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Aan het Bestuur van
Stichting rechtsherstel Sinti en Roma
Postbus 1282
5004 BG Tilburg

Datum Behandeld door Ons kenmerk
24 april 2001

Onderwerp
Uw kenmerk

Jaarbericht 2000

Opdracht

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2000 van Stichtingrechtsherstel Sinti en Rorna te Tilburg gecontroleerd op basis van de door u verstrektegegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de door uverstrekte gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met het jaarverslag van het bestuur en de overige gegevens opgenomen inhet aan dit rapport toegevoegde jaarbericht 2000.
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Algemeen

De Stichting Rechtsherstel Sinti en Rorna is op 3 november van het verslagjaar opgericht methet doel het beheren en (doen) verdelen van de gelden, welke door de rijksoverheid terbeschikking zijn gesteld aan Sinti en Rorna ter compensatie van tekortkomingen in het na deTweede Wereldoorlog jegens hen uitgevoerde rechtsherstel.

Aanvragen

Het Bestuur van de stichting heeft, passend binnen de cultuur van de Sinti- enRomagemeenschap, ervoor gekozen om aanvragen van oudere rechtstreeks belanghebbendenen aanvragen van rechtstreeks belanghebbenden met een minder goede gezondheidstoestandzo spoedig mogelijk te behandelen. Rechtstreeks belanghebbenden zijn Sinti- en Roma, diegeboren zijn voor 8 mei 1945 en gedurende de Tweede Wereldoorlog op enig moment inNederland hebben verbleven.

Aan de plaatsvervangers, aanvragers die een aanvraag indienen namens een overledenrechtstreeks belanghebbende, is gevraagd te wachten met het indienen van aanvragen tot na 1januari 2001. In 2000 zijn derhalve alleen aanvragen van de groep rechtstreeksbelanghebbenden behandeld.

Communicatie en resultaten

Nog voor de advertentiecampagne in de landelijke dagbladen op 18 november zijn veelrechtstreeks belanghebbenden benaderd en geïnformeerd over het rechtsherstel. Er heeft eeninformatiebijeenkomst voor de gemeenschap plaatsgevonden en daarnaast zijn veelrechtstreeks belanghebbenden via informele kanalen binnen de gemeenschap zelf benaderd engeïnformeerd. De Landelijke Sinti Organisatie (LSO) en de Bureaus voor Rechtshulp inHeerlen, Assen en Rotterdam hebben de aanvragers ondersteuning geboden bij het invullen enindienen van aanvragen.

Nadat een grote groep rechtstreeks belanghebbenden buiten de publiciteit een aanvraag heeftkunnen indienen is een landelijke advertentiecampagne opgestart. De advertentiecampagne inde landelijke dagbladen op 18 november 2000 en ‘mond-tot-mondreclame’ binnen de Sinti-enRomagemeenschap heeft geresulteerd in een groot aantal ingevulde aanvraagformulieren bijde LSO en de Bureaus voor Rechtshulp. Deze aanvragen zijn vervolgens verstuurd naar destichting. De aanvragen van plaatsvervangers van rechtstreeks belanghebbenden zijn door deLSO en de Bureaus voor Rechtshulp zoveel mogelijk verzonden na 1januari 2001.

De communicatie met de gemeenschap via de bovengenoemde kanalen heeft als resultaatgehad dat een groot deel van de rechtstreeks belanghebbenden nog in het jaar 2000 is
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geïnformeerd en een aanvraag heeft ingediend. De eerste betalingen aan de oudere
belanghebbenden zijn dan ook nog voor de kerstdagen verricht. In het jaar 2000 zijn in totaal
144 uitkeringen toegekend en 100 uitkeringen uitbetaald.

Tevens kan worden opgemaakt dat er geen bezwaar- en beroepsschriften zijn ingediend en dat
in geen geval beroep gedaan is op de hardheidsclausule. Een drietal aanvragen zijn in 2000
afgewezen.

Vergaderingen

Aanvragen voor een uitkering worden besproken in vergaderingen van de Raadkamer
Individuele Uitkeringen en van het Bestuur. De Raadkamer en het Bestuur zijn in de maanden
november en december van het jaar 2000 respectievelijk 3 maal en 2 maal bijeengekomen.

Naast het behandelen van aanvragen is met name in de vergaderingen van het Bestuur
aandacht voor allerlei lopende zaken. Zo is in de maanden november en december aandacht
geweest voor onder meer de communicatie naar de Sinti-en Romagemeenschap.

Uitvoeringsorganisatie

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, zijn door het projectbureau van een advies voorzien. In de maanden november en
december, de opstartfase van de stichting, is een aanzienlijk aantal vraagstukken opgelost.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden genoemd de communicatie met de front-offices en de
gemeenschap, het optimaliseren werkwijzen, het onderhoud aan de instructieboeken, e.d..
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• Overige gegevens
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Jaarrekening

• Balans
• Exploitatierekening
• Toelichting op de balans en de

exploitatierekening
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Balans per 31 december 2000

(na resultaatbestemming) 31.12.2000 01.11.2000

1

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa:
Andere vaste bedrijfsrniddelen 76.934 0

Vlottende activa

Vorderingen:
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.020.550 0

Liquide middelen 29.788.299 30.000.000

30.885.783 30.000.000



31.12.2000 01.11.2000
1 1

Passief

Bestemmingsfondsen
Bestemniingsvermogen uitkeringen 25.126.981 26.250.000
Bestemmingsvermogen projecten 3.877.569 3.750.000

29.004.550 30.000.000

Kortiopende schulden

Crediteuren 251.570 0
Overige schulden en overlopende passiva 1.629.663 0

1.881.233 0

30.885.783 30.000.000
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Exploitatierekening over 2000

2000

f
Opbrengsten
Vergoeding uitvoeringskosten 886.244

Kosten uitvoeringsorganisatie
Kosten bestuur 66.313
Kosten raadkamer 10.751
Kosten back-office 141.775
Kosten projectbureau 243.757
Kosten front-office 423.648
Som der kosten 886.244
Resultaat uitvoeringsorganisatie 0

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 1.020.550
Batig saldo 1.020.550
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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

uitkeringsreglernenten 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. Worreli, voorzitter
Dhr. Mr. J.D.B.J.M. van de Meulengraaf, secretaris-penningmeester
Dhr. R. Weiss, lid van het bestuur
Dhr. Van Deursen, 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 verkrijgingsprij s, 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 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 bestemmingsvermogen
voor projecten. Dit jaar is uitgegaan van de verhouding 87,5% te worden uitgekeerd aan
rechthebbenden of hun plaatsvervangers en 12,5% 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 2000 is als volgt:
Inventaris

f

Stand per 1 november 0
Investeringen 80.140

80.140
Afschrijvingen 3.206
Stand per 31 december 76.934

Cumulatieve aanschaffingswaarde 80.140
Curnulatieve afschrijvingen per 31 december 3.206
Stand per 31 december 76.934
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Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa:
31.12.2000

1

rente en kosten bank 1.020.550

Liquide middelen
31. 12.2000

1

Postbank operationele kosten 10084 1.188.299
Rekening-courant Rijk 28.600.000

29.788.299

De rekening-courant met het Rijk biedt geen kredietfaciliteit.

Bestemmingsfondsen:
31.12.2000 01.11.2000

f 1

bestemmingsvermogen uitkeringen 25.126.981 26.250.000
bestemmingsvermogen projecten 3.877.569 3.750.000

29.004.550 30.000.000

- Bestemmingsvermogen uitkeringen:

Het verloop van deze post in 2000 is als volgt:

f

Stand per 1 november 26.250.000
Af: reeds uitgekeerde voorschotten (1 .400.000)
Af: reeds toegekende voorschotten (616.000)
Bij: uitkenngendeel overschot exploitatierekeriing 892.981
Stand per 31 december 25.126.981

- Bestemmingsvermogen projecten:
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Het verloop van deze post in 2000 is als volgt:

f

Stand per 1 november 3.750.000
Bij: projectendeel overschot exploitatierekening 127.569
Stand per 31 december 3.877.569

Kortiopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva:
3 1.12.2000

1

reeds toegekende voorschotten 616.000
vooruitontvangen operationele kosten Rijk 313.756
nog te betalen reiskosten 6.163
nog te betalen representatiekosten 1.128
nog te betalen advieskosten 40.415
nog te betalen administratiekosten 147.707
nog te betalen automatiseringskosten 10.416
nog te betalen kantoorkosten 52.943
nog te betalen huisvestingskosten 6.710
nog te betalen vacatiegelden 10.777
nog te betalen bijdrage LSO 53.068
nog te betalen bijdrage BRH 370.580

1.629.663
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Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

Bestuur Raadkamer E

f f

Huisvestingskosten 0 0
Afschrijvingskosten 0 0
Bestuurs- en vergaderkosten 6.841 5.809
Reis- en verblijfkosten 2.323 4.942
Kantooricosten 57.149 0
Accountantskosten 0 0
Advieskosten 0 0
Administratiekosten 0 0
Overige algemene kosten 0 0
Bijdrage Landelijke Sinti Organisatie
Bijdrage Bureau Rechtshulpen

_____________ _____________

Totale uitvoeringskosten 66.313 10.751

f
Verdeling kosten bijdrage Landelijke Sinti Organisatie:
administratiekosten 9.600
huisvestingskosten 38.962
overige algemene kosten 4.506

53.068

Verdeling kosten bijdrage Bureau Rechtshulp:
administratiekosten 288.180
huisvestingskosten 71 .733
overige algemene kosten 10.667

370.580



Cfice Proj ectburea Front-office Totaal
u

____________ ____________

f f f

4M26 2.684 0 6.710
3.206 0 0 3.206

0 0 0 12.650
0 0 0 7.265

2.119 2.872 0 82.140
0 0 0 0

1.060 56.653 0 87.713
1.364 181.548 0 262.912

0 0 0 0
53.068 53.068

_____ ____________

370.580 370.580
1.775 243.757 423.648 886.244
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Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2000

1
Rentebaten postbank 1.028
Rentebaten rekening-courant Rijk 1.019.522

1.020.550

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, 24 april 2001

Het bestuur:

Dhr. M.J. Cbr. Worreli, voorzitter
Dhr. Mr. J.D.B.J.M. van de Meulengraaf, secretaris-penningmeester
Dbr. R. Weiss, lid van het bestuur
Dhr. H. van Deurse, lid van het bestuur
Dhr. J. Petalo, lid van het bestuur

16



Overige gegevens

17


