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  31 december 2020  31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1)   249.250   -

Materiële vaste activa (2)   107.113  188.614
 

 
Vlottende activa

Overige vorderingen (3)   
Debiteuren  81.682   91.816
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen  7.932   -
Overige vorderingen en 
overlopende activa 27.832   32.885
 __________    __________ 
  117.446   124.701

Liquide middelen (4)   5.031.478   4.802.580
  
  __________    __________ 
  
  5.505.287   5.115.895

Balans per 31 december 2020 voor resultaatbestemming

Alle bedragen zijn in euro’s Alle bedragen zijn in euro’s  31 december 2020   31 december 2019

PASSIVA

Reserves en fondsen (5)

   Continuïteitsreserve      1.466.200  1.369.000
   Bestemmingsreserves    1.417.480   1.227.468
  __________    __________

    2.883.680   2.596.468

Kortlopende schulden (6)

   Crediteuren    75.275   120.306
    Belastingen en premies sociale
    verzekeringen    134.348   138.756
   Overlopende passiva    2.411.984   2.260.365 
  __________    __________

    2.621.607   2.519.427
    
    __________    __________

    5.505.287   5.115.895
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ALGEMEEN
Activiteiten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroeps-
register voor professionals in de jeugdsector.

Vestigingsadres
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (statutaire zetel 
Bilthoven, geregistreerd onder KvK-nummer 57471800) is  
gevestigd op Jan van Eycklaan 2 te Bilthoven.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET 
OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische 
kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn 
gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin 
ze voorzienbaar zijn.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd zich over 
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in 
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 
geven van het 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 betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als afgeleide financiële instrumenten verstaan. Voor de 
grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Pensioenverplichtingen aan werknemers
De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn onder- 
gebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De dekkings-
graad ultimo 2020 bedraagt 92,6%. De dekkingsgraad is te 
laag. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij 
De Nederlandsche Bank. De belangrijkste hoofdpunten van 
dit herstelplan zijn een niet gehele indexatie van de 
pensioenen en het verhogen van de premie met 2%. 
De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste 
van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er 
naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering-of 
verzekeringovereenkomsten of uit toezeggingen aan 
werknemers zijn. In dat geval wordt een voorziening 
opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich 
over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening 
gewaardeerd op contante waarde, berekend met een 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 

Resultaatbestemming
   Continuïteitsreserve   97.200  -  133.096
   Bestemmingsreserves   190.012  -  81.558
  __________  __________  __________ 

  287.212  -  214.654

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Alle bedragen zijn in euro’s
 
  Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Baten
   Baten (7)    3.963.185  3.816.524  3.909.114

Lasten
   Lonen en salarissen (8)      1.713.555  1.757.098  1.639.942
   Sociale lasten (9)   350.212  389.490  309.075
   Pensioenlasten (10)   160.099  158.445  148.089
   Afschrijvingen (11)   146.060  188.671  105.945
   Overige lasten (12)   1.280.364  1.304.820  1.475.954
  __________  __________  __________ 

  3.650.290  3.798.524  3.679.005
   
Financieel resultaat (13)      -25.683  -18.000  -15.455
  
  __________  __________  __________ 

Resultaat   287.212  -  214.654
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rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen zijnde 
uit hoofde van de uitvoering- of verzekeringovereenkomst, 
zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit 
van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans 
opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk 
vaststaat. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING 
VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het 
bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumula-
tieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzon-
dere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen 
bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De 
economische levensduur en de afschrijvingsmethode wor-
den aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toere-
kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. 
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs 
en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door 
disagio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening 
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waar-
onder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid 
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, 
tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van 
de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde 
kunnen onder meer ontstaan door disagio of transactie-
kosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING 
VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het 
verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met in-
achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrond-
slagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar 
worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar 
zijn.

Baten
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato 
van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd 
op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening  
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten 
van de totaal te verrichten dienstverlening, met dien ver-
stande dat (inclusief nog te maken kosten om de dienst-
verlening te voltooien) of de mate waarin de diensten  zijn  
verricht niet op betrouwbare wijze kunnen worden be-
paald, de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste 
het bedrag van de gemaakte kosten. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn 
berekend door middel van vaste percentages van de 
verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van ontwikkeling.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend 
door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte 
gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode 
betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen.
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Alle bedragen zijn in euro’s

 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA
VASTE ACTIVA
 
1. Immateriële vaste activa   
 
   Kosten van ontwikkeling
Boekwaarde per 1 januari 2020 
Verkrijgingsprijs   -
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen   -
   __________
   
   -

Mutaties
Investeringen   298.825
Afschrijvingen   -49.575
   __________

   249.250

Boekwaarde per 31 december 2020
Verkrijgingsprijs   298.825
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen   -49.575
   __________
   
   249.250

Afschrijvingspercentages   %
Kosten van ontwikkeling    33 

CRM-systeem 
  In 2019 is besloten een nieuw CRM-systeem te ontwikkelen waarbij o.a. dataveiligheid, gebruikers-

vriendelijkheid, en toekomstbestendigheid centraal staan. Totale investering 2020 € 298.825 

Alle bedragen zijn in euro’s
 
2. Materiële vaste activa   
 
 Inventaris Verbouwingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020 
  Kostprijs  326.724 264.217  590.941
  Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -233.602  -168.725  -402.327
 __________   __________   __________

 93.122  95.492  188.614

Mutaties
  Investeringen  14.984  -  14.984
  Afschrijvingen  -46.390  -50.095  -96.485
 __________   __________   __________

 -31.406  -50.095 -81.501

Boekwaarde per 31 december 2020
  Kostprijs  341.708  264.217  605.925
  Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -279.992  -218.820  -498.812
 __________   __________   __________

 61.716  45.397  107.113   

Afschrijvingspercentages    %
  Inventaris    20-33
  Verbouwingen    25
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Overige vorderingen 

 31-12-2020 31-12-2019
Debiteuren
Debiteuren  83.182  94.117
Voorziening dubieuze debiteuren  -1.500  -2.301
   __________   __________

   81.682 91.816 
  
Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 1 januari 2.301 1.150
Dotatie - 1.151
Onttrekking -801 -
   __________   __________

Stand per 31 december 1.500 2.301 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen 7.932 -

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa 27.832 32.885

Overlopende activa
Huur 6.307 6.249
Verzekeringen 2.626 2.626
Ziekengeld 5.109 14.034
Automatiseringslasten 13.790 4.598
Overige overlopende activa - 5.378
   __________   __________

 27.832 32.885

4. Liquide middelen 

 31-12-2020 31-12-2019

ING Bank N.V. 5.031.423 4.802.521
Kas  55  59
   __________   __________

   5.031.478 4.802.580 
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen   

  2020 2019

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari   1.369.000  1.235.904
Resultaatbestemming   97.200  133.096
   __________   __________ 

Stand per 31 december   1.466.200  1.369.000
    

Continuïteitsreserve 
  De continuïteitsreserve fungeert als buffer die tegenvallers op korte termijn kan opvangen. Deze 

buffer zorgt ervoor dat bijvoorbeeld salarisbetalingen en huur veilig zijn gesteld. Bij structurele 
tegenvallers kunnen op zorgvuldige wijze de uitgaven worden verlaagd en in extreme situaties  
worden activiteiten (of een deel daarvan) afgebouwd. De omvang van de continuïteitsreserve is  
in 2020 vastgesteld op € 1.466.200 (2019: € 1.369.000). Dit zijn ongeveer de vaste kosten over een  
periode van 6 maanden waarbij ook rekening is gehouden met de groei van de organisatie.

Alle bedragen zijn in euro’s

Bestemmingsreserve 
   Het bestuur heeft besloten om de overige gelden terug te laten vloeien aan betrokken partijen en  

om die reden een bestemmingsreserve te vormen voor professionaliseringsdoeleinden.  
Het professionaliseringsfonds wordt sinds september 2019 ingezet als opleidingsfonds.   
50 (2019: 41) studenten zijn in 2020 met hun scholingsprogramma begonnen om opgeleid te worden 
als jeugd- en gezinsprofessional. Zodra zij hun certificaat behaald hebben en zich inschrijven als 
jeugd- en gezinsprofessional SKJ komen zij in aanmerking voor vergoeding van 50% van hun studie-
kosten die vanuit het opleidingsfonds vergoed worden. Via de website skjeugd.nl/scholingsfonds is 
informatie beschikbaar over de financiële tegemoetkoming voor zij-instromers.  

  

   2020 2019

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht   24.957 24.957
Professionaliseringsreserve  1.229.923 1.202.511
Bestemmingsreserve inrichten leerpijler  50.000 -
Bestemmingsreserve reorganisatie  112.600 -
   __________   __________
 
   1.417.480 1.227.468

Bestemmingsreserve communicatie beroepscode en tuchtrecht
Stand per 1 januari  24.957 24.957
   __________   __________

Stand per 31 december  24.957 24.957

Professionaliseringsreserve
Stand per 1 januari  1.202.511 1.120.953
Resultaatbestemming  27.412 81.558
   __________   __________

Stand per 31 december  1.229.923 1.202.511

De bestemmingsreserve komt ten goede aan de professionals in het jeugddomein.
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Bestemmingsreserve inrichten leerpijler 
   In 2020 heeft er een evaluatieonderzoek 5 jaar tucht door het Nivel plaatsgevonden. Daarnaast zijn 

er gesprekken gevoerd met de ministeries VWS en J&V over oplossingsrichtingen inzake de moties 
Tielen & Peters en Peters & Wörsdörfer. Naar aanleiding van de aanbevelingen 5 jaar tucht en de 
gesprekken met de beide ministeries heeft het bestuur besloten het tuchtrecht te moderniseren.  
De leerpijler staat los van de tuchtafdeling en sluit aan op het voorportaal. De leerpijler wordt in 
samenwerking met de BPSW ingericht. 

  

   2020 2019

Bestemmingsreserve inrichten leerpijler
Stand per 1 januari   - -
Resultaatbestemming  50.000 -
   __________   __________

Stand per 31 december  50.000 -
   

 

Bestemmingsreserve reorganisatie 
  Er zal een ‘leerweg’ worden ingericht waar het lerend vermogen van de beroepsgroep vooropstaat. 

Om dit te bewerkstelligen zal de tuchtrechtafdeling worden gereorganiseerd. Hiervoor is de  
bestemmingsreserve reorganisatie bedoeld. 

  

Bestemmingsreserve reorganisatie
Stand per 1 januari   - -
Resultaatbestemming  112.600 -
   __________   __________

Stand per 31 december  112.600 -
   

 

Alle bedragen zijn in euro’s

6. Kortlopende schulden 

 31-12-2020 31-12-2019
Crediteuren
Crediteuren 75.275  120.306

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting  14.729 15.942
Loonheffing  119.619 122.377
Pensioenen  -  437
 __________   __________  
 
 134.348  138.756

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva  2.411.984 2.260.365 

Overlopende passiva
Vakantiegeldverplichting  76.810 64.290
Vakantiedagen  55.744 32.644
Accountantskosten  11.000 10.000
Administratielasten  6.300 5.000
Rente- en bankkosten  1.118 1.693
Vooruitgefactureerde en vooruitontvangen bedragen  2.051.764 2.009.403
Dubbele betalingen  10.217 15.902
BPSW/NIP/NVO  189.603 64.034
Kosten tuchtrecht  6.000 11.770
Overige overlopende passiva  3.428 45.629
 __________   __________ 
 
 2.411.984 2.260.365 
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7. Baten
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

  Jaarregistratie  3.683.186 3.418.383 3.505.494
  Accreditaties  271.361 252.141 257.496
  Dag van de Jeugdprofessional  896 145.000 138.646
  Overig  7.742 1.000 7.478
 __________  __________  __________  
 3.963.185 3.816.524 3.909.114

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten  
  De baten zijn € 146.661 hoger dan begroot ondanks dat de DvdJ niet doorging en daarmee  

bijna € 140.000 minder opbrengsten waren. De hogere inkomsten komen met name door  
hogere registratieopbrengsten van € 256.000 t.o.v. de begroting. Er zijn meer professionals  
geregistreerd in 2020 dan verwacht. En een kleine € 20.000 hogere opbrengsten accreditatie  
doordat het aantal accrediatieaanvragen zijn toegenomen. 

Alle bedragen zijn in euro’s
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen onroerende zaken
  Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met augustus 2024  

terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 63.762 per jaar). De totale verplichting bedraagt per  
balansdatum € 240.727. € 63.762 heeft een looptijd van minder dan 1 jaar, € 173.547 een looptijd  
van langer dan 1 jaar tot 5 jaar en € 0 heeft een looptijd langer dan 5 jaar.
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8. Lonen en salarissen
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Bruto lonen 1.848.780 1.845.982 1.722.212
Ontvangen ziekengelduitkeringen -135.225 -88.884 -82.270
 __________  __________  __________  
 
 1.713.555 1.757.098 1.639.942

Alle bedragen zijn in euro’s

    
9. Sociale lasten
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Premies sociale verzekeringswetten 285.640 348.685 268.270 
Ziekteverzuimverzekering 64.572 40.805 40.805
 __________  __________  __________  
 
 350.212 389.490 309.075

Sociale lasten  
  De premie sociale lasten waren te hoog begroot. 

    
10. Pensioenlasten
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Pensioenlasten  160.099 158.445 148.089

Alle bedragen zijn in euro’s

    
11. Afschrijvingen
 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Immateriële vaste activa  49.575 - -
Materiële vaste activa 96.485 188.671 105.945
 __________  __________  __________  

 146.060 188.671 105.945
  

Afschrijvingen immateriële vaste activa 
Kosten van ontwikkeling  49.575 - -

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 46.390 138.576 49.209
Verbouwingen 50.095 50.095 56.736
 __________  __________  __________  

 96.485 188.671 105.945

Personeelsleden  
 Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 43 personeelsleden werkzaam in FTE. (2019: 42).

Afschrijvingen  
  Afschrijvingskosten waren te hoog begroot, de investering in het nieuwe CRM wordt geactiveerd 

en in 3 jaar afgeschreven; en is als immateriële vaste activa geboekt. In de begroting was geen 
specificatie opgenomen. 
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12. Overige lasten 
  
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Overige personeelskosten  118.874 143.935 147.310
Huisvestingskosten  112.900 78.917 76.448
Kantoorkosten  320.002 249.726 413.677
Verkooplasten  142.986 152.284 140.412
Algemene kosten  50.257 55.045 74.583
Vergaderkosten bestuursorganen  53.488 32.303 30.503
Directe lasten  481.857  592.610  593.021
 __________  __________  __________  
 1.280.364  1.304.820  1.475.954 

Overige personeelskosten
Uitzendkrachten - - 4.514
Reis- en verblijflasten  1.848 8.978 8.390
Reislastenvergoedingen  19.890 45.000 40.382
Onkostenvergoedingen 16.350 - - 
Kantinelasten 5.352 9.156 9.099
Opleidingslasten 45.837 25.000 12.533
Verzuimkosten 7.534 11.213 11.084
Overige personeelskosten 22.063 44.588 61.308  
 __________  __________   __________ 

 118.874 143.935 147.310

Reislastenvergoedingen  
 De reis- en verblijfkosten waren - evenals de reislastenvergoeding - door de coronacrisis lager dan begroot.
Onkostenvergoedingen
 In 2020 is een thuiswerkvergoeding uitgekeerd aan alle personeelsleden naar rato  
 van het dienstverband. 

 

Alle bedragen zijn in euro’s
 

Opleidingslasten
  Besloten is een talent motivatie analyse aan het voltallige personeel aan te bieden.  

Daardoor zijn de opleidingslasten hoger dan begroot. 
Overige personeelskosten
  Door de coronacrisis was er geen kerstdiner of andere personeelsactiviteiten.

         
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019
Huisvestingskosten
Huur  57.832 58.101 56.598
Servicelasten  17.448 17.972 17.448
Schoonmaakkosten  440 601 533
Overige huisvestingslasten  37.180 2.243 1.869
 __________  __________   __________ 

 112.900 78.917 76.448

Huisvesting   Het pand is coronaproof aangepast en de kantoortuinen zijn aangepast/afgeschaft.  
Per ruimte kunnen maximaal 8 medewerkers coronaproof werken. 
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 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 4.899 13.467 13.283
Onderhoud inventaris 2.289 2.679 2.232
Automatiseringslasten 278.253 211.195 373.767
Telefoon 18.836 9.278 9.561
Porti 6.902 5.374 5.337
Contributies en abonnementen 1.765 437 655
Kopieerlasten 3.316 4.135 3.446
Overige kantoorlasten 3.742 3.161 5.396 

 __________  __________   __________ 

 320.002 249.726 413.677

Telefoon   De telefoonkosten zijn hoger dan begroot omdat voor het thuiswerken tijdens de coronacrisis een 
speciale thuiswerkverbinding moest worden ingericht.

Alle bedragen zijn in euro’s

         
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019
Verkoopkosten
PR en communicatie 125.091 127.000 117.701
Mutatievoorziening dubieuze debiteuren 17.895 25.284 22.711 

 __________  __________   __________ 

 142.986 152.284 140.412

         
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Algemene kosten
Accountantslasten 19.059 20.000 18.416
Administratielasten 18.027 15.046 15.777
Advieslasten 3.748 10.000 28.725
Juridische lasten 385 - 2.716
Verzekeringen 9.044 10.000 8.990
Overige algemene lasten -6 -1 -41 

 __________  __________   __________ 

 50.257 55.045 74.583

Vergaderkosten bestuursorganen
Bestuurslasten 30.691 16.500 16.496
Raad van Advies 19.617 15.600 13.744
Vergaderkosten tuchtrecht 3.180 203 263
 
 __________  __________   __________
 
 53.488 32.303 30.503

Bestuurslasten    De bestuurslasten zijn hoger dan begroot omdat de nieuwe voorzitter een speciale  
governance-opdracht heeft meegekregen die niet begroot was. 
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 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019

Directe lasten
Positionering en advisering beroepsverenigingen  184.957 160.000 155.000
Registratielasten 14.252 25.000 27.475
Advieslasten tuchtrecht 2.144 8.000 8.609
Tuchtrechtzaken 174.778 169.527 143.340
Accreditatie 41.828 18.765 30.513
Kwaliteitscontrole 4.377 8.000 3.650
Dag van de Jeugdprofessional 22.451 200.000 221.668
Commissie heroverweging 2.808 3.318 2.766
Kosten scholingsfonds 34.262 - - 
 __________  __________   __________ 

 481.857 592.610 593.021

Positionering en advisering beroepsverenigingen
  De BPSW heeft een extra tegemoetkoming ontvangen voor haar ambassadeurs klas 2020.

Dag van de Jeugdprofessional
   De Dag van de Jeugdprofessional heeft i.v.m. de coronacrisis niet plaatsgevonden.  

De prijs voor de Jeugdprofessional van het Jaar 2020 is wel uitgereikt. 

Kosten scholingsfonds
   Kosten scholingsfonds is het uitbetaalde bedrag aan professionals die hun SKJ-registratie hebben 

behaald door een opleidingstraject te volgen, deels gefinancierd uit het professionaliseringsfonds.

Alle bedragen zijn in euro’s

Rentelasten en soortgelijke kosten
  De rentelasten zijn hoger dan begroot omdat er meer bankkosten in rekening werden gebracht 

over de liquide middelen dan begroot en omdat er meer transacties waren dan begroot. 

   

13. Financieel resultaat 

 
 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  - - 13
Rentelasten en soortgelijke kosten  -25.683 -18.000 -15.468
 __________  __________   __________ 

 -25.683 -18.000 -15.455 
  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekening-courant bankiers  - - 13  
 

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers  -25.683 -18.000 -15.468
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Bilthoven, 3 maart 2021
 
 
 

J. Winters - Vierhuizen    E.H.M. Loykens

C.M. de Waard     M.E.J. Klompé

P. van der Zwan 
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1 Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de 
wijze zoals benoemd onder de staat van baten en lasten op 
pagina 108. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur 
is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Aan: het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

A.  Verklaring over de in het jaarrapport  
opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd te Bilthoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen  
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de  
samenstelling van het vermogen van Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn 
C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde  

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere  
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in  
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B.  Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen 
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:
  - het bestuursverslag; 
  - de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
  -  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële  

afwijkingen bevat;
  - alle informatie bevat die op grond van RJk C1 vereist is.

OVERIGE GEGEVENS

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarreke-
ningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereis-
ten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamhe-
den bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het be-
stuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-
zonder-winststreven.

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zon-
der-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodza-
kelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken, zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen 
of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuï-
teit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstel-
sel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoe-
ren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhanke-
lijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
  -  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaar-

rekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.  
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in ge-
schrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing;

  -  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die rele-
vant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden 
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting;

  -  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grond-
slagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelich-
tingen die daarover in de jaarrekening staan;

  -  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde  
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfs- 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten.  
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel  
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze  

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen  
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.  
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.  
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

  -  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

  -  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 
de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

     Wij communiceren met het bestuur van de stichting onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante  
tekortkomingen in de interne beheersing.

Lelystad, 3 maart 2021
mth accountants & adviseurs B.V.

Was getekend
drs. B.M. Tinge RA
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