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               Stichting Migratierecht Nederland

               T.a.v. het bestuur

               Surinameplein 122

               1058 GV  AMSTERDAM

Referentie: 96717                Reeuwijk, 9 april 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

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.

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 Migratierecht Nederland.

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 in Nederland algemeen aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw 

stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Migratierecht Nederland te Amsterdam is door ons samengesteld op basis 

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de 

winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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. 
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Hoogachtend,

Alletto Accountants & Adviseurs B.V.

w.g.

B.E. Dijkgraaf AA FFP

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers 

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u 

verstrekte gegevens.

   - 4 -



Alletto
A c c o u n t a n t s  &  A d v i s e u r s

Alletto Accountants & Adviseurs B.V. • Einsteinstraat 52,  2811 EP  Reeuwijk
KvK 24378196 • T 0182 - 53 70 67 • F 0182 - 63 00 19 • info@alletto.nl • www.alletto.nl

BTW NL821.675.345.B01 • IBAN NL03 ABNA 05533.63.778 • BIC ABNANL2A • IBAN NL71 INGB 06834.93.043 • BIC INGBNL2A

Experts in Accountancy, Fiscale Zaken, Interim Management en Payroll Services

Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- mr. A.C.J. van Dooijeweert : voorzitter

- drs. A.R. Rotscheid : penningmeester

- mr. J. Luscuere : secretaris

- dr. ir. R.J. Dortland : algemeen bestuurslid

- prof. mr. P.R. Rodrigues : algemeen bestuurslid

- mr. dr. K.M. Zwaan : algemeen bestuurslid

Dagelijkse leiding

- H. van de Mortel : directeur

Blijkens de akte d.d. 21 oktober 2014 werd de stichting Stichting Migratierecht Nederland per genoemde 

datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61733407.

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door:

De doelstelling van Stichting Migratierecht Nederland wordt in artikel 2.1 van de statuten als volgt 

omschreven:

- het beschikbaar stellen van jurisprudentie en andere juridische informatie inzake de rechtspositie van 

migranten aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden;

- het opleiden en bijscholen van advocaten en andere juristen, die rechtshulp verlenen aan migranten;

- het opkomen voor de rechten van migranten in Nederland en voor zover relevant binnen de Europese 

Unie;

- en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.

Het bestuur wordt gevoerd door:
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 744.604 100,0% 787.883 100,0%

Activiteitenlasten 580.473 78,0% 314.402 39,9%

Bruto exploitatieresultaat 164.131 22,0% 473.481 60,1%

Lonen en salarissen 101.333 13,6% 236.558 30,0%

Sociale lasten 13.092 1,8% 59.790 7,6%

Pensioenlasten 9.552 1,3% 33.988 4,3%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 736 0,1% 736 0,1%

Afschrijvingen materiële vaste activa 965 0,1% 324 0,0%

Overige personeelskosten 21.998 3,0% 18.618 2,4%

Huisvestingskosten 26.385 3,5% 16.870 2,1%

Verkoopkosten 22.326 3,0% 23.550 3,0%

Kantoorkosten 11.709 1,6% 9.534 1,2%

Algemene kosten 8.312 1,1% 9.218 1,2%

Beheerslasten 216.408 29,1% 409.186 51,9%

Exploitatieresultaat -52.277 -7,1% 64.295 8,2%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.351 0,2% 3.284 0,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -326 0,0% -357 -0,1%

Som der financiële baten en lasten 1.025 0,2% 2.927 0,3%

Resultaat uit gewone exploitatie 

voor belastingen -51.252 -6,9% 67.222 8,5%

Belastingen 10.267 1,4% -13.451 -1,7%

Resultaat na belastingen -40.985 -5,5% 53.771 6,8%

2018 2017

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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1.4  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2018

€ €

Resultaat na belastingen -40.985

Bij:
Beperkt aftrekbare kosten 656

656

-40.329

Af:
Vennootschapsbelasting 10.267

Investeringsaftrek 741

11.008

Belastbaar bedrag 2018 -51.337

Door middel van carry back van dit verlies naar het jaar 2017 ontstaat een 

vordering vennootschapsbelasting van 10.267

2018

€

Vennootschapsbelasting 2018

Verschuldigde vennootschapsbelasting over 2018 -

Voldaan op voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018 -13.418

Resteert te vorderen over 2018 13.418

31-12-2018

€

Balanspost vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2018 13.418

Vennootschapsbelasting 2017 10.267

Te ontvangen vennootschapsbelasting 23.685

2018

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 

2017 en definitief geregeld tot en met 2017.

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt 

berekend:
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Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

- mr. A.C.J. van Dooijeweert : voorzitter

- drs. A.R. Rotscheid : penningmeester

- mr. J. Luscuere : secretaris

- dr. ir. R.J. Dortland : algemeen bestuurslid

- prof. mr. P.R. Rodrigues : algemeen bestuurslid

- mr. dr. K.M. Zwaan : algemeen bestuurslid

Samenstelling

Juridische structuur, statutaire naam en vestigingsplaats

Doelstelling

Beleid en activiteiten

Interne organisatiestructuur en personele bezetting

De statutaire naam van de organisatie is Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en is gevestigd te 

Amsterdam. De rechtsvorm is een stichting. 

De doelstelling van de SMN, zoals die is neergelegd in de statuten luidt:

- Het beschikbaar stellen van jurisprudentie en andere juridische informatie inzake de rechtspositie van 

migranten aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden;

- Het opleiden en bijscholen van advocaten en andere juristen, die rechtshulp verlenen aan migranten; 

- Het opkomen voor de rechten van migranten in Nederland en voor zover relevant binnen de Europese 

Unie;

- en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.

De organisatiestructuur van SMN is eenvoudig. Er is een onbezoldigd bestuur met zes leden en een bureau 

onder leiding van de directeur. Naast de directeur (0,89 fte) heeft de stichting eind 2018 vijf medewerkers 

in vaste dienst (samen 4,23 fte), een medewerker in tijdelijke dienst (0,66 fte), vijf medewerkers die op 

oproepbasis werken en een stagiair. De organisatie kent geen afdelingen. Verder is de secretaris van de 

Commissie Meijers (0,89 fte, betaald uit de middelen van die commissie) ondergebracht bij SMN.

SMN heeft geen winstoogmerk. De stichting voert het secretariaat van de Werkgroep Rechtshulp in 

Vreemdelingenzaken (de WRV), houdt de digitale juridische database Migratieweb in stand, biedt cursussen 

op het terrein van het migratierecht aan, heeft een juridische vragendienst voor voornamelijk 

migratierechtadvocaten en draagt bij aan het uitgeven van twee juridische tijdschriften op het terrein van 

migratierecht: Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Asiel&Migrantenrecht.
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2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2019 € €

749.520

648.920

100.600

195.170

-94.570

-1.000

-

-1.000

-95.570

Verdere versterking van de kerntaken, door onder meer de doorontwikkeling van het nieuwe Migratieweb.  

SMN heeft geen winstoogmerk. Niettemin heeft de stichting de eerste jaren van haar bestaan een 

overschot op de jaarrekening gehad. Het bestuur heeft begin 2018 besloten de bestaande ruimte in de 

begroting primair in te zetten voor verlichting van de werkdruk en versterking van de kerntaken door een 

lichte uitbreiding van het personeel. Uit het eerder behaalde resultaat zullen projecten worden 

georganiseerd die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Zo zijn in 2018 een aantal "diner pensants" 

en in 2019 een annotatiewedstrijd voor masterstudenten, georganiseerd. 

In 2019 zal in overleg tussen team en bestuur meer passende initiatieven worden onderzocht. In de 

reguliere activiteiten is een lichte afname van leden en deelname aan de cursussen te zien. Door deze twee 

ontwikkelingen heeft de Stichting in 2018 een verlies geleden en is in 2019 opnieuw een verlies begroot.

Resultaat

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Belastingen

Inkoopwaarde geleverde producten

Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens

Inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, inclusief financiële vertaling

Samengevatte begroting voor het boekjaar 2019

Baten als tegenprestatie voor leveringen
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2.1  Bestuursverslag

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Amsterdam, 9 april 2019

Het bestuur:

w.g. w.g.

mr. A.C.J. van Dooijeweert drs. A.R. Rotscheid

voorzitter penningmeester

w.g.

mr. J. Luscuere

secretaris

De stichting heeft een vrij besteedbaar vermogen van ongeveer € 390.000. Dat geldt voor een groot deel 

als egalisatiereserve voor het geval de stichting in de problemen komt (continuïteit). Voor het overige zal 

het vermogen worden gebruikt voor verdere productontwikkeling. SMN heeft geen intentie het besteedbare 

vermogen te verhogen: het is immers een stichting zonder winstoogmerk.

   - 11 -



3.  JAARREKENING



Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa [1]

Website en huisstijl 804 1.540

804 1.540

Materiële vaste activa [2]

Inventaris 5.379 3.699

5.379 3.699

Financiële vaste activa 
Overige vorderingen [3] 8.442 5.200

8.442 5.200

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren [4] 30.243 41.815

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[5]

23.685 7.538

Overlopende activa [6] 10.465 8.572

64.393 57.925

Liquide middelen [7] 452.663 515.261

Totaal activazijde 531.681 583.625

31 december 2018 31 december 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 april 2019
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Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal [8] 250.000 250.000

Overige reserves [9] 140.278 181.263

390.278     431.263     

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren [10] 11.830 28.191

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[11]

45.430 42.524

Overlopende passiva [12] 84.143 81.647

141.403 152.362

Totaal passivazijde 531.681 583.625

31 december 2018 31 december 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 april 2019
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Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

3.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 Begroting

 2018

2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen [13] 744.604 758.070 787.883

Baten 744.604 758.070 787.883

Inkoopwaarde geleverde producten [14] 580.473 576.210 314.402

Activiteitenlasten 580.473 576.210 314.402

Bruto exploitatieresultaat 164.131 181.860 473.481

Lonen en salarissen [15] 101.333 95.099 236.558

Sociale lasten [16] 13.092 12.287 59.790

Pensioenlasten [17] 9.552 8.964 33.988

Afschrijvingen immateriële vaste activa [18] 736 - 736

Afschrijvingen materiële vaste activa [19] 965 - 324

Overige personeelskosten [20] 21.998 13.000 18.618

Huisvestingskosten [21] 26.385 23.600 16.870

Verkoopkosten [22] 22.326 20.500 23.550

Kantoorkosten [23] 11.709 20.000 9.534

Algemene kosten [24] 8.312 10.250 9.218

Beheerslasten 216.408 203.700 409.186

Exploitatieresultaat -52.277 -21.840 64.295

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [25] 1.351 3.000 3.284

Rentelasten en soortgelijke kosten [26] -326 -1.000 -357

Som der financiële baten en lasten 1.025 2.000 2.927

Resultaat voor belastingen -51.252 -19.840 67.222

Belastingen [27] 10.267 - -13.451

Resultaat na belastingen -40.985 -19.840 53.771

Bestemming resultaat:

Overige reserves -40.985 -19.840 53.771

-40.985 -19.840 53.771
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3.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -52.277 64.295

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen [18] 1.701 1.060

Mutatie voorzieningen 10.267 10.267

11.968 11.327

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen (excl. 

vennootschapsbelasting)
[4]

9.679 19.476

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen)
[10]

-10.959 -13.722

-1.280 5.754

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -41.589 81.376

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [25] 1.351 3.284

Rentelasten en soortgelijke kosten [26] -326 -357

Belastingen [27] -16.147 -47.334

-15.122 -44.407

Kasstroom uit operationele activiteiten -56.711 36.969

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa [2] -2.645 -1.388

Mutatie overige financiële vaste 

activa
[3]

-3.242 -3.242

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.887 -4.630

Mutatie geldmiddelen -62.598 32.339

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 515.261 467.956

Mutatie geldmiddelen -62.598 32.339

Stand per 31 december 452.663 515.261

2018 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 april 2019
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Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Migratierecht Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan 

voornamelijk uit het beschikbaar stellen van jurisprudentie en ander juridische informatie inzake de 

rechtspositie van migranten aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden.

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

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

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

de desbetreffende jaarrekeningposten.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan het Surinameplein 122 te Amsterdam.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde.

Stichting Migratierecht Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 61733407.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen

Liquide middelen

Vrij besteedbaar vermogen

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de 

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende 

activa opgenomen effecten.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

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 op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde 

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Belastingen

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van 

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 

pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de 

jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per 

balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans 

opgenomen tegen de contante waarde. 

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 

waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren, 

permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, 

waarbij actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan 

waarschijnlijk is.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa  [1]

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Website en 

huisstijl

€

Aanschafwaarde 3.680

Cumulatieve afschrijvingen -2.140

Boekwaarde per 1 januari 1.540

Afschrijvingen -736

Mutaties 2018 -736

Aanschafwaarde 3.680

Cumulatieve afschrijvingen -2.876

Boekwaarde per 31 december 804

Website en huisstijl 20 %

Afschrijvingspercentages:
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3.5  Toelichting op de balans

Materiële vaste activa  [2]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 4.162

Cumulatieve afschrijvingen -463

Boekwaarde per 1 januari 3.699

Investeringen 2.645

Afschrijvingen -965

Mutaties 2018 1.680

Aanschafwaarde 6.807

Cumulatieve afschrijvingen -1.428

Boekwaarde per 31 december 5.379

Inventaris 20 %

Financiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen  [3]

Waarborgsommen 8.442 5.200

2018 2017

€ €

Waarborgsommen
Stand per 1 januari 5.200 5.200

Mutaties 3.242 -

Stand per 31 december 8.442 5.200

Afschrijvingspercentages:
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelsdebiteuren  [4]

Debiteuren 33.213 41.815

Voorziening oninbare debiteuren -2.970 -

30.243 41.815

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [5]

Vennootschapsbelasting 23.685 7.538

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting boekjaar 13.418 7.538

Vennootschapsbelasting vorig boekjaar 10.267 -

23.685 7.538

Overlopende activa  [6]

Tussenrekening VVV-bonnen 2.325 2.925

Vooruitbetaalde kosten 7.849 5.647

Nog te ontvangen rente 291 -

10.465 8.572

Liquide middelen  [7]

ING Bank N.V. NL24 INGB 0006 7029 67 - Zakelijke rekening 4.783 11.895

ING Bank N.V. NL24 INGB 0006 7029 67 - Vermogen spaarrekening 447.880 503.366

452.663 515.261
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PASSIVA

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

2018 2017

€ €

Stichtingskapitaal  [8]

Stand per 31 december 250.000 250.000

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige reserves  [9]

Stand per 1 januari 181.263 127.492

Bestemming resultaat boekjaar -40.985 53.771

Stand per 31 december 140.278 181.263

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelscrediteuren  [10]

Crediteuren 11.830 28.191

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [11]

Omzetbelasting 9.011 10.927

Loonheffing 34.856 30.249

Premies pensioen 1.563 1.348

45.430 42.524

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 7.682 14.581

Omzetbelasting suppletie boekjaar -319 -5.302

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 1.648 1.648

9.011 10.927

Het stichtingskapitaal betreft het vermogen van de beëindigde stichting FORUM welke als "bruidsschat" is 

gegeven aan Stichting Migratierecht Nederland. Het stichtingskapitaal ad € 250.000 dient als reserve voor 

personele vergoedingen bij een onverhoopt faillissement van Stichting Migratierecht Nederland en voor 

algemene investeringen in de stichting.
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Loonheffing

Loonheffing laatste periode 34.856 30.249

Premies pensioen

Pensioenen boekjaar 1.563 1.348

Overlopende passiva  [12]

Nog te betalen kosten Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 20.340 11.556

Nog te betalen kosten Asiel & Migrantenrecht 13.197 16.398

Nog te betalen kosten Nieuwe Ontmoetingen - 14.180

Tussenrekening commissie Meijers 36.365 33.412

Reservering accountantskosten 4.200 4.200

Nog te betalen administratiekosten 223 183

Nog te betalen overige kosten 9.818 1.718

84.143 81.647

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Surinameplein 

122-124 te Amsterdam. De huurverplichting bedraagt ongeveer € 34.000 per jaar. De huurverplichting loopt 

tot en met 31 maart 2023 en zal per genoemde datum verlengd worden met een periode van een vijf jaar.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen  [13]

Omzet abonnementen 531.340 537.940 552.347

Omzet cursussen 100.450 116.600 134.588

Omzet WRV-bijeenkomsten 82.417 80.000 81.278

Omzet IP range 18.475 19.000 18.875

Omzet advertenties 1.724 1.000 795

Omzet Nieuwe Ontmoetingen 10.198 3.530 -

744.604 758.070 787.883

Inkoopwaarde geleverde producten  [14]

Kostprijs Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 50.893 68.730 41.771

Personeelskosten Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 43.510 42.740 44.072

Kostprijs Asiel & Migrantenrecht 68.873 69.350 64.170

Personeelskosten Asiel & Migrantenrecht 40.523 39.140 -

Kostprijs cursussen 59.278 91.700 40.949

Personeelskosten cursussen 52.597 62.600 64.362

Kostprijs Migratieweb 30.128 20.000 18.706

Personeelskosten Migratieweb 150.310 135.730 -

Kostprijs WRV-bijeenkomsten 26.400 - 30.273

Kostprijs Juridische vragendienst 5.880 4.800 4.800

Personeelskosten Juridische vragendienst 43.760 37.890 -

Kostprijs nieuwe ontmoetingen 8.321 3.530 5.299

580.473 576.210 314.402

Lonen en salarissen  [15]

Brutolonen en salarissen 86.556 95.099 332.804

Mutaties vakantiegeld 14.777 - 54.172

101.333 95.099 386.976

Doorberekening salaris commissie Meijer - - -65.397

Doorberekening salaris Asiel & Migrantenrecht - - -40.949

Doorberekening salaris Jurisprudentie Vreemdelingenrecht - - -44.072

101.333 95.099 236.558

Vanaf 2018 zijn de lonen en salarissen welke betrekking hebben op de geleverde producten direct verwerkt 

onder de inkoopwaarde van de geleverderde producten.
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2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Sociale lasten  [16]

Sociale lasten 13.092 12.287 59.790

Pensioenlasten  [17]

Pensioenpremie personeel 9.552 8.964 33.988

Afschrijvingen immateriële vaste activa  [18]

Website en huisstijl 736 - 736

Afschrijvingen materiële vaste activa  [19]

Inventaris 965 - 324

Overige personeelskosten  [20]

Kosten bestuur 552 2.000 1.634

Reiskosten woon-werk 2.547 1.000 705

Kosten (netto)vergoedingen - - 6.390

Kosten ip premie werkgever 416 - 929

Scholings- en opleidingskosten 572 2.000 1.074

Bijdrage ziektekosten 1.647 - 1.104

Arbodienst 8.750 - 3.714

Overige personeelskosten 7.514 8.000 3.068

21.998 13.000 18.618

Huisvestingskosten  [21]

Huur en servicekosten 24.852 22.000 19.387

Huur en servicekosten korting voorgaande jaren - - -5.554

Schoonmaakkosten 1.533 1.600 1.510

Overige huisvestingskosten - - 1.527

26.385 23.600 16.870

Verkoopkosten  [22]

Bijdrage commissie Meijers 20.000 20.000 20.000

Oninbare debiteuren 1.661 - 2.335

Overige verkoopkosten 665 500 1.215

22.326 20.500 23.550
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2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Kantoorkosten  [23]

Kantoorbenodigdheden 1.938 4.000 1.893

Portikosten 1.160 - 1.661

Documentatie 1.749 2.000 815

Telecommunicatie en ICT-kosten 6.581 4.000 4.838

Overige kantoorkosten 281 10.000 327

11.709 20.000 9.534

Algemene kosten  [24]

Accountantskosten 3.599 4.250 4.250

Administratie- en salarisadministratiekosten 4.161 6.000 4.489

Zakelijke verzekeringen 547 - 475

Overige algemene kosten 5 - 4

8.312 10.250 9.218

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [25]

Rentebaten 1.126 3.000 2.933

Betalingskorting belastingdienst 225 - 351

1.351 3.000 3.284

Rentelasten en soortgelijke kosten  [26]

Bankkosten en provisie 326 1.000 357

De doorberekende kantoorkosten betreffen kosten welke zijn opgenomen onder de verkoopkosten 

"Bijdrage commissie Meijers".
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2018 Begroting 

2018

2017

€ € €

Belastingen  [27]

Vennootschapsbelasting - - 13.451

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren -10.267 - -

-10.267 - 13.451

Amsterdam, __ / __ / ____

Stichting Migratierecht Nederland

w.g. w.g.

mr. A.C.J. van Dooijeweert drs. A.R. Rotscheid

voorzitter penningmeester

w.g.

mr. J. Luscuere

secretaris
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4.  BIJLAGEN



Stichting Migratierecht Nederland

Amsterdam

4.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2018 € €

BTW nummer: NL854466484B01

Omzet
Omzet hoog 1a 659.371 138.467

Omzet laag 1b 78.220 4.693

Omzet naar het buitenland
Omzet binnen de EU 3b 3.935

Verschuldigde omzetbelasting 143.160

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 33.463

33.463

Te betalen omzetbelasting 5g 109.697

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal 78.488

2e kwartaal 12.475

3e kwartaal 11.371

4e kwartaal 7.682

110.016

Suppletie omzetbelasting 2018 -319

31-12-2018

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 7.682

Omzetbelasting suppletie boekjaar -319

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 1.648

9.011

2018
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