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Bestuursverslag het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting ter inzage.

amsterdam,  30 juni 2014

het Bestuur, 

R. van Breugel  D. van der Graaf  S.F. Maltha

Voorzitter	 	 	 Secretaris	 	 	 Penningmeester

de heer van der graaf, afgevaardigde otp, is tevens secretaris van stichting servicebureau Filmrechten, seKaM video, 

CFap, voorzitter stopnl, bestuurslid stg, lid van de algemene ledenvergadering van rodap en directeur van otp. 

de heer Maltha, afgevaardigde Fpn, is tevens penningmeester van stichting servicebureau Filmrechten, seKaM 

video, stopnl, voorzitter CFap, bestuurslid sgn en stg, stichting de thuiskopie, eurocopya, de general assemblee 

van agICoa, lid van de eXCom van agICoa , adviseur van sont en lid van de algemene ledenvergadering van rodap.

de heer van Breugel, afgevaardigde otp, is tevens voorzitter van seKaM video, stichting servicebureau Filmrechten, 

bestuurslid stopnl en CFap en vervangend lid van de general assemblee van agICoa en de eXCom van agICoa.
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KernCIJFers  

Bedragen In euro’s

RechtenopBRenGSten/licentie inkoMSten

nederlands gebruik 

CBo's nederland

Buitenlands gebruik

CBo's Buitenland

subtotaal

RepaRtitie/uitkeRinGen

rechthebbenden 

CBo's nederland

agenten Buitenland

toevoeging socu-fonds

Bijdrage beroepsorganisaties

subtotaal

netto kosteninhouding

totaal

te veRDelen RechtenopBRenGSten/licentie inkoMSten

te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar

exploitatieRekeninG

netto kosteninhouding

overige baten

Beheerskosten

exploitatieReSultaat

Financiële baten en lasten

ReSultaat (vooR BelaStinGen)

kenGetallen

percentage feitelijk ingehouden kosten

Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten

Beheerskosten (bruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten

percentage afgeleide consumentenprijsindex 

aantal leden en deelnemers

aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden

aantal gefactureerde gebruikers

aantal werknemers in fte

183.425

738.749

922.174

-15.419.569

-100.000

-15.519.569

-355.793

-14.953.188

9.694.003

355.793

-574.073

-218.281

218.281

0

7,5%

62,3%

3,6%

39,1%

2,53%

1.465

702

-

-
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Balans per 31 deCeMBer 2013

(na voorstel resultaatbestemming)

Bedragen In euro’s

passIva

  

reserves (3) 

verplIChtIng ter zaKe van doorBetalIng (4) 

Kortlopende sChulden (5)

 

totaal paSSiva 

456.810 

9.694.003

9.165

2013

10.159.978

2012

456.810 

24.647.191

272.596

25.376.597

aCtIva

  

vlottenDe activa
vorderIngen (1) 

lIquIde MIddelen (2) 

totaal activa  

341.762

9.818.216

2013

10.159.978

2012

2.078.534 

23.298.063

25.376.597
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eXploItatIereKenIng over 2013

Bedragen In euro’s

  

netto koSteninhouDinG (6)

BIJdrage servICeBureau FIlMreChten (7)

aCCountants- en JurIdIsChe advIesKosten (8)

KantoorKosten

BIJdrage otp/Fpn

overIge Kosten (8)

SoM DeR BeDRijFSlaSten

BeDRijFSReSultaat

FInanCIële Baten en lasten (9)

ReSultaat vooR BeSteMMinG

 355.793 

 196.000 

 144.813 

 29.584 

 100.000 

 103.677 

 574.074

- 218.281

 218.281 

 -   

2012

 212.000 

 196.000 

 117.500 

 16.900 

 100.000 

 39.000 

 469.400 

 -257.400

 257.400 

 -   

 1.245.475

 

 316.289 

 498.286 

 61.180 

 500.000 

 91.546 

 1.467.301 

-  221.826

 221.826 

 -   

20132013

Realisatie Budget Realisatie
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KasstrooMoverzICht over 2013

Bedragen In euro’s

  

InCasso / ontvangsten

repartItIe / verdelIng

kaSStRooM uit incaSSo en veRDelinG

netto KostenInhoudIng

overIge Baten

FInanCIeel resultaat

totaal BedrIJFslasten

MutatIe overIge vorderIngen

MutatIe overIge sChulden

kaSStRooM uit BeDRijFSvoeRinG

kaSStRooM uit BeleGGinGen

kaSStRooM uit FinancieRinGSactiviteiten

netto kaSStRooM

lIquIde MIddelen 1 JanuarI

lIquIde MIddelen 31 deCeMBer

Mutatie liquiDe MiDDelen

2012

  922.174 

-  15.875.362

 -14.953.188

 355.793 

 218.281 

 -   

 574.074 

 1.736.772 

-  263.429

 1.473.343 

 -   

 -   

-13.479.847

 23.298.063 

 9.818.216 

13.479.847

 25.409.883 

-  12.309.793

 13.100.090 

 1.245.475 

 221.826 

 -   

 1.467.301 

 509.446 

-  3.866.405

-  3.356.959

 -   

 -   

9.743.130

 13.554.933 

 23.298.063 

9.743.130

2013

Realisatie Realisatie
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grondslagen voor 

waarderIng en 

resultaatBepalIng

alGeMeen

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

gebaseerd op historische kosten tenzij anders toegelicht. voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde en opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop 

zij betrekking hebben.

StelSelwijziGinG

het is boekjaar 2013 voor het eerst dat de stichting haar jaarrekening heeft opgesteld overeenkomstig titel 9 Boek 

2 van het in nederland geldende wetboek (Bw). dit heeft de stichting gedaan vanwege de inwerkingtreding van 

de wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (“wet toezicht”). de belangrijkste 

veranderingen die dit tot gevolg heeft gehad zijn zichtbaar in de toelichting op de balans en resultatenrekening. de 

stichting heeft geen winstdoelstelling.

de bruto kosteninhouding in het boekjaar is 7,5% van de geïncasseerde vergoedingen. het tekort of overschot 

in de kostendekking als gevolg van de bruto kosteninhouding in het boekjaar wordt ten gunste of ten laste van 

de gelden ter doorbetaling gebracht. het saldo hiervan is de netto kosteninhouding zoals opgenomen in de 

exploitatierekening.

de cijfers voor 2012 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken.

SchattinGen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde 

schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. de feitelijke 

resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

veRplichtinGen teR zake van DooRBetalinG 

het repartitiereglement bevat bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en de betaling van de door 

de stichting uit hoofde van auteursrecht ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden wordt 

geregeld. Bij de distributie van gelden aan de rechthebbenden wordt het repartitiereglement in acht genomen. de 

actualiteit en bruikbaarheid van het repartitiereglement worden eens in de drie jaar getoetst door het bestuur. de 

te verdelen gelden bestaan enerzijds uit nog te verdelen gelden betrekking hebbend op een specifiek incassojaar, 

anderzijds uit reserveringen.
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grondslagen voor 

waarderIng en 

resultaatBepalIng

oMzet en ReSultaat

de werkzaamheden van seKaM kunnen plaatsvinden in een ander jaar dan het incassojaar. omdat het resultaat op 

deze dienstverlening tussentijds niet redelijkerwijs is in te schatten, wordt de opbrengst verantwoord ter hoogte 

van de gemaakte kosten. het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wordt direct 

gemuteerd ten gunste van het saldo ter doorbetaling. verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 

deze voorzienbaar zijn.

aaRD van De BeDRijFSactiviteiten

stichting seKaM is opgericht op 13 februari 1985. stichting seKaM int de vergoedingen die kabelexploitanten in het 

buitenland betalen voor de rechten op de doorgegeven films en tv-programma’s en betaalt deze vervolgens door 

aan de producenten van die filmwerken.

continuïteit 

In het bestuursverslag is nader ingegaan op de relevante auteursrechtelijke en marktontwikkelingen en zijn er 

ontwikkelingen geschetst welke van invloed kunnen zijn op de continuïteit. het bestuur volgt alle 

ontwikkelingen en zal waar nodig intern en extern anticiperen op de gevolgen daarvan voor de organisatie. evenwel 

geven de voortdurende collectie van kabelgelden uit het buitenland en de in 2008 gevormde continuïteitsreserve 

het bestuur vertrouwen dat de organisatie ook de komende 12 maanden vanaf opmaken en vaststellen van de  

jaarrekening in continuïteit kan opereren. derhalve is de jaarrekening ook opgesteld onder deze continuïteits-

veronderstelling. Middels de continuïteitsreserve is seKaM in staat de volledige afwikkeling van de lopende

 repartitieschuld te realiseren.

voRDeRinGen

de vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een 

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. 

veRplichtinG teR zake van DooRBetalinG

Bedragen in verband met (film)auteursrechten c.q. aan rechthebbenden te reparteren rechtengelden worden 

opgenomen als verplichting ter zake van doorbetaling op het moment van ontvangst van derden.
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grondslagen voor 

waarderIng en 

resultaatBepalIng

vennootSchapSBelaStinG

de Belastingdienst heeft in een brief van 20 december 2004 geoordeeld dat stichting seKaM niet belastingplichtig 

is voor de vennootschapsbelasting. derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in de jaarrekening. 

oveRiGe activa en paSSiva

alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

inGehouDen koStenDekkinG

over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als 

opbrengst voor de stichting verantwoord. de hoogte van deze kostendekking wordt door het bestuur vastgesteld en 

bedraagt gedurende het boekjaar 7,5%. de kosteninhouding wordt verantwoord bij ontvangst omdat het bedrag 

van de te reparteren rechtengelden op dat moment op betrouwbare wijze kan worden bepaald.

BijDRaGe SeRviceBuReau FilMRechten

de kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (voorzienbare) verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het opnemen van voorzieningen.

oveRiGe BeDRijFSkoSten

de kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 

opnemen van voorzieningen.

Financiële Baten en laSten

de financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen 

respectievelijk aan derden betaalde interest. 

GRonDSlaGen vooR het opStellen van het kaSStRooMoveRzicht

het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de aanbevelingen van voI©e, de branchevereniging van 

collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten.



SEKAM  | Auteursrechtelijke vergoedingen  .   12

toelIChtIng op de Balans

Bedragen In euro’s

  

nog te ontvangen rente

reKenIng Courant servICeBureau FIlMreChten

reKenIng Courant stopnl               

oMzetBelastIng 

derdenreKenIng 

overIge vorderIngen 

nog te realIseren KostendeKKIng     

2012

108.753

52.045

-

152.939

-

3.025

    25.000

341.762

56.333

-

394.649

1.107.552

-

500.000

20.000

2.078.534

20131. voRDeRinGen

seKaM heeft bijgedragen aan de oprichting van stopnl middels de financiering van de opstartkosten. seKaM heeft 

stopnl daartoe een lening verstrekt een rentepercentage van 6%. ultimo 2013 is deze lening afgelost. stopnl wil de 

positie van producenten versterken door onder meer de professionele beroepsorganisaties van de producenten te 

verstevigen. stopnl houdt zich daarnaast bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van 

rechten op filmwerken uit nederlandse overeenkomsten.

2. liquiDe MiDDelen

de liquide middelen zijn vrij beschikbaar en worden aangewend ter financiering van de repartities, overige kosten en 

uitgaven.
  

ContInuïteItsreserve   

2012

456.810

456.810

456.810

456.810

20133. ReSeRveS

In 2008 heeft het bestuur van de stichting besloten tot het vormen van een continuïteitsreserve, waartoe zij bevoegd 

is conform het reglement op de repartitie. deze reserve is gevormd voor verplichtingen in het geval seKaM haar 

activiteiten beëindigd.
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toelIChtIng op de Balans

Bedragen In € 1.000,-

4. veRplichtinG teR zake van DooRBetalinG

de repartitieschuld bedraagt thans een bedrag van € 9,7 miljoen. seKaM is er in 2012 in geslaagd overeenstemming 

te bereiken over de afwikkeling van de kabel- en digitennegelden over de periode van 1 januari 2008 tot 1 oktober 

2012 en heeft als gevolg daarvan een aanzienlijk bedrag aan kabel- en digitennegelden ontvangen. 2013 stond in 

het teken van het uitkeren van deze gelden. per saldo is er €15,7 miljoen uitgekeerd aan rechthebbenden. 

voor de afwikkeling van het geschil met vevam is een laatste betaling gedaan van €100.000. 

samen met de geïncasseerde gelden ter hoogte van €0,9 miljoen is de repartitieschuld afgenomen met 

€15 miljoen tot €9,7 miljoen.

als gevolg van de in 2012 bereikte regelingen en de repartitie in 2013 hebben de rechthebbenden van seKaM de 

kabel- en digitennegelden voor wat betreft de uitzendjaren 2011 en 2012 veel eerder ontvangen dan gebruikelijk. 

seKaM heeft de allocatie van deze gelden aan specifieke rechthebbenden zelf ter hand genomen, dit werd voorheen 

door agicoa gedaan. seKaM maakt voor de repartitie gebruik van het servicebureau Filmrechten (sBF). 

de verplichting ter zake van doorbetaling per 31 december 2013 van € 9,7 miljoen is als volgt nader toe te lichten:

kabelgelden
België en nl

   

- 

2.241

1.219

1.766

5.226

kabelgelden
overige landen

      

- 

406

64

310

780

videma
gelden

      

- 

90

328

163

581

overige 
gelden

      

995

-

-

995

Reserves

    

2.112

-

-

-

2.112

totaal

     

2.112

995

2.737

1.611

2.239

9.694

onverdeeld

crediteuren

2010

2011

2012

totaal
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toelIChtIng op de Balans

Bedragen In euro’s

RechtenopBRenGSten

RepaRtitie/uitkeRinGen

overIge MutatIes

toevoeGinGen

inhouDinGen

  

stand 1 JanuarI

nederlands geBruIK

CBo’s nederland

BuItenlands geBruIK

CBo’s BuItenland

suBtotaal

reChtheBBenden 

CBo’s nederland

CBo’s BuItenland

toevoegIng soCu-Fonds

suBtotaal

suBtotaal

renteBaten toeKoMend aan reChtheBBenden

dIverse Baten

onttreKKIngen aan (BesteMMIngs)reserves

suBtotaal

saldo eXploItatIereKenIng

toevoegIngen aan (BesteMMIngs)reserves

netto KostenInhoudIng

netto KostenInhoudIng oude Jaren

suBtotaal

saldo 31 deCeMBer

2012

24.647.191 

 -   

 183.425 

 -   

 738.749 

922.174

-  15.419.569

- 100.000

 -   

- 15.519.569

- 14.597.395

 -   

 -   

 -   

0

 -   

-  355.793

- 355.793

9.694.003

 11.547.101 

 -   

 4.185.437 

 -   

 22.469.921 

26.655.358

-  11.204.718

-  1.105.075

 -   

- 12.309.793

14.345.565

 -   

 -   

 -   

0

 -   

 -   

-  1.245.475

-1.245.475

24.647.191

2013

MutatieoveRzicht te veRDelen RechtenopBRenGSten
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toelIChtIng op de Balans seKaM claimde voor uitzendingen tot en met uitzendjaar 2010 bij de zwitserse organisatie agICoa rechten voor de 

doorgifte in nederland, België en enkele andere landen van uitgezonden programma’s, die geproduceerd zijn door 

bij de stichting seKaM aangesloten onafhankelijke productiemaatschappijen. agICoa stelt per claim vast hoeveel 

geld aan welk programma wordt toegekend. 

voor uitzendjaren 2008 tot en met 2012 (digitenne en Kabel) is een schikking getroffen en een lumpsum vergoeding 

overeengekomen.

aan de hand van de claim en de programmagegevens die stichting seKaM van haar aangeslotenen ontvangt dan 

wel zelf verzamelt, stelt stichting seKaM vast welke onafhankelijke productiemaatschappij naar de mening van de 

stichting rechthebbende zou kunnen zijn van de programma’s waarvoor geld is ontvangen van agICoa. nadat de 

productiemaatschappij bevestigd heeft de rechthebbende te zijn, wordt het geld gereparteerd. 

de repartitie in 2013 had betrekking op de jaren 2009 tot en met 2012. de boekjaren tot en met 2009 zijn volledig 

afgesloten.

 

seKaM keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement. het 

repartitiereglement is in 2012 formeel getoetst en geëvalueerd binnen bestuursvergaderingen. het proces heeft 

geleid tot een nieuw repartitiereglement wat is vastgesteld op 1 oktober 2012.

seKaM hield tot dusver geen expliciete reservering aan voor naclaims. eventuele naclaims kunnen worden 

uitgekeerd ten laste van de reserves. de reserves die onderdeel vormen van de verplichting ter zake van doorbetaling 

zijn ontstaan als gevolg van rentebaten en exploitatieoverschotten. voor de uitzendjaren 2011 en 2012 houdt seKaM 

een reservering van 10% aanhoud voor naclaims. dit percentage is een inschatting van de maximale omvang van 

nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding.

aanspraken jegens seKaM terzake van vergoedingen, verjaren na verloop van een termijn van drie kalenderjaren na 

de aanvang van de dag volgende op die waarop de uitzending van het Filmwerk heeft plaatsgevonden. seKaM zal 

het deel van het verdelingssaldo, dat zij niet binnen een termijn van drie kalenderjaren heeft kunnen reparteren, 

pro rato uitkeren aan rechthebbenden die in het betreffende verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen, voor 

zover redelijkerwijs te traceren in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.
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toelIChtIng op de Balans

Bedragen In euro’s

  

CredIteuren

overIge sChulden en overlopende passIva

    

2012

5.694

3.471

9.165       

2.853

269.743

272.596     

20135. koRtlopenDe SchulDen

niet in De BalanS opGenoMen ReGelinGen

juRiDiSche claiMS

er is een claim tegen seKaM ingediend voor kabelgelden ten aanzien van programma’s die zijn gemaakt door in 

duitsland aangesloten producenten. het bestuur van seKaM is van mening dat deze claim ongegrond is en heeft deze 

claim derhalve niet gewaardeerd. 

MeeRjaRiGe veRplichtinGen

seKaM heeft een serviceovereenkomst met stichting servicebureau Filmrechten die op 1 januari 2011 is verlengd voor 

een periode van drie jaar.

  

netto KostenInhoudIng

nog te realIseren KostenInhoudIng

BIJdrage agICoa

  350.793 

 5.000 

 -   

 355.793 

2012

 212.000 

 -   

 -   

 212.000 

 875.475 

 20.000 

 350.000 

 1.245.475 

20132013

Realisatie Budget Realisatie

de ingehouden kostendekking bestaat uit een inhouding op de van agICoa ontvangen kabelgelden. het 

inhoudingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt voor 2013 7,5% (2012: 5%). daarnaast 

kan als gevolg van de overgang naar titel 9 Bw 2 jaarlijks een tekort of  overschot ontstaan ten opzichte van de bruto 

kosteninhouding in dat jaar. een eventueel tekort of overschot wordt onttrokken/toegevoegd aan de verplichting ter 

zake van doorbetaling. het resterende saldo betreft de netto kosteninhouding.

agICoa betaalde tot en met 2012 een bijdrage in de bedrijfskosten van stichting seKaM. In verband met de beëindigde 

samenwerkingsovereenkomst is de bijdrage komen te vervallen.

6. inkoMStentoelIChtIng op de 

eXploItatIereKenIng
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toelIChtIng op de 

eXploItatIereKenIng

Bedragen In euro’s

  

BIJdrage servICeBureau FIlMreChten 196.000

2012

196.000 316.289

20132013

Realisatie Budget Realisatie

onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de serviceovereenkomst tussen stichting seKaM en 

stichting servicebureau Filmrechten d.d. 4 april 1996.

8 oveRiGe koSten   

nadat in 2012 een groot aantal geschillen in het voordeel van seKaM zijn beslecht heeft de uiteindelijke afwikkeling 

voor een deel in 2013 plaatsgevonden. In verband hiermee heeft seKaM meer juridische kosten moeten maken dan 

was voorzien. de additionele kosten zien met name toe op het dispuut met vevam.

als gevolg van de hoge incasso in 2012 is de contributie aan voICe in 2013 eenmalig substantieel hoger uitgevallen 

dan verwacht. de bijdragen aan stichting onafhankelijke televisie producenten en Filmproducenten nederland zijn 

goedgekeurd door het bestuur en zijn in 2013 voor het laatst gedaan. 

het bestuur van seKaM heeft voor 2013 besloten aan de bestuursleden van der graaf, Maltha en van Breugel voor hun 

werkzaamheden in het jaar 2013 een vergoeding toe te kennen. dhr. van der graaf ontving een vergoeding vanwege 

additionele werkzaamheden in verband met de beëindiging van de geschillen met vevaM en agICoa. voor de 

bestuursleden worden geen sociale verzekeringspremies afgedragen. hieronder staat het overzicht waaruit blijkt in 

welke hoedanigheid de bestuursleden aan seKaM verbonden zijn en welke vergoeding zij hiervoor hebben ontvangen.

7. BijDRaGe StichtinG SeRviceBuReau FilMRechten

Functie  aard van functie    naam   Beloning

voorzitter  topfunctionaris  dhr. r. van Breugel  € 10.250

penningmeester topfunctionaris  dhr. s.F. Maltha  € 10.250

Secretaris  topfunctionaris  dhr. d. v.d. graaf  € 35.250
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toelIChtIng op de 

eXploItatIereKenIng

Functie

het normenkader rondom de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: 

wnt) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, 

nr. 2014-0000106049 en de regeling van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 

2014, nr. 2014-0000 104920. de aanpassingswet wnt is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aang-

enomen door de eerste Kamer. voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister 

van BzK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de staatscourant d.d. 18 februari 2014, de aanpassingswet wnt wel als 

onderdeel van het normenkader gehanteerd.

ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft seKaM gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing wnt biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze interim 

niet topfunctionarissen. op basis van de Beleidsregels toepassing wnt (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens 

besluit van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706 kán en 

hoeft seKaM niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionaris-

sen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de wnt (inclusief verwerking aanpassingswet).

  

renteBaten en soortgelIJKe opBrengsten  218.281 

2012

 257.400  221.826 

20132013

Realisatie Budget Realisatie

9.  Financiële Baten en laSten

peRSoneelSleDen

de stichting heeft net als vorig jaar geen personeel in dienst.

GeBeuRteniSSen na BalanSDatuM

na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

ReSultaatBeSteMMinG

het resultaat van boekjaar 2013 is €0. 

overIge gegevens

Bedragen In euro’s



BEzoEKAdrES
OOStEnburgErvOOrStrAAt 94-96  |  AMStErdAM

PoStAdrES
POStbuS 581  |  1000 An AMStErdAM

tElEfoon
+31(0)20 6765 088

E-MAil 
infO@SEKAM.Org

wEB
www.SEKAM.Org


