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Algemeen

In het najaar 2000 is te Tilburg de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma 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
2001.

Aanvragen Individueel

Aanvragen voor een uitkering uit de tegoeden worden via een aanvraagformulier ingediend bij
de Stichting. Voor aanvragen komen rechtstreeks belanghebbenden, dat zijn Sinti en Roma die
geboren zijn voor het eind van de oorlog en nu nog in leven zijn, of hun plaatsvervangers, dat wil
zeggen hun (pleeg)kinderen en/of weduwen of weduwnaars in aanmerking. De Landelijke Sinti
Organisatie (LSO) en de Bureaus voor Rechtshulp in Heerlen, Assen en Rotterdam bieden de
aanvragers ondersteuning bij het invullen van hun aanvragen en het verzamelen van de
benodigde bewijsstukken.

Aan de plaatsvervangers, aanvragers die een aanvraag indienen namens een overleden
rechtstreeks belanghebbende, is gevraagd te wachten met het indienen van aanvragen tot na 1
januari 2001. Gelet op deze wens zijn de aanvragen van plaatsvervangers door de LSO en de
Bureaus voor Rechtshulp zoveel mogelijk verzonden na deze datum.
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Bovenstaande heeft tot gevolg gehad dat in het eerste kwartaal van 2001 een groot aantal
aanvragen van met name plaatsvervangers is binnengekomen, te weten 640 van de totaal 664 in
dit kwartaal. In de volgende kwartalen heeft daarentegen een afvlakking van het aantal
binnengekomen aanvragen plaatsgevonden. In de kwartalen twee tot en met vier zijn
respectievelijk 156, 57 en 19 aanvragen ontvangen. Derhalve zijn er in het boekjaar 2001 totaal
896 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 67 van rechtstreeks belanghebbenden en 829 van
plaatsvervangers.

Tot en met het eerste kwartaal van 2001 zijn met name aanvragen van rechtstreeks
belanghebbenden behandeld. Voor wat betreft de aanvragen van plaatsvervangers heeft het
Bestuur ervoor gekozen om zoveel mogelijk te proberen om complete families in één keer te
behandelen. Dit betekent dat de aanvragen van alle mogelijke plaatsvervangers van een
rechtstreeks belanghebbende samen worden behandeld. Het Bestuur heeft gekozen voor deze
aanpak, omdat in het geval van complete families de hoogte van het eerste voorschot kan worden
vastgesteld en uitbetaald.

Het aantal toegekende uitkeringen in 2001 bedraagt 830, waarvan er 145 voor rechtstreeks
belanghebbenden zijn en 685 voor plaatsvervangers. In totaal is er in het boekjaar 2001 door het
bestuur voor een bedrag vanf. 3.926.855,- aan rechthebbenden (rechtstreeks belanghebbenden en
plaatsvervangers) toegekend. In 2001 zijn er van de behandelde aanvragen, 183 afgewezen.
Hiervan zijn er 70 van rechtstreeks belanghebbenden en 113 van plaatsvervangers. Een groot
deel van indieners van aanvragen die een afwijzende beschikking hebben ontvangen, heeft een
bezwaarschrift ingediend bij de daarvoor ingestelde Bezwarencomniissie. Het totaal aantal
ingediende bezwaarschriften in boekjaar 2001 bedraagt 138.

In het uitkeringsreglement staat dat er binnen 16 weken na ontvangst van een aanvraag een
besluit moet worden genomen door het Bestuur. Helaas is dit voor een groot aantal aanvragen
niet gelukt, met name voor de grote stapels aanvragen die in de maanden januari en februari

waren binnengekomen bij de Stichting en voor wie in de zomer de 16 weken grens verstreek. De
oorzaken van de termijnoverschrijding waren met name gelegen in het feit dat bij veel aanvragen
na ontvangst alsnog aanvullende informatie moest worden opgevraagd, onder andere over
familierelaties en verblijf in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In dergelijke gevallen
is de beslistermijn niet geschorst om te voorkomen dat een extra stroom informatie naar
betrokkenen ging, die mogelijk aanleiding gaf tot vragen. In andere gevallen was een aanvraag
officieel wel compleet en kon deze derhalve behandeld worden, maar was het in het voordeel
van de aanvrager zelf dat aanvullende informatie aangevraagd werd en meegenomen in de
beslissing. Het Bestuur heeft daarom besloten de situatie in een brief aan alle aanvragers, die
langer dan 16 weken op een bestuursbesluit moesten wachten, uit te leggen. Deze zogenaamde
uitsteibrieven zijn in augustus verstuurd. Het betrof in totaal 247 stuks.
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Aanvragen Projecten

Aanvragen voor een subsidie voor projecten konden in het jaar 2001 vanaf 1 december 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
Rorna. Eenieder kan bij de stichting een aanvraag indienen voor projectsubsidie. Echter,
uitsluitend projecten ten behoeve van de Sinti- en Romagerneenschap in Nederland komen voor
subsidie in aanmerking.

De beoordeling van de suhsidieaanvragen 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. Ten behoeve van het opzetten van de Raadkamer Projecten is in mei
2001 de startgroep projecten geformeerd, ondermeer bestaand uit vertegenwoordigers van de
gemeenschap en het ministerie van VWS. Deze startgroep had als taak de werkzaamheden van
de Raadkamer voor te bereiden en vorm te geven aan de uitvoeringsorganisatie die de
Raadkamer bijstaat hij het uitvoeren van haar taak. Op 12 oktober 2001 is de Raadkamer
Projecten formeel geïnstalleerd door het bestuur van de Stichting. Tegelijkertijd is de startgroep
opgeheven.

Zoals aangegeven is het pas vanaf 1 december 2001 mogelijk geweest om aanvragen in te
dienen. In het jaar 2001 zijn er nog geen aanvragen binnengekomen voor projectsubsidie. Wel
zijn er circa 12 aanvraagformu]ieren naar potentiële aanvragers verstuurd en is er vanuit het front
office initiatief genomen om potentiële aanvragers te benaderen. Tevens zijn potentiële
aanvragers door middel van advertenties in landelijke dagbladen en tijdens een bijeenkomst in
Best voor de gemeenschap geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden.
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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 allerlei lopende zaken behandeld.

Het Bestuur is in het versiagjaar 2001 slechts voor individuele uitkeringen bijeengekomen, te
weten 19 maal. Het Bestuur is, doordat er nog geen aanvragen voor projectsubsidie zijn
ingediend, in het jaar 2001 niet bijeengeweest voor het behandelen van aanvragen voor
proj ectsubsidie.

Vergaderingen Raadkamer

Aanvragen voor individuele uitkeringen en projectsubsidies worden aanvankelijk besproken in
de Raadkamer Individuele Uitkeringen en de 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 Individueel

De Raadkamer Individuele Uitkeringen is 21 maal bijeengekomen in het jaar 2001. Naast de
afzonderlijke vergaderingen heeft er één gezamenlijke vergadering voor de leden van de
Raadkamer met het Bestuur plaatsgevonden in het eerste kwartaal.

Naast deze vergaderingen heeft de Raadkamer Individuele Uitkeringen informatiezitti ngen
gehouden. Deze informatiezittingen, waarvoor mensen uit de gemeenschap waren genodigd,
hadden als doel aanvullende informatie te vergaren.
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Raadkamer Projecten

De Raadkamer Projecten is in het jaar 2001 twee keer bijeengekomen. De eerste maal betrof het
de installatie van de Raadkamer Projecten bij het Ministerie van VWS. Vervolgens is de
Raadkamer Projecten nog één keer bijeengeweest om met name de werkwijze te bespreken.
Naast de Raadkamervergadering heeft de voorzitter van de Raadkamer Projecten een
voorlichtingsbijeenkomst voor de Sinti en Roma bijgewoond in Best waar de stichting de
gemeenschap heeft geïnformeerd over ondermeer de mogelijkheid van het aanvragen van
subsidies voor projecten.

Hoorzittingen

Het bestuur heeft op 9 april 2001 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.

De adviezen van de bezwaarcoinmissie worden uitgewerkt in een concept besluit op bezwaar.
Als de adviezen van de bezwaarcommissie zijn uitgewerkt worden zij hij 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.

Het aantal ingediende bezwaarschriften is met name in de tweede helft van het jaar sterk
toegenomen, ten opzichte van de eerste helft van 2001. Het totale aantal bezwaarschriften tot het
einde van het jaar 2001 is 138. Hiervan zijn er 60 afkomstig van rechtstreeks belanghebbenden
en 78 van plaatsvervangers.
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Vergaderingen Klankbordgroep

In het jaar 2001 is de Kiankbordgroep drie keer bijeengeweest. De Klankbordgroep is te

beschouwen als een zogenaamd ‘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.
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Uitvoeringsorganisatie

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

Uitvoeringsorganisatie Individueel

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.

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 projectsubsidie.
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Jaarbericht 2001

• Jaarrekening
• Overige gegevens
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Balans per 31 december 2001

(na resultaatbestemming) 31.12.2001 31.12.2000

f f

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa:
Andere vaste bedrijfsrniddelen 81.389 76.934

Vlottende activa

Vorderingen:
Overige vorderingen en overlopende
activa 2.105.996 1.020.550

Liquide middelen 25.371.460 29.788.299

27.558.845 30.000.000



31.12.2001 31.12.2000
f f

Passief

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsvermogen uitkeringen 22.223.628 25.126.981
Bestemn1ingsvermogen projecten 4.041.757 3.877.569

26.265.385 29.004.550

Kortiopende schulden

Crediteuren 1.185.021 251.570
Overige schulden en overlopende passiva 108.439 1.629.663

1.293.460 1.881.233

27.558.845 30.000.000
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Exploitatierekening over 2001

2001 2000

f
Opbrengsten
Vergoeding uitvoeringskosten 4.097.058 886.244

Kosten uitvoeringsorganisatie
Kosten bestuur 234.181 66.313
Kosten raadkamer 84.764 10.751
Kosten back-office 671.652 141.775
Kosten projectbureau 1.807.281 243.757
Kosten front-office 687.071 423.648
Kosten bezwaarcommissie 33.585 0
Kosten projecten 578.524 0
Som der kosten 4.097.058 886.244
Resultaat uitvoeringsorganisatie 0 0

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 1.187.691 1.020.550
Batig saldo 1.187.691 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 uitkeringsreglernenten;
- 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. Cbr. 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

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 vanhistorische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden deactiva en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrjgingsprjs, verminderd met decumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de beoogde bestaansduurvan de stichting, welke 50 maanden betreft. Er wordt acgeschreven vanaf het moment vaningebruikname.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijkgeachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald opbasis van individuele beoordeling.

Bestemmingsvermogen

Het hestemmingsvermogen van de stichting bestaat uit een door de Nederlandse regeringéénmalig 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 hetbestemmingsvermogen voor uitkeringen ten opzichte van het bestemmingsvermogen voorprojecten. Dit jaar is uitgegaan van de verhouding 86,2% te worden uitgekeerd aanrechthebbenden of hun plaatsvervangers en 13,8% 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 enSport van door de stichting begrote uitvoeringskosten.
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Stichting rechtsherstel Sinti en Rorna
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiële vaste activa

Het verloop van deze post in 2001 is als volgt:

Inventaris

f

Stand per 1januari
76.934Investeringen
32.900

109.834Afschrijvingen
28.445Stand per 31 december
81.389

Cumulatieve aanschaffingswaarde
113.040Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
31.651Stand per 31 december
81.389
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Stichting rechtsherstel Sinti en Roma
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Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa:

3 1. 12.200 1

f

Terug te vorderen wegens ten onrechte uitbetaald 6.020
Rente en kosten bank 1.180.218
Te vorderen vergoeding uitvoeringskosten Ministerie VWS 919.758

2.105.996

Liquide middelen

31. 12.200 1

f

Postbank operationele kosten 10084 252.302
Rekening-courant Rijk 25.119.158

25.371.460

De rekening-courant met het Rijk biedt geen kredietfaciliteit.

Bestemmingsfondsen:

31.12.2001 31.12.2000

f f

bestemmingsvermogen uitkeringen 22.223.628 25.126.98 1

hestemmingsvermogen projecten 4.041.757 3.877.569

26.265.385 29.004.550
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Stichting rechtsherstel Sinti en Roma
Tij burg

- Bestemmingsvermogen uitkeringen:

Het verloop van deze post in 2001 is als volgt:

f

Stand per 1januari 25.126.981
Af: reeds uitgekeerde voorschotten

(3.884.856)Af: reeds toegekende voorschotten
(41.999)Bij: uitkeringendeel overschot exploitatierekening 1.023.502Stand per 31 december

22.223.628

- Bestemmingsvermogen projecten:

Het verloop van deze post in 2001 is als volgt:

f
Stand per 1januari

3.877.569
Bij: projectendeel overschot exploitatierekening 164.188Stand per 31 december

4.041.757
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Stichting rechtsherstel Sinti en Rorna
Tilburg

Kortiopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva:

31.12.2001 31.12.2000

1 f
Reeds toegekende voorschotten

0 616.000Nog te betalen kosten
1.586 0Vooruitontvangen operationele kosten Rijk 0 313.756Nog te betalen reiskosten

0 6.163Nog te betalen representatiekosten
1.888 1.128Nog te betalen advieskosten

0 40.415Nog te betalen administratiekosten 104.965 147.707Nog te betalen automatiseringskosten
0 10.416Nog te betalen kantoorkosten
0 52.943Nog te betalen huisvestingskosten
0 6.710Nog te betalen vacatiegelden
0 10.777Nog te betalen bijdrage LSO
0 53.068Nog te betalen bijdrage BRH
0 370.580

108.439 1.629.663
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Stichting rechtsherstel Sinti en Rorna
Til burg

rroelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

Bestuur Raadkamer Back-office
f f f

Fluisvestingskosten 916 875 17.663
Afschrijvingskosten 0 0 28.445
Bestuurs- en vergaderkosten 93.974 67.593 0
Reis- en verblijfkosten 14.814 16.296 0
Kantoorkosten 64.650 0 19.089
Accountantskosten 7.140 0 0
Advieskosten 52.687 0 167.451
Administratiekosten 0 0 439.004
Overige algemene kosten 0 0 0
Bijdrage Landelijke Sinti Organisatie 0 0 0
Bijdrage Bureau Rechtshulpen 0 0 0

Totale uitvoeringskosten 234.181 84.764 671.652

f
Verdeling kosten bijdrage Landelijke S i nti Organisatie:
Administratiekosten 30.653
Huisvestingskosten 43.360
Overige algemene kosten 10.126

84.139

f
Verdeling kosten bijdrage Bureau Rechtshulp:
Juridische/administratiekosten 539.525
Exploitatiekosten 63.407

602.932



Bezwaar- Raadkamer Startgroep
jectbureau commissie projecten projecten Projecten Front-office Totaal

f f f

17.630 0 0 0 0 0 37.084
o o 0 0 0 0 28.445
o 29.464 13.061 4.920 0 0 209.012
0 4.121 1.418 1.089 0 0 37.738

114.664 0 0 0 60.761 0 259.164
0 0 0 0 0 7.140

522.082 0 0 0 98.730 0 840.950
1.152.905 0 0 0 398.545 0 1.990.454

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 84.139 84.139
0 0 0 t) 0 602.932 602.932

1.807.281 33.585 14.479 6.00e) 558.036 687.071 4.097.058
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Stichting rechtsherstel Sinti en Rorna
Tilburg

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten postbank
Rentebaten rekening-courant Rijk

2001

f

11.499
1.176.192

1.187.691

Werknemers

Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma heeft geen personeel in dienst.

Bezoldiging bestuurders

De bestuursleden van Stichting Rechtsherstel Sinti en Rorna ontvangen vacatiegelden.

Ondertekening van de jaarrekening

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

S

i /21



PRJCLWATERHOUSECWPERS

PricewaterhouseCoopers N.V.
Accountants
dr. 1-Tub van Doortseweg 183
5026 RD Tilburg
Postbus 222
5000 AE Tilburg
Telnr. (013) 595 65 00
Faxnr. (013) 595 6505Accountantsverklaring
Directe lijn (013)59565 21
www.pwcglobal.com/nl

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Stichting Rechtsherstel Sinti & Roma te Tilburggecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuurvan de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake dejaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen metbetrekldng tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig teworden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verluegen 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 2001 en van het resultaat over 2001 inovereenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiëleverslaggeving.

Voorts verklaren wij dat de bepalingen zoals opgenomen in de subsidieverleningsbnef d.d.22 december 2000, kenmerk TTW-U-2 138282, zijn nageleefd.

Toelichting
Op grond van onze verantwoordelijkheid en zonder afbreuk te doen aan ons oordeelvestigen wij de aandacht op pagina 10 van de jaarrekening waaruit blijkt dat integenstelling tot de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggevinguitkeringsbedragen rechtstreeks worden onttrokken aan het bestemmingsvermogen.

Tilburg, 26 augustus 2002

PricewaterhouseCoopers N. V.

PricewaterhouseCoopers NV. is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder sLimmer 34107196.Op alle overeenkomsten die net ons worden gesloten zijnde algemene voorwaarden van Pricewalerhousccoopers NV. van toepassing, die zijngedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 4220. tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


