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Aan:

het bestuur en de raad van toezicht van
NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde
Leidsegracht 103
1017ND AMSTERDAM

Amstelveen, XX maart 2022

Kenmerk: xxx

Geachte leden van het bestuur en de raad van toezicht,

Wij hebben de jaarrekening 2021 van NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (hierna 
te noemen: NVVE of ‘de vereniging’) gecontroleerd. In dit verslag hebben wij de belangrijkste bevindingen 
en conclusies van de jaarrekeningcontrole opgenomen. Dit verslag vormt de rapportage over de controle 
zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. Dit verslag is uitsluitend voor u bestemd en daarom mag deze niet zonder 
onze schriftelijke toestemming verder worden verspreid of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij starten dit accountantsverslag met een analyse van uw financiële positie, de jaarrekening en onze 
controlebevindingen daarbij. Daarna treft u de achtergrond van onze controle aan, waarna we kort een 
overzicht geven van de bevindingen ten aanzien van de interne beheersing van uw organisatie. 

Wij vertrouwen er op u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een 
nadere toelichting op de inhoud te geven.

Met vriendelijke groet,

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze,

J.A. Wiersma RA
Partner en extern accountant NVVE

Aanbiedingsbrief

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.
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1.1 Uw financiële positie (1/3)

Resultaat 2021 ligt 
boven 2020 en 
begroting 2021

Resultaatanalyse 2021
Het resultaat van NVVE over het jaar 2021 bedraagt € 352.000 positief. Het resultaat is beïnvloed door een aantal bijzondere of eenmalige 
posten. Het resultaat zonder bijzondere posten bedraagt circa € 149.000 positief, hetgeen een verbetering is ten opzichte van het 
genormaliseerd resultaat over boekjaar 2020.   

Onderstaand is het resultaat in het kort weergegeven:

* Alle bedragen in € x 1.000. (bron: Jaarrekening 2021 van NVVE)
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RESULTATENREKENING 2020 2021 Begroting 
2021 2020

Resultaat volgens de jaarrekening

Ontvangsten van leden 4.081 4.015 3.622 
Overige baten 555 535 828 
Personeelskosten -2.261 -2.175 -2.109 
Bureaukosten -748 -757 -712 
Verenigingskosten -317 -329 -323 
Communicatiekosten -370 -570 -400 
Relevant -423 -380 -400 
Overige -165 -203 -285 
Resultaat boekjaar 352 136 221 

Bijzondere of eenmalige posten

Opbrengsten legaten en erfstellingen -219 -300 -561 
Annulering activiteiten door COVID-19 (campagnekosten, zomerfestival, 50PlusBeurs) -260 - -
Kosten opvolging bestuurder (overlap, werving, beëindigingsvergoeding, afrekening 
verlofsaldo) 100 - -
Kosten via bestemmingsreserves 176 103 202
Genormaliseerd resultaat 149 -61 -138 



1.1 Uw financiële positie (2/3)

COVID-19 heeft 
‘positief’ financieel 
effect

Ledenaantal is 
toegenomen

Lagere opbrengsten uit 
nalatenschappen

Resultaatanalyse 2021 — toelichting op voornaamste verschillen en afwijkingen
Op basis van uw financiële resultaten zoals deze blijken uit de jaarrekening 2021 lichten wij hierna toe wat de belangrijkste
ontwikkelingen, voornaamste verschillen en afwijkingen zijn ten opzichte van voorgaand jaar.

Coronacrisis (COVID-19 pandemie)
Tijdens de controle hebben wij evenals in 2020 aandacht besteed aan de impact van het Coronavirus op NVVE. Het financiële effect van de 
pandemie is per saldo positief. Het grootste effect hierin betreft de besparingen als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten, hetgeen 
voornamelijk lagere communicatiekosten tot gevolg heeft. Daarnaast weet de NVVE de kosten uit hoofde van ziekteverzuim te beperken 
tot 2,8%, waar dit percentage landelijk veel hoger ligt. 

Opbrengsten leden
In 2021 is het tarief voor de contributie verhoogd naar € 22,85 (2020: van €17,50 naar € 22,50). De ontwikkeling van het ledenaantal laat 
gedurende boekjaar 2021 een constant beeld zien. Over het geheel is sprake van een lichte groei met 800 leden tot 173.443 leden per eind 
2021. Tezamen met het effect van de contributieverhoging groeit de opbrengst uit contributies met bijna € 470.000 (13%) ten opzichte van 
de contributieopbrengsten 2020. Deze toename is groter dan de contributieverhoging en toename van de ledenaantallen omdat de 
opbrengsten in 2020 nog gedeeltelijk bestonden uit toerekening van de lidmaatschappen afgesloten in 2019 tegen het toen geldende
tarief.
De groei van de contributie-opbrengsten draagt bij aan een verdere verbetering van het genormaliseerde resultaat over boekjaar 2020. 
NVVE is als gevolg hiervan, voor haar resultaat, minder afhankelijk geworden van andere, minder voorspelbare opbrengsten. 

Overige baten
De overige baten zijn iets hoger dan begroot, maar laten een afname zien ten opzichte van 2020 (€ -273.000). Deze afname wordt volledig 
veroorzaakt door de lagere baten uit legaten en erfstellingen, welke in 2020 uitzonderlijk hoog waren. Deze opbrengstenstroom hebben 
wij in het overzicht van het genormaliseerd resultaat in mindering gebracht op het resultaat, vanwege het onvoorspelbare karakter van 
deze stroom. Wel heeft de NVVE in 2021 een medewerker aangenomen die zich specifiek richt op nalatenschappen en donaties. Daarnaast 
is in de uitingen aan leden extra aandacht besteed aan de mogelijkheden tot nalaten aan de vereniging. Hiermee zet de NVVE duidelijk in 
om deze opbrengstenstroom structureel te laten bijdragen aan het resultaat en hier meer grip op te krijgen. 

Lasten
Op totaalniveau vallen de lasten over 2021 € 128.000 lager uit dan begroot en € 56.000 hoger dan in 2020. Ten opzichte van 2020 is in 2021 
eveneens sprake van annulering van activiteiten door COVID-19. Zo is ten opzichte van de begroting sprake van besparingen op de 
campagnekosten (€ 100.000), het zomerfestival (€ 100.000) en de 50PlusBeurs (€ 60.000). Deze posten zijn als bijzonder meegenomen in de 
berekening van het genormaliseerd resultaat.

De toename van de lasten ten opzichte van 2020 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toegenomen personeelskosten 
(€ 154.000). Deze toename wordt voor € 100.000 verklaard door de kosten gemaakt in het kader van het vertrek van de voormalig
bestuurder. De kosten hiervan hebben wij eveneens aangemerkt als bijzondere posten voor de berekening van het genormaliseerd 
resultaat.
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1.1 Uw financiële positie (3/3)

Liquiditeit is gezond

Herijking reserves

Analyse balans per 31 december 2021 — toelichting op voornaamste verschillen en afwijkingen

Algemeen
Uit de balans per 31 december 2021 blijkt dat NVVE een financieel gezonde vereniging is. Er zijn geen bijzondere of opvallende 
ontwikkelingen zichtbaar ten opzichte van de balans per eind 2020. De hierna opgenomen passages bevatten een beknopte toelichting op 
de cijfermatige ontwikkelingen in de balans alsmede — indien van toepassing — onze controlebevindingen aangaande de betreffende post.

Vaste activa
De vaste activa bevat de boekwaarde van investeringen in verbouwingen, inventaris en hardware. Op totaalniveau neemt de boekwaarde in 
2021 af met ca. € 31.000, hetgeen met name het effect is van reguliere afschrijvingen. De investeringen in 2021 zijn van zeer beperkte 
omvang (€ 7.000) en zullen naar verwachting in 2022 grotere vormen aannemen, als de vernieuwing van het kantoor gaat plaatsvinden, dat 
op dit moment nog in de offertefase zit.

Vlottende activa
De vlottende activa bestaan voor 99% (€ 4.567.000) uit liquide middelen. Deze zijn toegenomen ten opzichte van 2021 met € 424.000 
hetgeen voornamelijk het gevolg is van het positief resultaat over het boekjaar. De liquide middelen zijn gespreid over een vijftal banken: 
ING, ABN-Amro, Rabobank, ASN, en Triodos. De liquiditeit van de vereniging is zeer goed, onder andere door vooruit ontvangen 
contributies.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit vooruit ontvangen contributies (€ 1.889.000), crediteuren, belastingen en sociale premies en diverse 
overlopende posten (in totaal € 390.000). Op totaalniveau nemen deze schulden met ca € 31.000 toe hetgeen met name het gevolg is van 
de contributieverhoging in 2021. De overige posten laten een relatief consistent beeld zien met 2020.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt € 2.392.000 en is onderverdeeld naar € 607.000 algemene reserve, € 850.000 continuïteitsreserve en 
€ 934.000 bestemmingsreserves. 

De continuïteitsreserve is gevormd om onzekerheden rondom toekomstige baten op te vangen en is in 2021 herijkt. De reserve is
opgebouwd uit verplichtingen die de vereniging heeft voor tijdelijke doorbetaling van personeel € 387.000, te betalen 
transitievergoedingen € 243.000 en circa € 220.000 verplichtingen jegens leveranciers. 

Daarnaast zijn er bestemmingsreserves gevormd voor een divers aantal doeleinden. Gebruikelijk is om reserves te vormen voor die kosten 
waarvan vrijwel zeker is dat die in de nabije toekomst tot uiting komen in de exploitatie en de omvang daarvan te bepalen aan de hand 
van een inschatting van de hoogte van die kosten. Per eind 2021 heeft u de stand van de reserves opnieuw beoordeeld en op basis daarvan 
de resterende waarde van de reserves voor nieuwe dienstverlening toegevoegd aan de algemene reserve.

7

JAARREKENING ONZE CONTROLE INTERNE BEHEERSING



1.2 Grondslagen financiële verslaggeving

Continuïteits-
veronderstelling is 
aanvaardbaar

Gekozen
verslaggevings-
grondslagen zijn 
aanvaardbaar

Continuïteitsveronderstelling
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is het bestuur uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van NVVE duurzaam kunnen 
worden voortgezet. Wij onderschrijven de gehanteerde continuïteitsveronderstelling.

Met ingang van boekjaar 2022 zijn wij op grond van richtlijnen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verplicht in 
de controleverklaring te rapporteren over (dis)continuïteit; zie ook de toelichting onder 1.3 van deze rapportage. 

Grondslagen financiële verslaggeving
Wij hebben de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de consistente toepassing daarvan alsmede de duidelijkheid 
en volledigheid van de jaarverslaggeving beoordeeld en besproken met de raad van bestuur. NVVE heeft gedurende 2021 geen wijzigingen 
doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen en er is geen sprake van eerste toepassing.
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1.3 Bevindingen in de controle

Geen aanwijzingen 
voor materiële fraude 
of non-compliance 

Geen 
controleverschillen

Fraude en non-compliance
Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en
onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn 
van een risico omtrent corruptie.

Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op 
verschillende niveaus binnen de organisatie. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico’s en -situaties besproken met het bestuur en de 
audit commissie. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen indicaties voor materiële fraude opgeleverd.

Met ingang van boekjaar 2022 zijn wij op grond van richtlijnen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verplicht in 
de controleverklaring te rapporteren over fraude. Wij zullen dan, in onze controleverklaring, melding maken van de belangrijkste
frauderisico’s en hoe wij deze hebben geadresseerd. Tijdens de controle van boekjaar 2021 betroffen dat de volgende risico’s:
 Frauderisico als gevolg van het door het management doorbreken van interne beheersingsmaatregelen; en
 Frauderisico als gevolg van een leemte in de interne beheersing van de betalingsorganisatie.

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant-specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats 
van de activiteiten, de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse 
wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn.

Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor
zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Hierbij hebben wij de naleving van wet- en 
regelgeving besproken aan de hand van de door u opgestelde analyse in de compliance vragenlijst. 

Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance geconstateerd.

Controleverschillen
Tijdens onze controle zijn geen controleverschillen geconstateerd. Alle presentatiecorrecties zijn verwerkt in de jaarrekening. 
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2. Onze controle

Goedkeurende 
controleverklaring bij 
de jaarrekening 

De controle is verricht 
met in acht name van 
de afspraken in de 
opdrachtbevestiging en 
gaat uit van een 
risicogerichte aanpak

Scoping: doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van NVVE in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 
640).

Strekking van de controleverklaring
Aangezien de jaarrekening 2021 van NVVE aan de daaraan te stellen eisen voldoet, zijn wij voornemens een goedkeurende 
controleverklaring af te geven bij de jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2021 zijn 
afdoende behandeld en onze controle is afgerond.

Wij hebben vastgesteld dat de andere informatie bij het jaarverslag, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. Tevens hebben wij vastgesteld de andere informatie alle informatie 
omvat die op grond van RJ640 is vereist.

Voor een uiteenzetting inzake de verantwoordelijkheden van het bestuur van de vereniging en van BDO Audit & Assurance B.V., alsmede de 
aard en de reikwijdte van onze werkzaamheden in het kader van onze accountantscontrole, verwijzen wij naar de controleverklaring.

Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdracht-
bevestiging van 26 augustus 2021. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en 
het bestuursverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de 
opdrachtbevestiging.

Onze controleaanpak is primair gebaseerd op een systeemgerichte en risicogerichte benadering, waarbij gesteund wordt op de opzet, 
bestaan en werking van de aanwezige administratieve organisatie en de daarin opgenomen beheersingssystemen. Deze aanpak gaat uit van 
een risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die 
voortvloeien uit de strategie en operaties van NVVE. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s
van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.
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2. Onze controle

De controle houdt 
rekening met 
afwijkingen die van 
invloed kunnen zijn op 
beslissingen van 
gebruikers 

Onze onafhankelijkheid
is geborgd

Geen tekortkomingen 
betrouwbaarheid en 
continuïteit 
geautomatiseerde 
gegevensverwerking

Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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. 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 102.000.
De materialiteit is gebaseerd op een percentage van de totale kosten van de vereniging over boekjaar 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 
kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met de raad van bestuur overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven
€ 5.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Onafhankelijkheid
Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze 
eisen. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en 
hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.

Geautomatiseerde gegevensverwerking
De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid 
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met 
betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst, waar nodig brengen wij verslag uit over tekortkomingen. 

Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de onderneming uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. Daarbij is 
geconstateerd dat NVVE het beheer van relevante beveiligingsaspecten heeft uitbesteed aan een externe partij, Constant IT. In het kader 
van de jaarrekeningcontrole is beperkt gesteund op de werking van IT beheersmaatregelen, aangezien de processen van de vereniging met 
name ondersteund worden door IT en is in beperkte mate sprake van geautomatiseerde beheersingsmaatregelen. 

Met het oog op toekomstige automatiseringsprojecten willen wij u erop wijzen dat ook als maatregelen worden beheerd door een externe 
partij, het uw verantwoordelijkheid is om vast te stellen dat de beheersing van die derde partij op orde is. Wij adviseren u in dat geval 
assurance rapportages (ISAE 3402 of ISO 72001) te verkrijgen van de applicatie(s) die u gaat gebruiken en kennis te nemen van de kwaliteit 
en effectiviteit van de interne beheersmaatregelen van de IT leverancier, deze af te zetten tegen de normpositie voortkomend uit een 
interne risicoanalyse en waar noodzakelijk zelf interne beheersingsmaatregelen te treffen op de gebieden waarop de IT leverancier tekort 
schiet.
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3. Uw interne beheersing & onze bevindingen

Opzet, bestaan en 
werking van de AO/IB

Werkzaamheden interne beheersing
Het doel van de jaarrekeningcontrole is een oordeel over de financiële overzichten tot uitdrukking te brengen. De controle heeft onder 
meer betrekking op het overwegen van de interne beheersing die voor het opstellen van de financiële overzichten relevant is, teneinde 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet met het doel een oordeel over de 
effectiviteit van de interne beheersing tot uitdrukking te brengen.  

De aangelegenheden waarover wij rapporteren zijn over het algemeen beperkt tot die tekortkomingen die tijdens de controle zijn 
geïdentificeerd en waarvoor tot de conclusie is gekomen dat deze voldoende belangrijk zijn om te worden gerapporteerd. 

Aan de navolgende processen hebben wij specifiek aandacht geschonken tijdens onze interimcontrole:
 Opbrengstenproces (contributies, donaties en giften, legaten en erfstellingen);
 Inkoop- en betalingsproces;
 Personeelsproces;
 Financiële rapporteringscyclus; en
 IT

Overall indruk interne beheersing
Tijdens onze interim-controle hebben wij aandacht besteed aan de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de
daarin opgenomen interne beheersmaatregelen voor zover relevant geacht in het kader van de controle van de jaarrekening. Wij hebben onze 
bevindingen reeds met u gedeeld in onze management letter.

Overall concluderen wij dat de maatregelen van interne beheersing van een voldoende niveau zijn en dat de bevindingen die wij hebben
passen bij het beeld van een kleine organisatie.

Bevindingen
Voor nadere detaillering verwijzen wij naar onze management letter welke wij d.d. 24 november 2021 hebben uitgebracht.
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