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BESTUURSVERSLAG 

1. ALGEMEEN 

De missie van de Stichting Center for International Legal Cooperation (CILC) is het ontwikkelen en uitvoeren van door 

derden gefinancierde projectactiviteiten waarmee de rechtsstaat in ontwikkelings- en transitielanden wordt bevorderd. 

Daarbij zijn enerzijds de vraag in de doelgroeplanden en anderzijds het beleid van de nationale en internationale 

donororganisaties uitgangspunten. De stichting CILC ontvangt geen basis- of organisatiesubsidie en is daardoor volledig 

afhankelijk van de projecten die worden verworven bij (inter)nationale donororganisaties. Voorwaarde voor het 

succesvol verwerven en uitvoeren van internationale projecten is dat de stichting zich als projectenorganisatie weet te 

onderscheiden ten opzichte van andere (inter)nationale spelers. CILC combineert professioneel projectmanagement 

met gedegen juridische kennis en toegang tot de beste Nederlandse deskundigheid op het gebied van 

rechtsstaatopbouw. CILC is dé projectenorganisatie op het gebied van internationale juridische samenwerking en 

rechtsstaatopbouw van Den Haag - stad van vrede & recht. 

1.1 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT, BESTUUR EN DIRECTIE 

CILC is gevestigd in Den Haag en de stichting vertegenwoordigt juridisch Nederland bij internationale projecten ten 

behoeve van rechtsstaatopbouw en rechtsorde in ontwikkelings- en transitielanden. 

De stichting heeft een raad van toezicht, een bestuur en een statutair directeur. 

1.2 RAAD VAN TOEZICHT 

De raad van toezicht bestaat op 31 december 2014 uit de volgende personen: 

- Reinier van Zutphen (voorzitter) 

- Elies van Sliedregt (vicevoorzitter) 

- Marianne van Kimmenade (portefeuillehouder financiën) 

- Jan Terstegen 

- Sjoerd Gosses 

- Winfried van den Muijsenbergh 

De raad van toezicht is per 1 december 2013 in functie getreden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en 

beheer van het bestuur. De raad van toezicht ontvangt geen bezoldiging. 

1.3 BESTUUR 

Het bestuur bestaat op 31 december 2014 uit de volgende personen : 

- Willem van Nieuwkerk (voorzitter) dubois6co 
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Volgens de statuten dient het bestuur te bestaan uit minimaal één en maximaal drie leden. Het bestuur vormt 

eveneens de directie van de stichting en is derhalve in dienst van de stichting. 

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de statutair directeur Willem van Nieuwkerk. 

2. FISCALE POSITIE 

CILC doet per kwartaal aangifte voor de omzetbelasting. Dit betekent dat CILC omzetbelasting afdraagt over haar 

inkomsten en ook dat de aan haar door derden in rekening gebrachte omzetbelasting kan worden verrekend met de 

fiscus. 

CILC heeft medewerkers in loondienst en is daardoor voor de loonbelasting / premies volksverzekeringen en de 

werknemersverzekeringen belastingplichtig. 

CILC is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

3 . ACTIVITEITENVERSLAG 

In 2014 heeft CILC voortgebouwd op de fraaie resultaten van het jaar ervoor. Een stabiele werkomgeving met 

duidelijkheid over de interne financiële huishouding en de regelingen voor het personeel vormde de basis van waaruit 

met inzet en ambitie gewerkt kon worden om ons nog beter te onderscheiden van anderen, zowel in het uitvoeren van 

projecten als in het verwerven van nieuwe opdrachten en het naar buiten toe presenteren van de organisatie. Het 

belangrijkste resultaat van dit jaar is het grote aantal nieuwe projecten die we de komende jaren in verschillende 

landen mogen gaan uitvoeren. Daarnaast is de nieuwe website online gegaan en is er eind 2014 een 

automatiseringstraject gestart zodat we versneld kunnen overgaan op papierloos werken . Beide ontwikkelingen waren 

ook belangrijke stappen om aan de principes van "openaid" te kunnen voldoen : zoveel mogelijk transparantie over het 

werk wij doen en welke publieke middelen we daarvoor aanwenden. De nieuwe website bevat gedetailleerde 

informatie over onze projecten en wat we binnen onze projecten realiseren. Het verschaft ook meer inzicht in wie onze 

(project) partners en donoren zijn . Dat we het afgelopen jaar de ingeslagen weg naar boven hebben weten te 

consolideren en de projectenportefeuille weer doen groeien is het gevolg van een combinatie van kennis van het 

werkveld, ondernemerschap, creativiteit en vooral onderlinge samenwerking. 

3 .1 PROJECTEN PORTEFEU 1 LLE 

Eind 2014 heeft CILC een projectenportefeuille bestaande uit dertig contracten en verdeeld over vierentwintig landen. 

De lopende projectenportefeuille van 2014 werd voor 69% gefinancierd uit Nederlandse overheidsmiddelen en 31% 

door de Europese Commissie. De nieuwe portefeuille toont een evenwichtiger verdeling tussen de Nederlandse (55%) 

en Europese (45%) financieringsbronnen . De meeste omzet wordt in de Westelijke Balkan en Afrika gehaald (beide 

bijna 30%), waarbij moet worden aangetekend dat vanwege het stopzetten van de projecten in Oeganda het aandeel 

Afrika komend jaar zal afnemen. 

3.2 PROJECT AFGEROND IN 2014 

CILC heeft dit jaar elf projecten afgerond met een totaalwaarde van ruim zevenenhalf miljoen euro en voor 2014 een 

waarde van 750.000 miljoen. In acht gevallen betrof het door Nederlandse donoren gefinancierde projecten, in twee 

was dat de Europese Commissie en een kleine project is gedaan in opdracht van de British Council in China . Daarnaast 

zijn dit jaar twee projecten in Oeganda voortijdig stopgezet. Naar aanleiding vduih>@~~Oing van de anti

homoseksualiteitswet door president Museveni op 24 februari 2014 besloot de Nederfättéfsé~g'èl'fng op 13 maart 2014 

per direct alle rechtstreeks aan de Oegandese regering gegeven steun voor onbepa~rtY,ç1 , oP! t3 s~~;e2o~ewel de 

anti-homoseksualiteitswet op 1 augustus 2014 op technische gronden ongeldig is 1 klaard omdat de parlementaire 
pa f voor Identificatiedoeleinden: 
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behandeling ervan niet conform de procedureregels is verlopen, heeft de Nederlandse regering besloten om de steun 

aan de Oegandese "Justice, Law and Order" sector definitief te hervormen. Op 8 december 2014 ging de regering per 

31 december 2014 over tot volledige intrekking van de subsidies aan CILC verstrekt waardoor aan de jarenlange 

samenwerking van CILC met Oegandese partners een abrupt einde komt. Op 19 december 2014 werd CILC 

geïnformeerd dat dispositieschade wordt vergoed op basis van de geaccordeerde budgeten. 

3 .3 PROJECTEN VERWORVEN IN 2014 

CILC heeft in 2014 een ongekend aantal van achttien nieuwe projecten verworven voor een totaalbedrag van 10,5 

miljoen euro aan omzet voor CILC. Acht opdrachten worden door de Nederlandse overheid gefinancierd, zeven 

projecten door de Europese Commissie en drie door niet-Nederlandse bilaterale donoren. Zowel bij de door Nederland 

als door Europa gefinancierde projecten zijn projecten via verschillende bronnen en instrumenten verworven. De 

Nederlandse projecten zijn toegekend door ambassades, het ministerie van buitenlandse zaken, Nuffic, de Rijksdienst 

voor ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van binnenlandse zaken, terwijl de Europese projecten bestaan 

uit internationale service, twinning, grant en framework contracten . Van de achttien projecten is CILC bij acht 

penvoerder, bij negen partner in een consortium en eenmaal onderaannemer binnen een al lopend project. 

Ook dit jaar bleek de concurrentie op de Europese aanbestedingsmarkt weer stevig te zijn, maar we hebben 

aangetoond als penvoerder en als consortiumpartner een partij te zijn waar de concurrentie rekening mee moet 

houden. CILC heeft bewust gekozen hoofdzakelijk partnerschappen aan te gaan met andere organisaties zonder 

winstoogmerk en met een soortgelijke visie en missie. Nederlandse publieke instellingen zoals de Hoge Raad, de Raad 

voor de Rechtspraak, het Studiecentrum Rechtspleging, de Academie voor Wetgeving, vakverenigingen zoals de 

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en NGOs zoals het Nederlands Helsinki Comité bleven belangrijke 

partners. Tevens is met succes ingezet op samenwerking met zusterorganisaties zoals de Deutsche Stiftung für 

internationale rechtliche Zusammenarbeit, Justice Coopération Internationale en CiviPol Conseil. 

3 .4 FINANCIEEL MANAGEMENT 

De jaarlijkse cyclus van het financieel management van CILC begint met een begroting en eindigt met een 

jaarverantwoording. De financiële afdeling sluit maandelijks af en stelt maandelijkse managementrapportages op met 

balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en liquiditeitsprognose. Per maand worden ook projectrapportages 

opgesteld . Deze overzichten per project zijn eens per kwartaal besproken met de betreffende project teams, waarvan 

een verslag is opgesteld, zodat tussentijdse informatievoorziening op organisatieniveau en projectniveau was 

gewaarborgd en realistischere prognoses konden worden opgesteld naar het eindejaarresultaat. Deze 

sturingsinstrumenten zorgen ervoor dat het financieel management van de afzonderlijke projecten helder en 

inzichtelijk is voor de project teams en tevens dat het bestuur maandelijks is voorzien van actuele informatie zodat: 

1. inzicht kan worden verkregen in de financiële stand van zaken binnen alle lopende projecten; 

2. bij nieuwe trajecten op basis van een voorcalculatie van tevoren kan worden vastgesteld of een project al dan 

niet financieel haalbaar is voor CILC en welke financiële risico's CILC binnen het project zou kunnen lopen; 

3. tussentijds kan worden bijgestuurd indien het beoogde projectresultaat niet gehaald lijkt te gaan worden; 

4. achteraf kan worden vastgesteld op basis van nacalculatie wat het uiteindelijke projectresultaat is geweest en 

worden geanalyseerd waar de uiteindelijke realisaties afwijken van de oorspronkelijke begroting (dit mede met 

als doel om in de toekomst meer betrouwbaar en realistisch te kunnen begroten) . 

In 2014 zijn de financiële rapportages volgens schema afgehandeld, zodat voorschotten bij donoren verkregen konden 

worden wat de liquiditeit van CILC weer ten goede is gekomen. Daarnaast is er gestuurd op het optimaal realiseren van 

de projectbegrotingen. Deze gezamenlijke inspanning is een belangrijke reden dat 2014 wederom met een positief 

resultaat wordt afgesloten . 

dubois6co 
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3 .5 BEDRIJFSVOERING 

In december 2014 heeft CILC twaalf mensen in dienst voor een totaal van 10,4 fte. Een directeur en een adjunct 

directeur, drie (senior) project managers, drie project officers, een controller, een financieel administrateur en een 

office manager. Het contract met de interim controller is per 1 mei 2014 omgezet in een vast dienstverband. CILC heeft 

verder in 2014 gebruik gemaakt van een inhuurkracht om de office manager tijdelijk te vervangen . Voor het verwerven 

en uitvoeren van de projecten kent CILC een rolverdeling tussen de (senior) projectmanager, de project officer, de 

financiële administratie en de (inter)nationale partners en experts. De (senior) projectmanager is verantwoordelijk voor 

het algemeen management van projecten en richt zich daarbij vooral op de inhoudelijke aansturing van projecten, de 

contacten met donoren en begunstigden. De administratieve en logistieke ondersteuning van projecten wordt gedaan 

door de project officer. Hieronder vallen de contacten met experts, planning, afrekening en betalingen van experts en 

leveranciers. De financiële administratie, betalingen en controle liggen bij de afdeling financiën . 

De automatisering van CILC bestond in 2014 uit het financieel pakket Multivers en het tijdschrijfsysteem Timewriter. 

Deze pakketten waren aan elkaar gekoppeld . Om de interne werkomstandigheden te verbeteren en de verschillende 

werkprocessen beter met elkaar te laten communiceren is in november een automatiseringstraject van start gegaan. 

Als eerste stap hebben alle medewerkers een nieuwe laptop ontvangen. Vervolgens is een business applicatie platform 

(Filelinx) aangeschaft waarmee oplossingen zoals DMS, CRM, HRM, workflow en factuurverwerking worden 

gemodelleerd aan de bedrijfsprocessen van CILC. Het nieuwe systeem laat zich gemakkelijk koppelen met de bestaande 

financiële applicaties van Multivers waardoor Timewriter overbodig is geworden. Filelinx moet in januari 2015 

operationeel zijn en zal CILC in staat stellen papierloos te werken. Door deze automatisering neemt het belang van goed 

ingeregelde general IT-controls en application controls toe en vandaar dat CILC in 2015 een nieuwe Administratieve 

Organisatie zal opstellen . 

4. RESULTATEN 

CILC is een onafhankelijke stichting die statutair geen winstoogmerk heeft, maar dit betekent niet dat we CILC niet 

zakelijk en efficiënt hebben ingericht. Het streven is dat het totaal van activiteiten minimaal kostendekkend is en dat 

daarboven voldoende resultaat wordt gegenereerd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen . Daarnaast 

doen we investeringen om de organisatie te professionaliseren . 

CILC heeft voor het derde opeenvolgende jaar de boeken met een positief resultaat afgesloten . Het jaar 2014 is met 

een positief resultaat van 4.406 euro afgesloten, wat gelijk is aan het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (2013 : 25.568 

euro). 

De baten uit lopende projecten zijn 2.624.088 euro (2013 : 3.263.717 euro) . Hoewel dit een daling is van 20% ten 

opzicht van 2013 is dit niet teleurstellend te noemen. In 2014 zijn elf projecten afgesloten en die hebben gezamenlijk 

flink aan de omzet bijgedragen . De aan de baten ten grondslag liggende projectkosten bedragen 1.629.322 euro (2013 : 

2.257.631 euro). Dat is een daling van 28%. 

De salariskosten zijn in 2014 gestegen met 21% naar 786 .745 euro (2013: 650.053 euro), onder andere in verband met 

het in dienst treden van de interim controller. De kosten voor inhuur daarentegen zijn gedaald met 108.444 euro, een 

daling van 57% (2013 : 188.819 euro) . Het aantal fte, inclusief inhuur, komt voor 2014 uit op 10,4 fte (2013 : 10,6 fte), 

exclusief inhuur zijn deze aantallen 10,0 fte respectievelijk 8,9 fte. 

5 . TOELICHTING RESERVE 

CILC is erin geslaagd een eigen vermogen te creëren dat groot genoeg is om E(Ï 'ö.~eff~ i&êÓerugval in de 

projectactiviteiten op te kunnen vangen . CILC heeft eind 2014 een eigen vermogen met.&en.J;!w;Jj iif,lige omvang dat de 

personele verplichtingen minimaal 12 maanden gefinancierd kunnen worden . CILC stre~f~ead~r ee~ r1ndement van 10% 

over het netto projectvolume (dit is de contractsom minus de directe projectkosten) q ae 'Peseh.~ ~Ret ~~nste 
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niveau te houden en om tegenslagen in de lopende projecten op te kunnen vangen . Indien de reserve groter wordt dan 

de vastgestelde norm zal het bestuur nadere passende uitgangspunten formuleren voor de besteding van het vrij 

besteedbaar deel. De continuïteitsreserve is eind 2014 bepaald op 661.268 euro (2013: 650.053 euro), de algemene 

reserve is bepaald op 0 euro (2013 : 6.809 euro) . Hiermee valt de continuïteitsreserve binnen de gestelde 

minimumnorm van 393 .373 euro (50% van de personeelslast in 2014: 786.745 euro). Het blijft belangrijk om verdere 

efficiency in de uitvoering en monitoring van projecten en interne processen te behalen. 

Begin 2015 zal CILC een nieuwe risicoanalyse doen om het plafond van de continuïteitsreserve te kunnen bepalen . De 

continuïteitsreserve moet voldoende zijn om naast de salariskosten ook aan een aantal andere financiële verplichtingen 

te kunnen voldoen wanneer zich onverwachte zaken voordoen die het voortbestaan van CILC in gevaar zouden kunnen 

brengen. Met deze analyse tracht het bestuur aannemelijk te maken dat CILC voldoende is voorbereid op de risico's 

waar een projectenorganisatie als CILC aan bloot kan worden gesteld. 

6. RISICOANALYSE 

In de afgelopen twee jaar heeft CILC veel gedaan om de organisatie zakelijk en efficiënt in te richten en 

kostenbesparingen door te voeren. Hoewel in de afgelopen periode zichtbare verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn 

doorgevoerd kunnen voor een projectenorganisatie onverwachte situaties ontstaan die de bedrijfseconomische 

toestand direct in gevaar kan brengen. Dit jaar is weer eens gebleken wat de gevolgen kunnen zijn als een donor 

eenzijdig besluit de steun aan een doelland op te schorten. CILC heeft aangetoond dat door tijdig ingrijpen het 

voortbestaan van de organisatie en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid gegarandeerd kon worden. Op basis van 

een risicoanalyse die het bestuur afgelopen zomer heeft opgesteld konden tijdig maatregelen worden genomen 

waardoor CILC het jaar uiteindelijk in gezonde toestand heeft kunnen afsluiten. Met het gevoerde beleid heeft CILC 

aannemelijk gemaakt bewust te zijn van de risico's waarmee het geconfronteerd kan worden en welke preventieve 

voorzieningen en maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen van de risico's te beheersen. 

De voornaamste risico's en onzekerheden waar een projectenorganisatie als CILC mee geconfronteerd kan worden is 

het onverwacht opschorten of zelfs stopzetten van tender procedures en projecten in uitvoering. Om de impact van 

dergelijke risico's te beperken heeft CILC enerzijds succesvol ingezet op minder afhankelijkheid van één 

financieringsbron door het aantal donoren, donorinstrumenten en doellanden te spreiden . Anderzijds is de keuze voor 

partnerschappen met stabiele organisaties met eenzelfde visie en missie ook ingegeven door de noodzaak om risico's in 

te perken. 

7. VOORUITZICHT 2015 

In 2014 heeft CILC een enorme groei in de projectenportefeuille gezien, maar het heeft ook ervaren hoe ongewis de 

internationale projectenmarkt kan zijn als vanwege veranderende omstandigheden in een land Nederland of Europa 

besluit de internationale juridische samenwerking met dat land op te schorten of zelfs stop te zetten. Het is daarom 

zaak om te blijven inzetten op het verwerven van nieuwe opdrachten. Echter, de nadruk zal komend jaar komen te 

liggen op het verder versterken van de capaciteit om projecten vakkundig en resultaatgericht uit te voeren. We willen 

het vertrouwen dat donoren en begunstigden hebben getoond door ons al die nieuwe opdrachten te gunnen 

beantwoorden met projecten waar iedereen trots op kan zijn. Bij alle processen en systemen zal in de komende periode 

vooral worden bekeken hoe die ten dienst staan van het management en de uitvoer van onze internationale projecten . 

Daarbij zullen we blijven zoeken naar een optimale balans tussen omzet uit eigen uren en de marges op de inzet van 

externe experts. 

Op 25 november 2014 heeft de raad van toezicht ingestemd om in het tweede kwartaal va hiHJ~ksv'7:'~Qen naar 
REG ISTERACCOUNT /tNTS 

Spui 1, Den Haag. De verhuizing naar Spui 1 zal een verdere kostenbesparing opleveren en d~a naast kan hiermee een 

nieuwe vorm van (samen)werken geïntroduceerd worden in een inspirerende omgeving. terdam, 1 3 APR. 2015 
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7.1 STRATEGISCHE SAMENWERKING 

CILC zal komende periode de samenwerking met partners met eenzelfde visie in binnen- en buitenland verder 

verstevigen . Met deze partners wil CILC internationale projecten uitvoeren en een bijdrage blijven leveren aan het 

verwezenlijken van de ambitie van Den Haag om zich als stad van vrede en recht te profileren en van Nederland om een 

wereldwijde bijdrage te leveren aan rechtsstaatopbouw en rechtsorde. We geloven dat de samenwerking met dit soort 

organisaties het beste past bij het verwezenlijken van onze missie. 

7 .2 VERWACHTING RESULTATEN 2015 EN 2016 

De jaarlijkse begroting van CILC wordt opgesteld op basis van lopend werk en een inschatting van te verwerven nieuwe 

projecten . Een gezond CILC heeft met de huidige bezetting en het gehanteerde verdienmodel per jaar circa 3,5 miljoen 

euro nodig aan omzet, waarvan 1 miljoen euro aan inzet van eigen personeel. We zullen komend jaar streven naar 

grotere resultaatmarges om het huidige niveau van de continuïteitsreserve van CILC te kunnen handhaven. 

Uitgangspunt daarbij is dat de continuïteitsreserve per jaar zodanig groeit dat we minimaal op het door ons gewenste 

minimum blijven. In het eerste kwartaal heeft CILC 4,3 miljoen euro aan projectbudget verzekerd voor 2015. Dit 

betekent dat de omzet van 3,4 miljoen euro die voor geheel 2015 is gebudgetteerd als reëel kan worden beschouwd. 

Ondertekening, Den Haag 9 maart 2015 

Willem van Nieuwkerk 

directeur 
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adjunct directeur 
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BEGROTING 

Bruto marge 

subsidiebaten 

subsidiebestedingen 

Totaal bruto marge 

Bedrijfskosten 

lonen en salarissen 

sociale lasten 

afschrijvingskosten 

overige waardeveranderingen mva 

overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Netto omzetresultaat 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

bijzondere baten/lasten 

Resu ltaat voor winstbestemming 
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2015 

€ 

3.427.464 

2.405.581 

1.021.883 

567.487 

164.340 

16.034 

0 

230.767 

978.628 

43 .254 

0 

10.000 

53.254 

0 

53.254 

2014 

€ 

3.581.466 

2.500.328 

1.081.138 

644.076 

193.050 

7.100 

0 

234.329 

1.078.556 

2.582 

0 

10.000 

12.582 

0 

12.582 

dubois6co 
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• P1~1 voor identificatiedoeleinden: 



A. BALANS 

31-12-2014 31-12-2013 

€ € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa - inventaris 22.509 8.875 

Vlottende activa 

Vorderingen 255.110 538.870 

Liquide middelen 1.838.597 1.155.189 

Totaal vlottende activa 2.093.707 1.694.059 

Totaal activa 2.116.216 1.702.934 

Eigen vermogen 

Besteedbaar vermogen 

Continuïteitsreserve 661.268 650.053 

Algemeen reserve 0 6.809 

661.268 656.862 

Voorzieningen 

Voorziening ex-medewerkers 0 0 

Schulden 

Kortlopende schulden 1.454.948 1.046.072 

Totaal passiva 2.116.216 1.702.934 

dubois6co 
AEGISTE AACCOUNTANTS 
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B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Bruto marge 

subsidiebaten 

subsidiebestedingen 

Totaal bruto marge 

Bedrijfskosten 

lonen en salarissen 

sociale lasten 

afschrijvingskosten 

overige waardeveranderingen mva 

overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Netto omzetresultaat 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

bijzondere baten 

Resultaat voor winstbestemming 

Resultaat bestemming 

dotatie/onttrekking continuïteitsreserve 

dotatie/onttrekking algemeen reserve 

realisatie 

2014 

€ 

2.624.088 

1.629.322 

994.766 

604.615 

182.130 

4.746 

0 

261.452 

1.052.943 

-58.177 

48.756 

13.827 

4.406 

0 

4.406 

11.215 

-6.809 

4.406 
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begroting 

2014 

€ 

3.581.466 

2.500.328 

1.081.138 

644.076 

193.050 

7.100 

0 

234.329 

1.078.556 

2.582 

0 

10.000 

12.582 

0 

12.582 

0 

12.582 

12.582 

real isatie 

2013 

€ 

3.263.717 

2.257.631 

1.006.086 

505.785 

144.268 

5.250 

0 

340.234 

995.536 

10.550 

941 

14.077 

25.568 

443.332 

468.900 

462.091 

6.809 

468.900 

dubois6co 
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KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse va luta's zijn 

herleid in euro's op basis van de op balansdatum gehanteerde omrekeningskoers. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht 

in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in 

hetzelfde boekjaar. Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2014 muteerde van €2.071.609 naar 

€1.155.189 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat 

Afschrijvingen 

Veranderingen in werkkapitaal: 

- vorderingen 

- voorzieningen 

- kortlopende schulden 

Totaal mutaties 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen materiële activa 

Netto kasstroom 

Stand per 1 januari 

Stand per 31 december 

Mutatie liquide middelen 

31-12-2014 

€ 

4.406 

4.746 

283.760 

-183.678 

592.554 
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€ 

9.152 

692.636 

701.788 

-18.380 

683.408 

1.155.189 

1.838.597 

683.408 

31-12-2013 

€ 

449.992 

5.249 

-152.425 

-12.500 

-1.201.990 

dubois 6 co 
~ EGIST E RACCOUNT J. NTS 

€ 

455.242 

-1.366.915 

-911 .673 

-4.747 

-916.420 

2.071.609 

1.155.189 

-916.420 



ALGEMENE TOELICHTING 

Grondslagen voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling 

Algemeen 

Bij de conversie van de gulden naar de euro is in 2001 een verschil ontstaan tussen de sub-administratie debiteuren en 

het grootboek van €1.366. Bij alle jaarrekening controles is dit verschil onderbouwd voorgelegd aan de accountant, 

waarbij aangegeven is dat de sub-administratie juist is weergegeven en het grootboek de afwijking vertoont. 

Met ingang van het boekjaar 2014 is begonnen met een nieuwe inrichting van de administratie en is hiertoe in de 

administratieve systemen een nieuwe (schone) administratie geopend. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van het 

boekjaar 2014 er weer een aansluiting is tussen de sub-administratie debiteuren en het grootboek, maar dat de 

beginbalans 2014 afwijkt van de eindbalans 2013 (zoals deze is gepresenteerd in de jaarrekening 2013) . In deze 

jaarrekening is derhalve voor gekozen om het verschil uit het verleden te corrigeren, door de vergelijkende cijfers met 

het boekjaar 2013 aan te passen. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen toegelicht. 

Balans Activa 

vorderingen 

waarvan : debiteuren 

Balans Passiva 

algemeen reserve 

Staat van baten en lasten 

bijzondere baten 

Resultaat voor winstbestemming 

Resultaat bestemming 

dotatie/onttrekking algemene reserve 

2013 oud 

€ 

540.235 

56.271 

8.875 

444.698 

470.266 

8.175 

2013 nieuw 

€ 

538.870 

54.906 

6.809 

443.332 

468.900 

6.809 

verschil 

€ 

1.366 

1.366 

1.366 

1.366 

1.366 

1.366 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder 

winststreven . De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten . Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid . De vergoeding voor projecten en de 

daarmee samenhangende kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

dubois6co 
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Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta 

De uit transacties voortvloeiende vorderingen en schulden ultimo boekjaar worden omgerekend tegen de koers per 

balansdatum. De in vreemde valuta luidende transacties die gedurende de verslagperiode zijn afgewikkeld zijn verwerkt 

tegen de op dat moment geldende wisselkoers. Koersverschillen worden onder de financiële baten en lasten ten gunste 

respectievelijk ten laste van de resultatenrekening over de per balansdatum afgesloten verslagperiode gebracht. 

Waardering materiële vaste activa 

Waardering vindt plaats op de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijving is gebaseerd 

op de geschatte economische levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs. In het jaar van aanschaf wordt pro 

rato afgeschreven. 

De afschrijvingspercentages bedragen voor inventaris 20%, voor de telefooninstallaties 20% en voor 

computerapparatuur 33%%. 

Waardering projecten 

De nog te besteden subsidies worden gewaardeerd, voor zover nog geen vergoeding is ontvangen, op de direct toe te 

rekenen kosten, vermeerderd met een opslag voor indirecte kosten en onder aftrek van een voorziening voor 

verwachte verliezen. Indien voor een per balansdatum nog niet opgeleverd project op verantwoorde wijze tussentijds 

resultaat kan worden bepaald, dan wordt het resultaat naar rato van voortgang opgenomen. Als dat niet mogelijk is 

wordt het resultaat bij oplevering genomen. 

Vergoeding voor projecten 

De vergoeding voor projecten betreft de reële waarde van de in het verslagjaar aan projecten bestede kosten. 

Indien meer aan vergoeding voor projecten is ontvangen dan kosten zijn besteed, wordt het meerdere onder vooruit 

ontvangen bedragen verantwoord . 

Nettoresultaten projecten 

Het resultaat op lopende projecten wordt naar rato bepaald conform de percentage of completion methode, rekening 

houdend met het voorzichtigheidsprincipe. 

Bedrijfslasten 

De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten, alsmede de directe lonen en sociale lasten, worden aan de 

projecten toegerekend . Tevens worden de indirecte kosten geheel aan de projecten toegerekend door middel van een 

verdeelsleutel op basis van de directe uren. 

dubois 6co 
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Rentebaten en -lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te 

ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen renten. 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te 

betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt voor reële waarde. Na de eerste 

opname worden de financiële instrumenten gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 

rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan 

de nominale waarde. De reële waarde is bepaald als contante waarde van de toekomstige kasstromen. 

dubois 6co 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Materiële vaste activa 

Boekwaarden per 1 januari 

Mutaties : 

investeringen 

afschrijvingen 

Boekwaarden per 31 december 

Stand per 31 december: 

cumulatieve aanschafwaarden 

cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarden per 31 december 

Vorderingen 

Debiteuren 

Vorderingen op personeel 

Vorderingen op derden 

Te vorderen BTW 

Te vorderen BTW 2006-2009 

Te vorderen BTW 2010-2011 

Te vorderen rente op BTW 2006-2011 

Overige vorderingen 

Overlopende activa 

Totaal vo rderingen 

31-12-2014 31-12-2013 

€ € 

8.875 9.379 

18.380 4.747 

-4.746 -5.250 

22.509 8 .875 

86.638 68.068 

-64.129 -59.193 

22.509 8.875 

-73.144 54.906 

2.973 15 

296.226 100.009 

4.210 54.565 

0 144.571 

0 114.803 

0 27 .277 

0 20.969 

24.845 21.754 

255.111 538.870 

dubois6co 
REGI S TE R ACCOUN T A ~ TS 

Het debiteurensaldo komt credit uit in verband met een teruggave-verplichting van t~~~d00,tvar'S~'j>Jf. rs2~~Sten met 

betrekking tot de afgesloten Uganda projecten ter hoogte van €172. 721 ' 
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31-12-2014 31-12-2013 

€ € 

LIQUIDE MIDDELEN 

Rekeningen courant 

ABN AMRO Bank - rekening-courant 10.227 419.664 

10.227 419.664 

Spaarrekeningen 

ABN AMRO Bank - bestuur spaarrekening 5.672 694.022 

ABN AMRO Bank - direct kwartaal spaarrekening 806.000 0 

ABN AMRO Bank - vermogens spaarrekening 1.003.414 0 

ABN AMRO Bank - hoog rendementsdeposito 0 1.752 

1.815.086 695.774 

Rekeningen in vreemde valuta 

ABN AMRO Bank rekening-courant USD 8.002 38.293 

8.002 38.293 

Kassen 

Kas Euro 4.088 532 

Kas USD 112 199 

Kas incourante valuta 1.082 726 

5.282 1.458 

Totaal liquide middelen 1.838.597 1.155.189 

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. De rente op de spaarrekeningen is variabel. 

EIGEN VERMOGEN 

Stand per 1 januari 

Mutatie boekjaar 

Stand per 31 december 

SCHULDEN 

Kortlopende schulden 
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31-12-2014 

€ 

656 .862 

4.406 

31-12-2013 

€ 

187.961 

468 .900 

661.268 dubois 6 ca656.862 
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Nog te besteden subsidie/vooruit ontvangen bedragen 

Overige schulden 

Totaal kortlopende schulden 

Nog te besteden subsidies/vooruit ontvangen bedragen 

Nog te besteden subsidies per 31 december 

Af: voorziening onderhanden werk per 31 december 

Totaal 

Af: vooruit ontvangen bedragen 

Totaal nog te besteden subsidies/vooruit ontvangen 

bedragen 

1.151.215 

303 .733 

1.454.948 

10.581.065 

-325 .975 

10.255.090 

-11.406.305 

-1.151.215 

739.856 

306.216 

1.046.072 

10.461.827 

-183.678 

10.278.149 

-11.018.005 

-739.856 

De nog te besteden subsidies en de vooruit ontvangen bedragen zijn een weergave van de cumulatieve kosten c.q. 

vergoedingen van de lopende projecten ultimo 2014. 

Overige schulden 

Crediteuren 

Vakantiedagen 

Te betalen vakantiegeld 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Schulden terzake pensioenen 

Overige schulden 

Overlopende passiva 

Totaal overige schulden 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Huurcontract 

116.281 144.072 

20.089 22.487 

23 .258 18.306 

50.629 29.221 

12.090 -11 

-4.578 -8.863 

85.964 101.002 

303 .733 306.216 

CILC huurt het kantoorpand aan de Koninginnegracht 7. Voorts huurt CILC een archiefruimte in het souterrain alsmede 

één parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage. Hiertoe is een huurovereenkomst afgesloten voor de periode 1 

december 2008 tot en met 30 november 2011. De huurovereenkomst is sedertdien jaarlijks verlengd . De totale 

huurverplichting is op jaarbasis gelijk aan €47.948 en wordt jaarlijks op 1 december geïndexeerd. Het huurcontract kan 

maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voor het huurcontract is een 

bankgarantie afgegeven van €11.987. 

dubois6co 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Begroting Realisatie 

2014 2014 2013 

€ € € 

BATEN 

Subsidiebaten projecten 

Westelijke Balkan 698.135 713 .510 

GOS-landen inclusief Kaukasus 107.636 433.304 

Maghreb/Mashrak 314.355 279.872 

Afrika 937.086 842.550 

Azië 192.839 81.198 

Zuid Amerika 0 370 

Worldwide 82.151 141.890 

Fragiele staten 291.886 771.022 

Totaal subsidiebaten projecten 2.624.088 3.581.466 3.263.717 

subsidiebestedingen 

kosten werk derden 838.349 1.451.536 1.299.641 

kosten materialen 169.721 81.130 206.451 

kosten directe lonen 767.078 1.078.556 893 .676 

overige directe kosten 448.429 908.623 643.627 

subtotaal directe kosten 2.223 .577 3.519.844 3.043.394 

dekking directe lonen -767.078 -1.078.556 -893 .676 

voorzieningen 152.725 35 .815 80.750 

resultaat afgesloten projecten 20.098 23.225 27.163 

subtotaal overige projectkosten -594.255 -1.019.516 -785 .763 

totaal subsidiebestedingen 1.629.322 2.500.328 2.257.631 

Bijzondere baten 

eenmalige bijd rage UL 0 0 215 .000 

eenmalige teruggave OB 2006-2011, incl. rente 0 0 229.698 

eenmalige correctie sub debiteuren/grootboek 0 0 -1.366 

totaal bijzondere baten 0 d~bois 6 d13·332 

lf EGISH QAC CO UN T AN TS 
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LASTEN 

Personeelskosten 

Salarissen 

Vakantietoeslag/eindejaarsuitkering/gratificaties 

Subtotaal salarissen 

Sociale lasten en pensioenen 

subtotaal lonen en salarissen 

Uitzendkrachten 

Overige personele kosten 

subtotaa l overige personele kosten 

Totaal personeelskosten 

Fte's 

Realisatie 

2014 

€ 

510.903 

93 .712 

604.615 

182.130 

786.745 

80.375 

57.246 

137.621 

924.366 

10,4 

Begroting 

2014 

€ 

553.806 

90.270 

644.076 

193.050 

837.126 

22.500 

53.515 

76.015 

913.141 

10,3 

Realisatie 

2013 

€ 

429.373 

76.412 

505.785 

144.268 

650.053 

188.819 

16.803 

205 .622 

855 .675 

10,6 

CILC heeft sinds maart 2013 eigen personeel in dienst. Er zijn geen bezoldiging, leningen, voorschotten of garanties 

verstrekt aan toezichthouders van CILC. Buiten de bezoldiging, die de bestuurders van CILC ontvangen uit hoofde van 

hun dienstbetrekking bij CILC, zijn er geen leningen, voorschotten of garanties aan hen verstrekt. 

Realisatie Begroting Realisatie 

2014 2014 2013 

€ € € 

overige bedrijfskosten 

Uitzendkrachten 80.375 22.500 188.819 

Overige personele kosten 57.246 53 .515 16.803 

Huisvestingskosten 57.478 60.564 52.177 

Reis- en verblijfkosten 700 2.000 1.980 

Verkoopkosten 24.872 41.000 35 .004 

Overige bedrijfskosten 40.781 54.7a.o 
ubois6co 

45.451 
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Realisatie Begroting Realisatie 

2014 2014 2013 

€ € € 

overige bedrijfskosten 

Uitzendkrachten 80.375 22.500 188.819 

Overige personele kosten 

Diverse vergoedingen 13.780 22.965 8.253 

Studie 5.154 10.000 7.758 

Verzekeringen 10.782 17.500 10.710 

Kosten ex-personeel 0 0 -12.500 

Reorganisatiekosten/ ingehuurd personeel 5.142 0 4.700 

Mutatie reservering vakantieverlof -2.399 0 -2.646 

Overige personeelskosten 24.787 3.050 529 

subtototaal overige personele kosten 57.246 53.515 16.803 

huisvestingskosten 

vaste kosten 57.465 58.064 52.177 

incidentele kosten 13 2.500 0 

subtotaal huisvestingskosten 57.478 60.564 52.177 

incidentele reis- en verblijfkosten 700 2.000 1.980 

verkoopkosten 

marketingkosten 8.035 3.000 1.918 

verkoopkosten 3.561 9.500 10.281 

acquisitiekosten 13.276 28.500 22.806 

subtotaal verkoopkosten 24.872 41.000 35.004 

overige bedrijfskosten 

kantoorkosten 17.016 15.700 14.443 

assurantiekosten 4.130 4.000 2.245 

advieskosten 17.734 25 .000 19.204 

financiële kosten -4.083 1.775 3.734 

communicatiekosten 4.896 6.025 4.318 

overige algemene bedrijfskosten 1.088 2.250 1.508 

subtotaal overige bedrijfskosten 40.781 54.75c}iubois 6 C0+5.451 
rt EG I S TE ltACCOUNT A NTS 
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OVERIGE GEGEVENS 

Resultaatbestemming 

In de statuten zijn geen bijzondere bepalingen inzake de resultaatbestemming opgenomen. Het bestuur heeft de 

resultaatverdeling, zoals opgenomen in de staat van baten en lasten, vastgesteld . 

Gebeurtenissen na balansdatum 

CILC is voornemens om per eind april 2015 te gaan verhuizen naar Spui 1 te Den Haag. Hiertoe is een 

huurovereenkomst getekend voor een periode van 7 jaar met een optie tot verlenging van 5 jaar. De aanvangshuurprijs 

bedraagt €35.980 per jaar. Op de huurprijs is een éénmalige huurkorting verleend van 6 maanden (€17.990) die in 84 

gelijke delen gegeven wordt over de gehele looptijd van 7 jaar en worden verrekend met de reguliere huur. Er is een 

bankgarantie afgegeven ter hoogte van 3 huurtermijnen (€12.827,49). 
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