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Algemeen

In het najaar 2000 is te Tilburg de Stichting Rechtsherstel Sinti en Rorna opgericht. Het doel van
de Stichting is het beheren en verdelen van de gelden, die door de Regering beschikbaar zijn
gesteld als erkenning van achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel voor Sinti
en Roma, alsmede van de kille bejegening na de Tweede Wereldoorlog.

Het door de Regering beschikbaar gestelde bedrag dient te worden besteed aan individuele
uitkeringen aan rechtstreeks belanghebbenden en plaatsvervangers, alsmede aan subsidies voor
projecten die ten goede komen aan de Sinti- en Romagemeenschap.

Het behandelen van aanvragen voor individuele uitkeringen en aanvragen voor projectsubsidie
gebeurt onafhankelijk van elkaar. Dientengevolge bestaat in onderstaand jaarbericht een
onderverdeling in paragrafen naar deze twee soorten aanvragen.

Aanvragen

In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de gang van zaken met betrekking tot de
aanvragen van zowel individuele uitkeringen als aanvragen voor projectsubsidies voor het jaar
2002.

Aanvragen Individuele uitkeringen

In 2002 was een extra periode ingelast voor het indienen van aanvragen voor individuele
uitkeringen. Na overleg met het Ministerie van VWS had de Stichting de uiterste datum voor het
indienen van aanvragen verzet van 31 december 2001 naar 31 maart 2002. Aanleiding hiervoor
was het feit dat het aantal aanvragers voor een individuele uitkering sterk achter is gebleven bij
de oorspronkelijke verwachtingen, zoals die waren geformuleerd bij de oprichting van de
Stichting. Door acties als de verlenging van de indieningstermijn, het langer open houden van
het front-office en een nieuwe communicatie- en voorlichtingscampagne eind 2001 werd
getracht het aantal aanvragen te verhogen. Daarbij besloot het Bestuur, in overleg met VWS, om
een aanvullend voorschot te verstrekken aan reeds erkende aanvragers, om daarmee tegemoet te
komen aan de signalen vanuit de gemeenschap dat er ontevredenheid heerste over de lange
onduidelijkheid met betrekking tot de hoogte van de uitkering. Eind maart is een aanvullend
voorschot van € 1.848,- per portie verstrekt. Daarmee kwam de totale bevoorschotting per portie
op € 8.200,- (fi. 18.072,-).

In april werd na het sluiten van het loket de balans opgemaakt. De effecten van de maatregelen
om meer aanvragen te ontvangen waren echter beperkt te noemen, er werden slechts 55 extra
aanvragen ontvangen in de verlengde aanvraagperiode. Naar aanleiding daarvan opnieuw
overleg gevoerd met VWS over de verdeling van de tegoeden. Het Bestuur hechtte groot belang
aan duidelijkheid op korte termijn over de wijze waarop de verdeling van de tegoeden gestalte
moest krijgen. Het Ministerie van VWS heeft daarop besloten om de hoogte van de individuele
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uitkering te maximeren op € 11.344,51 (fi 25.000,-) per portie. Hiertoe heeft het Ministerie een
aanwijzing gegeven aan het Bestuur. De aanwijzing hield tevens in dat het na uitkering van de
individuele uitkeringen resterende bedrag werd toegevoegd aan het bedrag dat bestemd is voor
collectieve doelen (projecten). Het Bestuur besloot om gehoor te geven aan deze aanwijzing. De
gewijzigde uikeringsreglementen zijn, na goedkeuring door de Minister van VWS, gepubliceerd
in de Staatscourant 1. Vanaf juni heeft de Stichting alle reeds toegekende aanvragers voor een
individuele uitkering een definitieve betaling uitgekeerd.

Een aantal rechthebbenden dienden bezwaarschriften in tegens het besluit van het Bestuur om de
hoogte van de individuele uitkering te maximeren en inmiddels loopt er ook een procedure bij de
bestuursrechter. In afwachting van de uitkomst van deze zaak houdt het bestuur van de Stichting
de niet uitgekeerde tegoeden die bestemd waren voor individuele uitkeringen, in reserve.

Aanvragen Projecten

Aanvragen voor een subsidie voor projecten konden in het jaar 2002 tot 1 april (l ronde) en
vanaf 1 december (2e ronde) worden ingediend. Deze subsidies dienen ten goede te komen aan
de Sinti en Romagemeenschap en worden door middel van een aanvraagformulier ingediend bij
de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma. Eenieder kan bij de stichting een aanvraag indienen
voor projectsubsidie. Echter, uitsluitend projecten ten behoeve van de Sinti- en
Romagemeenschap in Nederland komen voor subsidie in aanmerking.

De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gedaan door de Raadkamer Projecten. Zij
adviseert vervolgens het Bestuur over de aanvragen. Het Bestuur beslist over het wel of niet
toekennen van de subsidies.

le ronde
In totaal zijn er 50 aanvragen binnengekomen met een totaalbedrag aan subsidieaanvragen van
€ 3.165.115,--. Inmiddels heeft het bestuur over alle aanvragen een beslissing genomen. Van de
50 aanvragen zijn er 30 negatief beoordeeld en 17 positief. Drie aanvragers hebben hun aanvraag
teruggetrokken. Het totaal toegekende subsidiebedrag in de eerste ronde bedraagt € 629.692,-,
uit te keren over vier jaar. In de eerste ronde was € 1.021.005,- beschikbaar voor
projectsubsidies, dit is 60% van het totaal beschikbare budget ad € 1.701.675,-. In de eerste
ronde is er derhalve nog € 391.313,- over.

Stiatscourant 4 juni 2002, nr. 103
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Samenvattend ziet dit er als volgt uit:

totaal SRSR 13.613.406,48 30.000.000,00
Individueel 11.911.730,67 26.250.000,00
Projecten 1.701.675,81 3.750.000,00

Ie ronde 60% 1.021.005,49 2.250.000,00 100%
Loegekend 629.692,48 1.387.659,62 62%
over 391.313,01 862.340,38 38%

Bezwaarschriften eerste ronde
In 2002 zijn er 3 bezwaarschriften binnen gekomen. De behandeling van de bezwaarschriften zal
in 2003 plaatsvinden.

2e ronde
In totaal zijn er in 2002 negen aanvragen binnengekomen voor de 2e ronde. De 2e subsidieronde
loopt nog tot 1 april 2003. In de tweede ronde is € 680.670,- beschikbaar voor projectsubsidies,
dit is 40% van het totaal beschikbare budget ad € 1.701.675,-.

Verder zijn er aanvraagformulieren naar potentiële aanvragers verstuurd en zijn potentiële
aanvragers door middel van advertenties in landelijke dagbladen geïnformeerd over de
subsidiemogelijkheden in de 2e ronde.

Vergaderingen Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma

In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de gang van zaken met betrekking tot
vergaderingen van het Bestuur en de Raadkamer van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma,
voor zowel individuele uitkeringen als projectsubsidies. Ook wordt ingegaan op de hoorzittingen
en de vergaderingen van de Klankbordgroep die hebben plaatsgevonden in 2001.

Vergaderingen Bestuur

In de vergaderingen van het Bestuur Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma neemt het Bestuur,
gelet op het gegeven advies van de Raadkamer, een besluit over het al dan niet toekennen van
aanvragen voor individuele uitkeringen en projectsubsidies. Daarnaast worden in de
bestuursvergaderingen bestuurlijke vraagstukken en eventuele knelpunten behandeld.

Het Bestuur is in het verslagjaar 2002 elf maal bijeen gekomen. In deze vergaderingen werden
zowel aanvragen voor individuele uitkeringen als ook aanvragen voor projectsubsidies
behandeld.
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Vergaderingen Raadkamer

Aanvragen voor individuele uitkeringen en projectsubsidies worden aanvankelijk besproken in
respectievelijk de Raadkamer Individuele Uitkeringen ende Raadkamer Projecten. De beide
Raadkamers adviseren als onafhankelijke organen het Bestuur over het al dan niet toekennen van
een aanvraag op basis van het Uitkeringsreglement Individuele Uitkeringen, alsmede het
Subsidiereglement Collectieve Doelen.

Raadkamer Individuele uitkeringen

De Raadkamer Individuele Uitkeringen is vijf maal bijeengekomen in het jaar 2002. In augustus
heeft de laatste vergadering van de Raadkamer plaatsgevonden. Gelet op het sluiten van het loket
voor de individuele aanvragen is de Raadkamer Individuele uitkeringen nu nog alleen op verzoek
van het Bestuur beschikbaar als adviesorgaan bij bijvoorbeeld bezwaar- en beroepsprocedures.

Raadkamer Projecten

De Raadkamer Projecten is in het jaar 2002 negen keer bijeengekomen. Dit waren 8 reguliere
bijeenkomsten waarin de behandeling van de aanvragen in de l ronde zijn behandeld en 1
bijzondere bijeenkomst tijdens het bezoek aan Heidelberg. Daarnaast is er tussen de
uitvoeringsorganisatie en de voorzitter van de Raadkamer veelvuldig overleg geweest over de
voorgang van de behandeling van de projecten. Tevens heeft de voorzitter van de Raadkamer de
uitvoeringsorganisatie bezocht voor de ondertekening van de adviezen aan het Bestuur

Hoorzittingen bezwarencommissie

Het Bestuur heeft een bezwarenconimissie ingesteld met als taak het adviseren van het Bestuur
over de op grond van het Uitkeringsreglement Individuele Uitkeringen ingediende
bezwaarschriften. Deze commissie is een onafhankelijk orgaan binnen de Stichting en wordt
ondersteund door een juridisch onderlegde secretaris.

In principe worden alle bezwaarmakers voor een hoorzitting uitgenodigd, tenzij de
bezwaarmaker zelf van dat recht afziet of de zaak zo duidelijk is dat een verklaring niets meer
zou toevoegen. In overleg met de raadsman die voor alle bezwaarmakers optreedt, is een
planning opgesteld voor de behandeling van de bezwaarschriften. Daarbij werden, waar
mogelijk, de bezwaarschriften van personen die tot dezelfde familie behoren of die inhoudelijk
dezelfde bezwaren aanvoeren, gezamenlijk behandeld.

In 2002 zijn in totaal 48 nieuwe bezwaarschriften ontvangen, waarvan 14 van rechtstreeks
belanghebbenden en 34 van plaatsvervangers. Van deze 48 bezwaren waren er 34 gericht tegen
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het besluit om de hoogte van de individuele uitkering te maxirnaliseren. De bezwarencommissie
heeft in 2002 vijf hoorzittingen gehouden.

De adviezen van de bezwaarcommissie worden uitgewerkt in een concept besluit op bezwaar.
Als de adviezen van de bezwaarcommissie zijn uitgewerkt worden zij bij de dossiers gevoegd.
De dossiers van de bezwaarmakers worden vervolgens ingebracht in een Bestuursvergadering,
waarin ze opnieuw behandeld en volledig heroverwogen werden door het Bestuur. In het
verslagjaar heeft het Bestuur 117 besluiten op bezwaar genomen.

Gelet op het inmiddels gesloten loket voor individuele uitkeringen, zijn er aan het eind van het
verslagjaar geen bezwaren meer over waar de bezwarencommissie nog advies over moet
uitbrengen. Net als de Raadkamer Individuele Uitkeringen is ook de bezwarencommissie alleen
nog op verzoek van het Bestuur inzetbaar.

Vergaderingen Klankbordgroep

In het jaar 2002 is de Klankbordgroep driekeer bijeen geweest. De Klankbordgroep is te
beschouwen als een zogenaamde ‘denktank’ voor het Bestuur voor algemene beleidszaken. De
Klankbordgroep geeft adviezen en kan het Bestuur inzicht geven over hoe eventuele besluiten
zullen worden geïnterpreteerd in de Sinti- en Romagemeenschap en door de overheid. In de
vergaderingen van de Klankbordgroep komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals
communicatie, publiciteit en te nemen vervolgstappen.

In 2002 heeft de Klankbordgroep onder meer vergaderd over het tegenvallend aantal aanvragen
voor individuele uitkeringen, de verdeling van de tegoeden en de haalbaarheid van een
multifunctioneel centrum voor de gemeenschap.

Overig

In het kader van de subsidie collectieve doelen is vanuit het Bestuur in april 2002 een driedaagse
reis naar Heidelberg (Duitsland) georganiseerd. Het doel van deze reis was een bezoek te
brengen aan het Dokumentations und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, om kennis te
nemen van de opzet van een dergelijk centrum. Aan de reis hebben in totaal 19 personen van
onder andere het Ministerie van VWS, het Bestuur, de Raadkamer Projecten en Individuele
Uitkeringen en de projectorganisatie, deelgenomen.

Uitvoeringsorganisatie

In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven op de uitvoeringsorganisatie van de
Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, voor zowel individuele uitkeringen als projectsubsidie.
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Uitvoeringsorganisatie Individuele uitkeringen

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit medewerkers van de back-office en medewerkers van het
projectbureau. De back-office heeft tot taak het ontvangen en verwerken van aanvragen. De
gegevens van de aanvrager worden door de back-office in een geautomatiseerd systeem
ingevoerd. De back-office draagt tevens zorg voor het voorbereiden van vergaderingen van de
Raadkamer (opstellen preadviezen), het uitwerken van beslissingen van het Bestuur op
individuele aanvragen (opstellen beschikkingen) en het verrichten van betalingen.

De medewerkers van het projectbureau zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, bijwonen
en nazorg van de vergaderingen van het Bestuur en van de Raadkamer. Ook allerlei bestuurlijk-
juridische en beleidsmatige vraagstukken, al dan niet van de Raadkamer en het Bestuur, dienen
door het projectbureau van een advies te worden voorzien. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
genoemd de communicatie met de front-offices en de gemeenschap, het optimaliseren
werkwijzen, het onderhoud aan de instructieboeken, e.d.

In 2002 is de inzet van het back-office langzaam teruggebracht, gelet op het sluiten van het loket
voor primaire aanvragen. Inzet van het back-office blijft wel noodzakelijk voor de financiële
administratie van de Stichting. In het projectbureau bleef de inzet noodzakelijk voor de nog af te
handelen bezwaarprocedures. Voor de beroepszaken is de aanvullende inzet van de advocaten
ingebracht in 2002.

Uitvoeringsorganisatie Projecten

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit medewerkers van het secretariaat. Het secretariaat heeft tot
taak aanvragen voor projectsubsidie te ontvangen en te verwerken. De gegevens van de
aanvrager en het projectvoorstel worden door het secretariaat in een geautomatiseerd systeem
geregistreerd. Tevens draagt het secretariaat zorg voor het voorbereiden van vergaderingen van
de Raadkamer (opstellen preadviezen) en het uitwerken van beslissingen van het Bestuur op
aanvragen voor projectsubsidie (opstellen (concept-) beschikkingen).

Het front-office vervult een hulp-functie voor de aanvragers van projectsubsidie. Het front-office
vervult haar hulp-functie door te assisteren bij het invullen van aanvraagformulieren en het
eventueel geven van aanvullende ondersteuning op aanwijzing van de Raadkamer. Het front
office heeft verder een actieve houding in het benaderen, informeren en motiveren van potentiële
aanvragers voor projectsuhsidie.
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Balans per 31 december 2002

(na resultaathesteinming) 31.12.2002 31.12.2001

€ €

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa:
Andere vaste bedrijfsmiddelen 24.621 36.933

Vlottende activa

Vorderingen:
Overige vorderingen en overlopende
activa 391.379 955.659

Liquide middelen 9.432.959 11.513.067

9.848.959 12.505.659



31.12.2002 31.12.2001
€ €

Passief

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsvermogen uitkeringen 7.595.471 10.084.643
Bestemmingsvermogen projecten 1.855.962 1.834.069

9.451.433 11.918.712

Kortiopende schulden

Crediteuren 374.270 537.739
Overige schulden en overlopende passiva 23.256 49.208

397.526 586.947

9.848.959 12.505.659
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Exploitatierekening over 2002

2002 2001

II)
€ €

Opbrengsten
Vergoeding uitvoeringskosten 1.118.322 1.859.164

Kosten uitvoeringsorganisatie
Kosten bestuur 57.032 106.267

Kosten raadkamer 8.957 38.464

Kosten back-office 114.585 304.782

Kosten projectbureau 513.450 820.108

Kosten front-office 75.681 311.779

Kosten bezwaarcommissie 5.113 15.241

Kosten secretariaat projecten 309.935

Kosten raadkamer projecten 10.577

Kosten front-office projecten 22.992 262.523

Somderkosten 1.118.322 1.859.164

Resultaat uitvoeringsorganisatie 0 0

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 348.812 538.951

Batig saldo 348.812 538.951

4,

4
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Toelichting op de balans en de exploitatierekening

Oprichting en doelstelling

De Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, opgericht d.d. 3 november 2000, heeft ten doel het
beheren en (doen) verdelen van de gelden, welke door de rijksoverheid ter beschikking zijn
gesteld aan Sinti en Roma ter compensatie van tekortkomingen in het na de Tweede
Wereldoorlog jegens hen uitgevoerde rechtsherstel als bedoeld in de brief van de Minister-
President, Minister van Algemene Zaken en de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en van Financiën, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 21
maart 2000, een en ander overeenkomstig door het bestuur vast te stellen en door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed te keuren uitkeringsreglementen, alles in de ruimste zin
van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- het vaststellen van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed te

keuren uitkeringsreglementen;
- het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering voldoet aan de in de

uitkeringsreglementen voor toekenning van een uitkering vermelde criteria;
- het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat als uitkering aan een aanvrager wordt

verstrekt;
- het op basis van de uitkeringsreglementen (doen) verstrekken van een uitkering.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Dhr. M.J. Chr. Worrell, voorzitter
Dhr. Mr. J.D.B.J.M. van de Meulengraaf, secretaris-penningmeester
Dhr. R. Weiss, lid van het bestuur
Dhr. E.G. Muller, lid van het bestuur
Dhr. J. Petalo, lid van het bestuur

Bestaansduur stichting

De Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma heeft een beperkte bestaansduur. De opheffing zal
vermoedelijk plaatsvinden eind 2004, of wanneer eerder de doelstelling is bereikt.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de beoogde bestaansduur
van de stichting, welke 50 maanden betreft. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikname.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling.

Bestemmingsvermogen

Het bestemmingsvermogen van de stichting bestaat uit een door de Nederlandse regering
éénmalig beschikbaar gesteld bedrag van € 13.613.406 (f 30.000.000). Over dit bedrag wordt
rente ontvangen. De rente wordt toegerekend aan het bestemmingsvermogen naar rato van het
saldo van het bestemmingsvermogen voor uitkeringen ten opzichte van het
besteminingsvermogen voor projecten. Dit jaar is uitgegaan van de verhouding 82,7% te worden
uitgekeerd aan rechthebbenden of hun plaatsvervangers en 17,3% te worden uitgekeerd aan
projecten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten

De opbrengsten bestaan uit een vergoeding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van door de stichting begrote uitvoeringskosten.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiële vaste activa

Het verloop van deze post in 2002 is als volgt:

Inventaris
€

Stand per 1 januari 36.932
Investeringen 0

Afschrijvingen 12.311
Stand per 31 december 24.621

Cumulatieve aanschaffingswaarde 51.295
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 26.674

Stand per 31 december 24.621
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Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa:

31. 12.2002

€

Rente en kosten bank 76.942
Te vorderen vergoeding uitvoeringskosten 2002 Ministerie VWS 314.437

391.379

Liquide middelen

31. 12.2002

€

Postbank operationele kosten 10084 44.372
Rekening-courant Rijk 9.388.587

9.432.959

De rekening-courant met het Rijk biedt geen kredietfaciliteit.

Bestemmingsfondsen:

31.12.2002 31.12.2001

€ €

bestemmingsvermogen uitkeringen 7.595.471 10.084.643

besternrningsvermogen projecten 1.855.962 1.834.069

9.451.433 11.918.712
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- Bestemmingsvermogen uitkeringen:

Het verloop van deze post in 2002 is als volgt:

€

Stand per 1januari 10.084.643

Af: reeds uitgekeerde voorschotten 2.777.754
Bij: uitkeringendeel overschot exploitatierekening 288.582
Stand per 31 december 7.595.471

- Bestemmingsvermogen projecten:

Het verloop van deze post in 2002 is als volgt:

€

Stand per 1 januari 1.834.070

Af: reeds uitgekeerde voorschotten 20.738
Af: reeds toegekende voorschotten 17.600
Bij: projectendeel overschot exploitatierekening 60.230
Stand per 31 december 1.855.962

Conform aanwijzing van het Ministerie van VWS zal het n uitkering van de individuele
uitkeringen resterende bedrag worden toegevoegd aan het bedrag dat is bestemd voor collectieve
doelen. Dit toegevoegde bedrag zal niet eerder worden aangewend dan nadat eventuele
juridische procedures tegen de hoogte van de individuele uitkeringen finaal zijn afgerond. Op het
moment dat het definitieve saldo bekend is zal het Bestuur, in overleg met het Ministerie van
VWS, besluiten over de toewijzing van dit vermogen.
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Stichting rechtsherstel Sinti en Rorna
Tilburg

Kortiopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva:

31.12.2002 31.12.2001

€ €

Reeds toegekende voorschotten projecten 17.600 0
Reeds toegekende voorschotten uitkeringen 5.656 0
Nog te betalen kosten 0 720
Nog te betalen representatiekosten 0 857
Nog te betalen administratiekosten 0 47.631

23.256 49.208
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Stichting rechtsherstel Sinti en Roma
Tilburg

Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

Bestuur Raadkamer Back-office
€ € €

Huisvestingskosten 264 264 7.970
Afschrijvingskosten 12.311
Bestuurs- en vergaderkosten 31.290 6.673
Reis- en verblijfkosten 2.227 1.843
Kantoorkosten 21 2.114
Accountantskosten 5.410
Advieskosten 26.448
Administratiekosten 16 81 63.033
Juridische kosten 1.735
Overige algemene kosten 17.804 96 974
Bijdrage Landelijke Sinti Organisatie
Bijdrage Bureau Rechtshulpen

Totale uitvoeringskosten 57.032 8.957 114.585



Front- Bezwaar- Secretariaat Raadkamer Front-officerojectbureau office commissie projecten Projecten projecten Totaal€ € € € € € €

7.970
16.468
12.3114.661 8.521 51.145

452 1.740 6.2621.199 15.606 18.940
5.41066.848 144.769 238.065274.010 22.178 149.560 316 6.908 516.102163.423 321

8.438 173.917
18.87435.791

3.713 39.50417.391
3.933 21.324

513.450 75.681 5.113 309.935 10.577 22.992 1.118.322
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Stichting rechtsherstel Sinti en Roma
Tilburg

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2002

€

Rentebaten rekening-courant Rijk 348.812

348.812

Werknemers

Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma heeft geen personeel in dienst.

Bezoldiging bestuurders

De bestuursleden van Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma ontvangen vacatiegelden.

Ondertekening van de jaarrekening

Tilburg, 28 mei 2003

Het bestuur:

Dhr. M.J. Chr. Worreil, voorzitter
Dhr. Mr. J.D.B.J.M. van de Meulengraaf, secretaris-penningmeester
Dhr. R. Weiss, lid van het bestuur
Dhr. E.G. Muller, lid van het bestuur
Dhr. J. Petalo, lid van het bestuur
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PRJCEWATERHOUSF@3PERS

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.

Stichting Rechtsherstel Sinti & Roma dr. 1-lub van Doorneweg 183
5026 RD TilburgTilburg
Postbus 222
5000 AE Tilburg
Telefoon (013)5956500
Fax (013)59565 05Accountantsverklaring www.pwcglobal.com/nl

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2002 van Stichting Rechtsherstel Sinti & Roma te Tilburg
gecontroleerd. De jaalTekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen metbetrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig teworden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen datde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat ondermeer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwingvan de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle eenbeoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van dejaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichtingdaarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en desamenstelling van het vermogen op 31 december 2002 en van het resultaat over 2002 inovereenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiëleverslaggeving.

Voorts verklaren wij dat de bepalingen zoals opgenomen in de subsidieverleningsbriefd.d. 20 augustus 2002, kenmerk TfW-U-2307951, zijn nageleefd.

Toelichting
Op grond van onze verantwoordelijkheid en zonder afbreuk te doen aan ons oordeelvestigen wij de aandacht op pagina 17 van de jaarrekening waaruit blijkt dat integenstelling tot de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggevinguitkeringsbedragen rechtstreeks worden onttrokken aan het bestemmingsvermogen.

28 mei 2003

PricewaterhouseCoopers Accountants 1V. V.

PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewalerhouseCoopers Accountants NV. (ingeschreven in hetHandelsregister onder nummer 34180285), PricewatcrhouseCoopers Belastingadviseurs NV. (ingeschreven in hei Handelsregister onder nummer34180284), PricewaterhouseCoopera Corporale Finance & Recovery NV. (Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34180287) enPricewaierhouseCoopers BV. (ingeschreven in Iset Handelsregister onder nummer 34180289). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijnAlgemene Voorwaarden San toepassing, waarin onder meer aanspraketijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijngedeponeerd hij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op www.pwcglobal.cominl.


