Fraudehelpdesk uiteindelijk verlaagd zou worden en sprong hiervoor in de bres. De Kamer 

heeft hier druk opgelegd, met het doel het totale subsidiebedrag te handhaven en daarmee 

het bestaansrecht niet ter discussie te stellen. 

 

Dit impliceerde dat de gehele subsidie die SafeCin ontving ten behoeve van de exploitatie 

van de Fraudehelpdesk vanaf 2021 afkomstig was van J&V. EZK betaalde voor 2021 een 

tegemoetkoming van € 250.000,= aan J&V. Voor 2022 zou dat een bedrag van  

€ 125.000,= worden en vanaf 2023 komt het gehele subsidiebedrag dan voor rekening 

van het ministerie van J&V. Dit is echter anders uitgepakt. Want de Fraudehelpdesk heeft 

eind december moeten constateren dat J&V het ontbrekende deel van €125.000,= voor 

2022 niet opvult met eigen middelen.  

 

Afhankelijkheidsrelatie 

Het voortbestaan van de Fraudehelpdesk is afhankelijk van het gegeven of J&V de primaire 

activiteiten volledig wil blijven financieren. De Fraudehelpdesk is op dit moment vrijwel 

volledig afhankelijk van de subsidie van dit ministerie. Onduidelijk is of J&V dat ook 

voldoende op het netvlies heeft en het is van belang om van J&V op korte termijn te 

vernemen hoe zij de funding van de Fraudehelpdesk voor ogen ziet in de toekomst. Alleen 

dan kan hierop worden geanticipeerd. 

 

Gelukkig wil het ministerie de activiteiten van de Fraudehelpdesk in 2022 gaan evalueren. 

De buitenwereld bevestigt het bestaansrecht van de Fraudehelpdesk regelmatig, maar door 

zo’n evaluatie kan dat nog eens aangetoond worden. Als het aan de Fraudehelpdesk ligt, 

mag het niet zo zijn dat op basis hiervan duidelijk moet worden welk subsidiebedrag in de 

toekomst wordt uitbetaald aan de organisatie. Bovendien is dat een te laat moment om te 

weten of en hoe de organisatie financieel gezien verder kan in 2023. Vooral omdat dit 

impact heeft op alles, op alle activiteiten maar vooral op het meest waardevolle kapitaal 

van de Fraudehelpdesk: de medewerkers. 
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Toekomstperspectief 

Op dit moment brengt de Fraudehelpdesk de gevolgen in kaart van de ontstane financiële 

situatie en wordt een (liquiditeiten)prognose gemaakt. Met alle kosten die de 

Fraudehelpdesk maakt, kan in 2022 slechts een bedrag van € 15.000,- aangewend worden 

om investeringen te doen. Het is nog de vraag of iets dergelijks in 2023 mogelijk blijft. 

Daarmee begint het er sterk op te lijken dat de organisatie stil komt te staan en niet meer 

kan voldoen aan de primaire taak en verwachtingen van burgers, ondernemers, media en 

stakeholders en onvoldoende in staat is om te investeren in de medewerkers. 

 

Dit jaar is het al zo, dat alleen nog campagnes uitgevoerd kunnen worden die anderen 

bekostigen. En dat terwijl de Fraudehelpdesk bij uitstek de organisatie is die nieuwe 

fraudevormen niet alleen als eerste ontdekt maar er direct voor zou willen en kunnen 

waarschuwen. Van de korte alertjes op sociale media is bekend, dat daarmee slechts een 

deel van de doelgroep(en) bereikt worden. Wil de samenleving fraude blijvend een halt 

toeroepen dan zullen campagnes noodzakelijk zijn en blijven. In 2022 zal de organisatie 

hierin echter niet kunnen voorzien. 

 

En dat met de wetenschap dat de Fraudehelpdesk steeds bekender wordt, er meer en meer 

mediaverzoeken binnenkomen en er veel verzoeken zijn om samen te werken met 

stakeholders op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding. De buitenwereld ziet de 

Fraudehelpdesk  steeds meer als een gezaghebbende organisatie alleen lijkt dit door de 

overheid nog niet erkend te worden. 

 

De Fraudehelpdesk wil zijn rol met verve vervullen. Nu en ook in de toekomst en ziet veel 

kansen om de rol verder uit te bouwen. Alleen moet er daarvoor aan de financiële situatie 

wel iets fundamenteels veranderen, zodat de Fraudehelpdesk ook in de toekomst een 

stevige bijdrage kan blijven leveren aan de bestrijding en voorkoming van horizontale 

fraude. 

 

Apeldoorn, 28 maart 2022 

M.F. Kolthof, bestuurder 



[blanco]

1                Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 47.613 43.689

Financiële vaste activa  (2) 12.500 12.500

60.113 56.189

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 195.828 187.962

Liquide middelen  (4) 48.994 130.853

244.822 318.815

304.935 375.004

Passiva

Stichtingsvermogen  (5)

Algemene reserve 57.497 121.872

Bestemmingsreserves 478 26.297

57.975 148.169

Kortlopende schulden  (6) 246.960 226.835

304.935 375.004

Bij rapport d.d. 30 maart 2022

Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland, Apeldoorn
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2                Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

Baten

Baten  (7) 104.640 - 126.028

Subsidiebaten  (8) 1.018.746 1.019.606 1.141.857

Som der baten 1.123.386 1.019.606 1.267.885

Lasten

Lonen en salarissen  (9) 593.153 523.304 586.573

Sociale lasten  (10) 105.041 124.474 111.860

Pensioenlasten  (11) 38.083 46.206 58.039

Afschrijvingen  (12) 13.384 10.000 15.384

Overige personeelslasten  (13) 111.468 76.008 90.526

Huisvestingslasten  (14) 89.804 87.838 91.788

Kantoorlasten  (15) 105.944 74.712 113.755

Algemene lasten  (16) 55.476 39.104 68.033

Lasten projecten  (17) 100.922 37.000 340.892

1.213.275 1.018.646 1.476.850

Saldo voor financiële baten en lasten -89.889 960 -208.965

Financiële baten en lasten  (18) -305 -960 -600

Saldo -90.194 - -209.565

Resultaatbestemming

Algemene reserve -64.375 - -162.828

Bestemmingsreserves -25.819 - -46.737

-90.194 - -209.565

Bij rapport d.d. 30 maart 2022
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3                Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -89.889 -208.965

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 13.384 15.384

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -7.866 112.138

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) 20.125 -113.514

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -64.246 -194.957

Betaalde interest -305 -600

Kasstroom uit operationele activiteiten -64.551 -195.557

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -17.308 -35.366

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige vorderingen - -12.500

-81.859 -243.423

Samenstelling geldmiddelen

2021

€ €

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 130.853 374.276

Mutatie liquide middelen -81.859 -243.423

Geldmiddelen per 31 december 48.994 130.853

Bij rapport d.d. 30 maart 2022

Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland, Apeldoorn
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4                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties

zonder winststreven".

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland, statutair gevestigd te

Apeldoorn, geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 09138148, bestaan voornamelijk uit het in

omvang terugdringen van oplichting- en fraudezaken op het gebied van financieel-economische criminaliteit

door middel van publiek-private samenwerking, waarvan (semi-)overheid, bedrijfsleven en gesubsidieerde

sector slachtoffer zijn dan wel worden respectievelijk dreigen te worden.

De stichting is feitelijk gevestigd te Linie 570, 7325 DZ Apeldoorn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Bij rapport d.d. 30 maart 2022
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Continuïteit

Als gevolg van het negatieve resultaat in 2021 in combinatie met de teruglopende subsidiebedragen in 2022 en

2023 staat de continuïteit van de stichting onder druk.

De subsidieverstrekker heeft besloten de subsidies voor 2022 en 2023 te verminderen met jaarlijks € 125.000,- 

(totale subsidie in 2022:€ 925.000,-) naar € 800.000,- vanaf 2023 (exclusief looncompensatie). Deze

omstandigheid leidt ertoe dat er al ingrijpende maatregelen in gang zijn gezet en verdere maatregelen

genomen moeten worden om te zorgen dat de stichting zijn activiteiten duurzaam kan blijven voortzetten. Dit

omvat onder andere:

 Het inkrimpen van het personeelsbestand. Vooralsnog zal dit bestaan uit het niet-verlengen van

aflopende contracten en zijn gedwongen ontslagen in 2022 niet aan de orde;

 Het niet uitvoeren van waarschuwings- en voorlichtingscampagnes.

Met deze maatregelen verwachten wij dat de stichting in 2022 kan blijven voortbestaan.

Ten aanzien van 2023 probeert de stichting nu al zoveel mogelijk voorbereidingen te treffen op de situatie

waarvan dan sprake is. Helaas is nog niet duidelijk op welke financiële middelen we dan van de overheid

kunnen rekenen, maar we gaan daarbij uit van het slechtste scenario. Dat betekent dat:

 De stichting probeert via verschillende procedures de structurele subsidie te verhogen. Op dit

moment loopt de bezwaarprocedure tegen de subsidiebeschikking 2022. Onduidelijk is nog wat de

uitkomst zal zijn.

 De stichting alles in het werk stelt om aanvullende middelen te verkrijgen, waaronder specifieke

samenwerkingen met commerciële partijen (zoals bijvoorbeeld met Facebook) om hieruit ook

dekking te genereren voor de vaste kosten.

 De dienstverlening aan deelnemers geëvalueerd wordt en deze dienstverlening vanaf 2023 wordt

uitgebreid en er een prijsverhoging zal plaatsvinden.

 Het kostenniveau verlaagd wordt. Gegeven de kostenstructuur zal dit voornamelijk moeten komen

uit het inkrimpen van het personeelsbestand.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met 2021 mogelijk te maken.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het

bestuur van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland zich over verschillende zaken

een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen

naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten).

Bij rapport d.d. 30 maart 2022
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen

bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet

anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Leasing

Operational leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de

eigendom verbonden zijn,  niet  bij  de stichting ligt.  Deze leasecontracten worden verantwoord als operational

leasing.  Verplichtingen  uit  hoofde  van  operational  leasing  worden,  rekening  houdend  met  ontvangen

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het

contract.

Bij rapport d.d. 30 maart 2022
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn

gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Overheidssubsidies

De subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde

kosten zijn gemaakt.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Personeelslasten

Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland heeft haar pensioenregeling verwerkt

volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies

worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De stichting heeft aan haar werknemers pensioen toegezegd. De pensioentoezegging is ondergebracht bij een

verzekeringsmaatschappij en kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. De stichting verantwoordt

derhalve een last in de winst- en verliesrekening die overeenkomt met de verschuldigde premies.

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.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Als financiële baten en lasten worden de naar tijdsgelang aan het verslagjaar toe te rekenen rentebaten en -

lasten opgenomen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de lease termijnen uit hoofde van het financial lease contract

zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele

activiteiten.

Bij rapport d.d. 30 maart 2022
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5                Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa
31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Materiële vaste activa

Inventaris 20.848 24.450

Automatisering 26.765 19.239

47.613 43.689

Inventaris

€

Automatisering

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 119.344 19.239 138.583

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -94.894 - -94.894

24.450 19.239 43.689

Mutaties 

Investeringen 3.090 14.218 17.308

Afschrijvingen -6.692 -6.692 -13.384

-3.602 7.526 3.924

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 122.434 33.457 155.891

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -101.586 -6.692 -108.278

Boekwaarde per 31 december 2021 20.848 26.765 47.613

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  20

Automatisering  20

Bij rapport d.d. 30 maart 2022
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2. Financiële vaste activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 12.500 12.500

Vlottende activa

3. Vorderingen

Debiteuren 14.520 -

Overige vorderingen en overlopende activa 181.308 187.962

195.828 187.962

Debiteuren

Debiteuren 14.520 5.401

Voorziening dubieuze debiteuren - -5.401

14.520 -

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 100.000

Overlopende activa

Huur 22.123 21.743

Verzekeringen 48.547 42.102

Compensatie transitievergoeding 50.120 -

Facebook advertentietegoed 17.800 -

Vooruitbetaalde projectkosten 10.250 -

Diversen 32.468 24.117

181.308 87.962
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

4. Liquide middelen

Rabobank 48.994 130.853

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Passiva

5. Eigen vermogen

2021

€

2020

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari 121.872 284.700

Resultaatbestemming -64.375 -162.828

Stand per 31 december 57.497 121.872

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Technischische voorzieningen - 20.328

Bestemmingsreserve Opleidingen 478 5.969

478 26.297

2021

€

2020

€

Bestemmingsreserve Technischische voorzieningen

Stand per 1 januari 20.328 38.972

Resultaatbestemming -20.328 -18.644

Stand per 31 december - 20.328

Deze reserve is gevormd voor technische vernieuwingen binnen de organisatie. Middels deze reserve wil de

organisatie haar productaanbod ter zake technisch materieel alsmede contentbeheer, waaronder chatfuncties

en onderzoek uitbreiden om aan de hedendaagse vraag te kunnen voldoen.

Van de onttrekking in 2021 heeft een bedrag ad € 20.328 betrekking op een extern onderzoek.

Bestemmingsreserve Opleidingen

Stand per 1 januari 5.969 14.926

Resultaatbestemming -5.491 -8.957

Stand per 31 december 478 5.969

Deze reserve is gevormd voor opleidingstrajecten ten behoeve van het personeel om te kunnen blijven voldoen

aan de technische wijzigingen van het productaanbod. In 2020 en 2021 zijn diverse opleidingstrajecten gestart

die aan deze bestemmingsreserve zijn onttrokken.
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

6. Kortlopende schulden

Crediteuren 101.375 45.420

Belastingen en premies sociale verzekeringen 80.313 51.765

Overige schulden en overlopende passiva 65.272 129.650

246.960 226.835

Crediteuren

Crediteuren 101.375 45.420

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.417 -

Loonheffing 74.739 45.133

Pensioenen 4.157 6.632

80.313 51.765

Overlopende passiva
Vakantiegeld en -dagen 21.694 31.809

Vooruitgefactureerde bedragen 29.800 -

Terugbetalingsverplichting subsidieverlening 2019 - 40.841

Nog te betalen kosten 13.778 57.000

65.272 129.650
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Huur

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot 1 december 2023 ter zake huur en

servicekosten van bedrijfsruimte gelegen aan De Linie, te Apeldoorn. Totaal bedraagt de schuld €176.984 incl.

btw waarvan € 88.492 met een looptijd minder dan een jaar. De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast

overeenkomstig de consumentenprijsindex gepubliceerd door het CBS.

Leasing

Door de stichting zijn operational leaseverplichtingen aangegaan tot 31 december 2023, waarvan de totale

schuld € 28.600 (incl. btw) bedraagt waarvan € 14.300 met een looptijd korter dan een jaar.

ICT-verplichting

Door de stichting zijn meerjarige verplichtingen aangegaan tot 1 december 2023 ter zake een ICT-verplichting

waarvan de totale schuld circa €53.000 betreft (incl. btw) waarvan €26.500 met een looptijd korter dan een jaar. 
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6                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

7. Baten

Deelnemersbijdragen 99.640 - 108.528

Branche lidmaatschappen 5.000 - 7.500

Bijdragen en sponsoring - - 10.000

104.640 - 126.028

8. Subsidiebaten

Ministerie van Justitie en Veiligheid 1.030.151 769.606 769.607

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 250.000 250.000

Niet benutte subsidieverlening 2019 en 2020 -11.405 - 122.250

1.018.746 1.019.606 1.141.857

De subsidies over 2020 zijn in 2021 definitief vastgesteld.

De subsidie over 2021 zal door het ministerie van Justitie en Veiligheid pas worden vastgesteld na indiening van

de jaarrekening en het activiteitenverslag in 2022.

Personeelslasten

9. Lonen en salarissen

Bruto lonen 605.014 523.304 616.747

Afvloeiingskosten personeel 22.584 - 50.000

Ontvangen ziekengelduitkeringen -34.445 - -80.174

593.153 523.304 586.573

10. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 96.290 124.474 100.854

WGA eigen risico drager - - 11.006

Afvloeiingskosten personeel 8.751 - -

105.041 124.474 111.860
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Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

11. Pensioenlasten

Pensioenlasten 23.448 46.206 58.039

Afvloeiingskosten personeel 14.635 - -

38.083 46.206 58.039
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Verantwoording uit hoofde van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en

semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2021 Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en de

RVT publieke en semipublieke sector (WNT) aan. 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland is

€ 209.000 (2020: € 201.000).

Het toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie wordt berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 

Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter

7,5% (€ 15.675) en voor de overige leden 5% (€ 10.450) van het bezoldigingsmaximum.

Hierna zijn de bezoldigingen van de topfunctionarissen en de Raad van Toezicht opgenomen.

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

Naam Functie(s) Beloning

€

Belastbare

vaste en

variabele

onkosten-

vergoedingen

€

Voorzieningen

ten behoeve

van

beloningen

betaalbaar

op termijn

€

Totale

bezoldiging

€

Duur van

het

dienstverband

in het

jaar

dagen

Omvang

van het

dienst-

verband

in het

jaar

fte

2021: M.F. Kolthof Directeur/bestuurder 102.513 1.610 9.313 113.436 365 0,80

- - - - - - - -

2020: M.F. Kolthof Directeur/bestuurder 98.718 1.547 5.480 105.745 365 0,80

Bezoldiging leden Raad van Toezicht

Naam Functie(s)

Totale

bezoldiging

€

Duur functie in

het jaar

dagen

2021: mr. dr. D.W. Steenhuis Voorzitter 5.000 365

2021: mr. D. Savenije Lid 1.750 365

2021: mr. H.G.E. Klatter Lid 2.000 365

2021: mr. R.J.A. Voorn Lid - 124

2021: F.C.P. Bakker Lid 1.250 241

 - - - -

2020: mr. dr. D.W. Steenhuis Voorzitter 5.000 365

2020: mr. D. Savenije Lid 2.500 365

2020: F.C.P. Bakker Lid 2.250 365

2020: mr. H.G.E. Klatter Lid 2.000 365
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Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 15 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 14).

12. Afschrijvingen

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 6.692 6.000 6.779

Automatisering 6.692 4.000 8.605

13.384 10.000 15.384

Overige bedrijfslasten

13. Overige personeelslasten

Uitzendkrachten 24.277 - -

Reislastenvergoedingen 5.112 8.160 6.290

Autolasten 11.185 15.624 12.319

Opleidingslasten 5.491 2.400 8.713

Verzekeringen 39.923 35.624 30.148

Overige personeelslasten 6.428 4.200 17.955

92.416 66.008 75.425

Inleen personeel 19.052 10.000 15.101

111.468 76.008 90.526

14. Huisvestingslasten

Huur- en servicelasten 81.952 80.000 85.392

Onderhoud 7.394 7.838 5.901

Overige huisvestingslasten 458 - 495

89.804 87.838 91.788
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Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

15. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 6.946 3.000 9.493

Automatiseringslasten 68.744 48.074 77.919

Telefoon 10.928 13.038 6.954

Porti 2.044 500 2.343

Contributies en abonnementen 2.820 750 2.713

Vacatiegelden 10.105 9.350 11.735

Vergaderkosten 4.357 - 2.598

105.944 74.712 113.755

16. Algemene lasten

Accountantslasten 12.403 15.000 14.880

Administratielasten 21.853 15.000 24.321

Advieslasten 19.071 - 28.444

Verzekeringen 5.935 7.604 3.192

Overige algemene lasten -3.786 1.500 -2.804

55.476 39.104 68.033

17. Lasten projecten

Advieskosten m.b.t. de privacy wetgeving 31.464 22.000 92.994

Technische voorzieningen 19.617 - 13.552

Opleidingslasten 29 - 8.957

Voorlichting en campagnes 49.812 15.000 225.389

100.922 37.000 340.892

18. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -305 -960 -600
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Ondertekening bestuur en Raad van Toezicht voor akkoord

Apeldoorn, 30 maart 2022

M.F. Kolthof (Directeur-bestuurder) mr. dr. D.W. Steenhuis (voorzitter Raad van Toezicht) 

mr. D.B. Savenije (lid Raad van Toezicht) R.J.A. Voorn (lid Raad van Toezicht) 

mr. H.G.E. Klatter (lid Raad van Toezicht)



OVERIGE GEGEVENS
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[briefra]

1                Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in

Nederland statutair gevestigd te Apeldoorn

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Aanpak Financieel Economische

Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland per 31

december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving

640  "organisaties-zonder-winststreven"  en  de  Beleidsregels  toepassing  Wet  normering  bezoldiging

topfunctionarissen publieken en semipublieke sector ("WNT").

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2021;

2. De staat van baten en lasten over 2021; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

Materiële onzekerheid over de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteit' in de grondslagen van de jaarrekening, waarin

uiteengezet is dat de stichting te maken heeft met een afbouw van de subsidie in 2022 en 2023. De continuïteit

van de stichting is daardoor afhankelijk van de mogelijkheden om aanvullende financiering te verkrijgen en/of

kostenbesparingen door te voeren om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Deze condities

duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen

bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze

aangelegenheid.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen, en het Controleprotocol Wet normering topinkomens. Onze verantwoordelijkheden

op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de

jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aanpak Financieel Economische Criminaliteit in Nederland zoals vereist in de

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.
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B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en 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;

- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties-

zonder-winststreven" vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

"organisaties-zonder-winststreven"  en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in

overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties-zonder-winststreven".

C.   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties-zonder-winststreven". 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 onderneming 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 stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële

verslaggeving van de stichting.

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.
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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 professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen alsmede de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het

Controleprotocol Wet normering topinkomens. Onze controle bestond onder andere uit:

- 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 entiteit;

- 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 vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer

kan handhaven;

- 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.
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Wij communiceren met de met de Raad van Toezicht 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.

Apeldoorn, 30 maart 2022

Boon Registeraccountants B.V.

C.S. Lans MSc RA 
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