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Bestuursverslag 

Inleiding 

2018 was het jaar waarin het concept Interregnum in zwang raakte om de internationale situatie te 
kenschetsen. De multilaterale wereldorde staat onder druk, maar er is nog geen nieuwe, 
dominante wijze van ordening. Er ontstaat een hybride mondiale 'multi-orde', zo schreven we in de 
Clingendael Strategische Monitor 2018-2019. We zien internationale actoren in het ene 
beleidsdomein samenwerken, terwijl ze in het andere tegenover elkaar staan. Tegen de 
achtergrond van een negatief dreigingsbeeld en toenemende polarisatie tussen de grootmachten, 
wint de Europese samenwerking aan belang. Binnen de Europese Unie woedt het debat over de 
nieuwe strategische agenda, terwijl de machtsverhoudingen veranderen door de aangekondigde 
Brexit, leidend tot nieuwe coalitievorming door Nederland. Globalisering en digitalisering betekenen 
voorts dat buitenlandse trends steeds meer doorwerken in het binnenland, waardoor meer actoren 
zich willen toerusten in de omgang met het buitenland, en ook het grote publiek meer betrokken 
raakt bij internationale en Europese vraagstukken. 

Clingendael wil met onderzoek en trainingen beleidsmakers, diplomaten, politici, hulpverleners en 
bedrijven adviseren en toerusten ten aanzien van deze vraagstukken en met duiding in de media 
en publieksbijeenkomsten bijdragen aan een evidence-based publiek debat. Verslechtering van het 
dreigingsbeeld en toename van het aantal internationaal opererende actoren vertalen zich ook in 
het werk van Clingendael. Zo groeide de Conflict Research Unit doordat de politiek-economische 
analyses van de regionale onderzoeksprogramma's in de Sahel, Levant en Hoorn van Afrika, niet 
alleen in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken werden gemaakt, maar ook steeds 
meer werden gevraagd door internationale en lokale opdrachtgevers. De Security Unit van 
Research maakte - in samenwerking met HCSS - wederom de Strategische Monitor voor de 
ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, maar intensiveerde eveneens de geïntegreerde 
dreigingsanalyses in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ter voorbereiding van 
een interdepartementale nationale veiligheidsstrategie. De unit EU in the World adviseerde de 
Europese Dienst voor Extern Optreden over EU-Azië relaties, maar schreef ook over de relevantie 
van China voor regionale overheden in opdracht van de Provincie Brabant. Clingendael Academy 
trainde als vanouds de jonge Nederlandse diplomaten (het 'Klasje') in Huys Clingendael, maar zag 
ook de vraag in het internationale veld sterk toenemen, bijvoorbeeld naar training in 
onderhandelingsvaardigheden voor humanitaire hulpverleners, en naar investering in ontwikkeling 
van training instituten in het buitenland. 

Clingendael heeft ingespeeld op de voortgaande digitalisering met een verdere professionalisering 
in termen van online outreach (uitbouw van onze eigentijdse Engelse website, meer toegankelijke 
longreads, ontplooiing via sociale media), en de ontwikkeling van nieuwe e-learning modules door 
de Clingendael Academy. 

In reactie op de grotere doorwerking van buitenlandse trends in het binnenland en de politisering 
van het buitenlandbeleid, is in 2018 geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan 
het bereiken van een omvangrijker en meer divers publiek. Te denken valt aan de samenwerking 
met Humanity House, het Nationale Theater, en het Haagsch College. Evenals in 2017, wist het 
Instituut in 2018 niet alleen een groter, maar ook een meer internationaal en jonger publiek te 
bereiken. 

Naast duiding in de media en organisatie van publieksbijeenkomsten heeft Clingendael structureel 
geïnvesteerd in innovatie van de publieke platformfunctie. Clingendael is zich gaan toeleggen op 
systematisch onderzoek naar de publieke houdingen en voorkeuren ten aanzien van het buitenland 
en het buitenlands beleid. Zo was Clingendael - met het Sociaal Cultureel Planbureau - betrokken 
bij de burgerconsultaties 'Wat willen Nederlanders van de EU', die op initiatief van President 
Macron in de Europese lidstaten zijn uitgezet. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor de 
periodieke Clingendael-survey 'Nederland in de wereld'. Deze buitenlandbarometer heeft als doel 
inzicht te verwerven in de opvattingen van Nederlanders over het buitenlands beleid en in 
verklaringen van die opvattingen. De uitkomsten van deze survey zijn de basis voor publieke 
gesprekken over buitenlandthema's in het hele land. Met het oog op bezorging van de uitkomsten 
van de survey bij een groot lezerspubliek, verbinding van de internationale thema's met het 
publiek in diverse regio's in Nederland, en de organisatie van publieke gesprekken over de 
strategische buitenlandthema's in het hele land, is een samenwerking aangegaan met het 
Algemeen Dagblad met zijn regionale titels als media-partner. 
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Het jaar 2018 was het tweede transitiejaar voor Clingendael, waarin Clingendael na de statutaire 
loskoppeling van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie als onafhankelijk Instituut 
internationaal en binnen Nederland in positie moest worden gebracht om uitvoering te geven aan 
zijn missie. 2018 hebben we afgesloten met een positief financieel resultaat, een grotere omzet, en 
een portfolio die verder gediversifieerd is. 

Net zoals in 2017, steeg Clingendael in 2018 in de rankings van de TTCSP Global Think Tank Index. 
Wereldwijd (meer dan 8.160 denktanks) verworf Clingendael de 26e positie ( +4 ). In de categorie 
'Non-US think tanks' steeg Clingendael naar de 13e positie ( +6). In de categorie 'Best Think Tank 
Western Europe' werd de 10e positie gehandhaafd. 

Toelichting resultaat 2018 

Realisatie Realisatie , .rnutatte 

13edragên'X 1.000euro 2018 2017 

Bedrijfsopbrengsten 14.401 13.228 1.173 

Kostprijs uitbesteed werk en andere externe kosten 5.289 5.562 -273 

Personeelskosten 5.989 6.080 -91 

Afschri j vi ngskoste n 101 142 -41 

Overige bedrijfskosten 2.578 1.734 843 

Totaal bedrijfslasten 13.957 13.519 439 

Bedrijfsresultaat 444 -291 735 

Financiële baten en lasten -2 -28 26 

Resultaat voor belastingen 442 -319 760 

Belastingen -16 -41 25 

Resultaat na belastingen 457 -278 735 
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Met de Meerjarenvisie 2017-2020 van Clingendael als uitgangspunt is ingezet op uitvoering van een 
publieke missie in een meer commerciële omgeving en op diversificatie van opdrachtgevers. In het 
eerste transitiejaar 2017 kon het wegvallen van de basissubsidie nog niet volledig worden 
gecompenseerd en ging het opstarten van de relatie met de ministeries van Buitenlandse Zaken en 
Defensie binnen het nieuwe tenderkader van PROGRESS met verliezen gepaard. In 2018 is het 
volume aan opdrachten toegenomen. In de opdrachtenportefeuille zien we een verdere diversificatie 
naar internationale organisaties, Europese instellingen en overheidsinstellingen uit andere landen, 
naar het ministerie van Veiligheid en Justitie en de NCTV, naar sub-nationale instellingen zoals lokale 
overheden en de Provincies en naar bedrijven. De totale kosten van 2018 zijn ten opzichte van 2017 
slechts licht gestegen, uitmondend in een positief resultaat over 2018 

Ontwikkeling vermogen 

Het vermogen van de Stichting is onderverdeeld in drie reserves. Het totaal van de reserves bedraagt 
€4.280.315. Hiervan is €2.400.272 vrij besteedbaar. Het Bestuur streeft naar een verhoging van de 
continuïteitsreserve om de effecten van een grillige markt te kunnen opvangen. De Risicoreserve 
bovenwettelijke uitkeringen dient om de kosten van het eventueel noodzakelijk ontbinden van vaste 
arbeidsovereenkomsten die voor 1 maart 2016 zijn afgesloten te kunnen dragen (medewerkers die 
een dienstverband zijn aangegaan voor 1 maart 2016 vallen onder het Besluit Bovenwettelijke 
Uitkeringen bij Werkloosheid voor de Sector Rijk). Noemenswaardig in dit licht is dat met de 
ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie bij de statutaire loskoppeling van Clingendael van 
deze ministeries een transitievergoeding is overeengekomen. Deze vergoeding geldt als 
tegemoetkoming van de ministeries bij de transitie die nodig is om de publieke missie van 
Clingendael voort te zetten in een marktomgeving zonder basissubsidie, mede omdat eventueel 
noodzakelijke beëindiging van arbeidsovereenkomsten die voor 1 maa~n 
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(binnen het kader van de statutaire koppeling met de ministeries) met bovenwettenlijke uitkeringen 
gepaard zal gaan. 

1
vermoge_n (na resi:iltaätbesteinmi·ng) Stand 1-1 Dotatie onttrekking 'Stand 11-12 
§edraien x 1.000 euro 2018 2018 2018 2018 
Conti nuïte its reserve 1.499 901 0 2.400 

Bestemmingsreserve bovenwettelijke uitkeringen 2.123 0 278 1.844 

Bestemmingsreserve activa 201 0 201 0 

Bestemmingsreserve ICCT 0 36 0 36 

Totaal eigen vermogen 3.823 937 480 4.280 

De toelichting op de bestemming van de reserves en de omvang per 31 december 2018 staan 
beschreven in de toelichting op de balans, paragraaf 2. 7 ( continuïteitsreserve) en 2.8 
(bestemmingsreserves). 

Ratio's 

ii'l,ariêiëlë;kêrngetallën ', · · Norm 2Ól8 2017 
Current ratio >1 1,84 1,58 

Solvabiliteit >25% 41,05% 35,02% 

Rentabiliteit 3% 3,18% -2,10% 

Weerstandsvermogen >20% 29,72% 28,90% 

L 
l. 
L 
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De financiële kengetallen 2018 van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale 
Betrekkingen "Clingendael" geven een beeld van een stabiele organisatie. De Stichting heeft 
voldoende middelen om eventuele risico's op te kunnen vangen. 

De Current Ratio (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende schulden) geeft aan 
in hoeverre de Stichting op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

De Solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) als verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen geeft inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre de Stichting op langere 
termijn in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. 

De Rentabiliteit (totaal resultaat gedeeld door de baten) geeft aan of er sprake is van een positief 
of negatief resultaat in relatie tot de totale baten. 

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale baten) geeft de mate weer waarin 
de organisatie in staat is om tegenvallers op te vangen. 

l 
l 
l 
l 
L 
l 
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Toekomstparagraaf 

De reorganisatie krijgt in 2019 zijn beslag. In de aanloop daarnaar toe zijn in 2018 al enkele 
aanspreekpunten met coördinerende taken aangezocht voor de kennisgroepen van Research en het 
publieke platform van Clingendael. Na de reorganisatie in 2019 worden dit units met unithoofden 
met een passende span of control. Op het gebied van ondersteuning is ingezet op verdere 
professionalisering. Dat is nodig omdat met het wegvallen van de basissubsidie een belangrijke 
financieringsbron voor de overhead is weggevallen terwijl hogere eisen worden gesteld in een 
commerciële omgeving met uiteenlopende opdrachtgevers met een diversiteit aan contracten. 
Tegen deze achtergrond is in 2018 ook het besluit genomen de directie uit te breiden met een 
zakelijke directeur. Deze is per 1 juli 2019 aangetreden. Hieronder volgt het organigram. 
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Voor de begroting 2019 zijn gesprekken gevoerd met de directeur en de hoofden over de te 
verwachten inkomsten als basis voor de begroting. De uitkomsten is de verwachting dat de omzet 
in 2019 ongeveer gelijk blijft en dat het gemiddeld aantal fte stijgt van 83 fte naar 94 fte. 

Bedrijfsopbrengsten 14.689 14.401 288 

Kostprijs uitbesteed werk en andere externe kosten 5.856 5.289 567 

Personeelskosten 7.339 5.989 1.350 

Afschrijvingskosten 88 101 -13 

Overige bedrijfskosten 1.396 2.578 -1.182 

Totaal bedrijfslasten 14.679 13.957 722 

Bedrijfsresultaat 10 444 -434 

Financiële baten en lasten 0 -2 2 

Resultaat voor belastingen 10 442 -432 
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Personeel 

Ontwikkeling medewerkers: 

:overzicht medewerkers,op J!Wldatum 31-12 2018 ZQlZ 
Aantal medewerkers 
Aantal medewerkers met vast dienstverband 
Aantal medewerkers met tijdelijke dienstverband 
Aantal gedetacheerden/externe medewerkers 

91 
58 
33 
8 

84 
60 
24 
5 

Voor 2018 was €125.000 begroot voor opleidingen. Onderdeel hiervan is de verplichte opleiding 
voor medewerkers die reizen naar risicogebieden. Voor opleidingen is in 2018 totaal €53.611 
besteed. 

Investeringen 

Huisvesting: 
Op dit moment worden alle panden gehuurd. In de begroting wordt rekening gehouden met regulier 
onderhoud en worden geen extra investeringen verwacht. 

ICT: 
In 2019 zal een deel van deze werkplekken worden vervangen, maar de verwachting is dat er geen 
grote investeringen nodig zijn in 2019. 

Risicomanagement 

Clingendael is een professionele organisatie die zich bewust wil zijn van de te lopen risico's in de 
organisatie. Risico's worden daarom systematisch in kaart gebracht. Daar waar risico's te groot zijn, 
worden mitigerende maatregelen genomen. 

Risicomanagement houdt in dat voortdurend aandacht wordt besteed aan een aantal aspecten: 
- Continue risico's inventariseren en beheersen als onderdeel van de Planning & Control cyclus; 
- Risicobewustzijn creëren; 
- Proactief met risico's omgaan in plaats van reactief; 
- Bewust met risico's omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen. 

De voornaamste risico's zijn: 
1. Financieel vermogen en liquiditeit; 
2. Voldoende tijd voor kennisopbouw; 
3. Reputatieschade 
4. Concurrentiepositie; 
5. Effectiviteit van acquisitievermogen; 
6. Interne financiële beheersing (P&C cyclus) en projectbeheersing(PDCA-cyclus); 
7. Frictiekosten bij aanpassen van de organisatie (waaronder kosten BBUW voor medewerkers 

met een vaste arbeidsovereenkomst). 

In 2018 is een aantal maatregelen genomen om deze risico's te mitigeren. Zo is in 2019 ruimte 
gemaakt voor een zakelijk directeur positie die zich in zal zetten voor de effectiviteit en efficiëntie 
van processen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de ruimte voor en kwaliteit van kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek. 

Algemene informatie 
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De Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael" is opgericht op 3 
januari 1983 en is gevestigd in Den Haag. In 2017 zijn nieuwe statuten opgesteld die zijn 
gebaseerd op een Raad van Toezicht-model. De nieuwe statuten zijn op 16 maart 2018 definitief 
gepasseerd. Dit betekent dat per 1-1-2018 het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie 
geen deel meer uitmaakt van de Stichting, en het Clingendael Instituut verder gaat als zelfstandige 
stichting. Instituut Clingendael is ingeschreven bij het handelsregister onder nr. 4115283. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit de volgende leden: 

r 
r· 

l 
r 
l 
r 
r 
L 
r 
r 
r. 

Naam Rol Achtergrond 
Th.J.A.M. (Tom) de Voorzitter. Audit- en Voormalig Permanent Vertegenwoordiger 
Bruijn, MA remuneratiecommissie van Nederland bij de EU, voormalig 

locoburgemeester Den Haag 
Mw. M. (Maria) Lid Remuneratiecommissie Directeur/eigenaar Henneman Strategies 
Henneman, MA BV 
A.P. (Arjan) Buteijn RA Voorzitter auditcommissie Partner bij Dubois & Co 

D.P. (Dick) Scherjon, Lid auditcommissie Adviseur van Bestuur Rabobank, reserve- 
MA colonel 
H.H. (Hugo) Siblesz, Secretaris-Generaal van het Permanente 
MA Hof van Arbitrage 
K.G. (Koen) Berden, Managing Director Trade Impact BV, 
DR Executive Director EFPIA, Universitair 

Docent EUR 

Deze raadsleden ontvingen geen beloning of belaste onkostenvergoeding. Vanaf 16 maart 2018 
zette het Algemeen Bestuur zijn werkzaamheden voort als Raad van Toezicht. 

r 
[. 

( 

Directie 

De directie bestaat uit Monika Sie Dhian Ho, MA, sinds 16 maart 2018 is zij voorzitter van het 
dagelijks bestuur en Peter Haasbroek, MA, in dienst per 1-7-2019 als zakelijk directeur. 

Inhoudelijk jaarverslag 2018 

De beschrijving van de activiteiten en resultaten van Clingendael zijn beschreven in het 
Clingendael Annual Report 2018. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van Clingendael 
(www .clingendael.orq). 

t Stichting Nederlan[Instituut voor Internationale betrekkingen 'Clingendael' 
Den Haag, 1 okto~ r 2019 ~ ~Y-:J het Bestuur, 

f ~ A.P. Buteijn 
Voorzitter Auditcomr\-lissie Raad van Toezicht 
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2018 
(na voorgestelde verwerking resultaat) 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

Ref. € € 

Immateriële vaste activa 2.1 3.061 5.099 

Materiële vaste activa 2.2 113.860 196.057 

Totaal vaste activa 116.921 201.156 

Voorraden 2.3 9.842 18.637 

Onderhanden projecten 2.4 340.374 731.433 

Vorderingen 2.5 2.739.396 2.066.441 

Totaal vlottende activa 3.089.612 2.816.511 

Liquide middelen 2.6 7.221.092 7.897.691 

Totaal liquide middelen 7.221.092 7.897.691 

Totaal activa 10.427.625 10.915.358 

PASSIVA 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Totaal eigen vermogen 

Voorzieningen 
Totaal voorzieningen 

,-- 

l 
Kort lopende schulden 
Totaal kortlopende schulden 

Ref. 
2.7 
2.8 

2.9 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

2.400.272 1.498.913 
1.880.043 2.323.983 
4.280.315 3.822.896 

723.102 767.641 
723.102 767.641 

2.10 5.424.209 
5.424.209 

6.324.821 
6.324.821 

,-- 

Totaal passiva 10.427.625 10.915.358 

r 
r 
l 
r 
r 
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Winst- en Verliesrekening over 2018 

2018 2017 
Ref. € € 

Netto omzet 3.1 13.608.883 13.093.998 

Overige bedrijfsopbrengsten 3.1 792.147 133.980 

Som der bedrijfsopbrengsten 14.401.030 13.227.979 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 3.2 5.289.125 5.582.364 

Personeelskosten 3.3 5.989.177 6.080.033 

Afschrijvingskosten 3.4 101.250 141.770 

Overige bedrijfskosten 3.5 2.577.519 1.734.360 

Som der bedrijfslasten 13.957.070 13.538.527 

Bed rij sfsresu I taat 443.960 -310.548 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.6 11.151 3.069 

Rentelasten en soortgelijke kosten 3.7 13.473 31.089 

Som der financiële baten en lasten -2.322 -28.020 

Resultaat voor belastingen 441.638 -338.568 

Belastingen 3.8 -15.781 -40.671 

Resultaat na belastingen 457.419 -297.897 

l 
,-. 

l 
r 
r 
l 
l 
r 
l 
r 
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Kasstroomoverzicht 2018 

Ref. 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Resultaat 
Aanpassing voor: 
Afschrijvingen 
Mutatie voorzieningen 

Veranderingen in werkkapitaal: 
Voorraden 
Onderhanden projecten 
Vorderingen 

Kortlopende schulden 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Rente inkomsten 
Rente uitgaven 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Investeringen 
Desinvesteringen 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Mutatie vermogen 
Langlopende schulden 

3.4 
2.9 

2.3 
2.4 
2.5 

2.10/3.8 

2018 2017 
€ € 

443.960 -310.548 

101.250 141.770 
-44.539 -40.671 

56.710 101.099 

8.795 -9.580 
391.059 -479.020 
-672.955 165.601 

-273.101 -322.999 

-884.832 

3.6 
3.7 

11.151 
-13.473 

2.157.201 
-884.832 2.157.201 

-657.262 1.624.753 

3.069 
-31.082 

-2.322 -28.013 

-659.584 1.596.740 

2.1/2.2 

2.7 

I Mutatie geldmiddelen 

-17.015 -36.710 
0 0 

-17.015 -36.710 

0 -7 
0 0 

0 -7 

- 
-676.599 1.560.023 

L 
' 
l 

r 
r 
r 

Toelichting op de geldmiddelen 
Stand per ljanuari 
Mutatie geldmiddelen 
Stand per 31 december 

7.897.691 
-676.599 
7.221.092 

6.337.668 
1.560.023 
7.897.691 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
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1. Waarderingsgrondslagen 

1.1 Algemene toelichting 

Verslagjaar 
Dit betreft het kalenderjaar van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

Activiteiten 
Het doel van de Stichting is een bijdrage te leveren tot de verdieping en verbreding van de kennis 
omtrent de meningsvorming over internationale vraagstukken en het buitenland- en veiligheidsbeleid 
van Nederland, daarbij tevens aandacht schenkend aan de Verenigde Naties en andere internationale 
(waaronder economische) organisaties. De activiteiten van Clingendael omvatten het verrichten van 
onderzoek, de publicatie van de resultaten van onderzoek en de verdere verspreiding van deze kennis 
door middel van het geven van cursussen, seminars en workshops. Clingendael fungeert tevens als 
een adviesorgaan voor de overheid en non-gouvernementele organisaties. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael" (de Stichting) is 
feitelijk gevestigd op Clingendael 7, 2597 VH te 's-Gravenhage en ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 006757509. 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 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 desbetreffende jaarrekeningposten. 

Toelichting op het kasstroomoverzicht. 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd 
langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden niet afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten Transacties waarbij geen instroom 
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in 
de toelichting van balansposten verantwoord. 

Algemeen 
Met ingang van 1 januari 2018 is de stichting aan te merken als een commerciële stichting, als 
gevolg waarvan met ingang van 1 januari 2018 Titel 9 BW 2 van toepassing is. Tot en met 2017 
werd de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
640 voor middelgrote organisaties zonder-winststreven. Deze wijziging heeft geen effect op het 
resultaat en vermogen. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers overeenkomstig 
de inrichtingsvereisten van Titel 9 BW 2 aangepast. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 

Verbonden partijen 
Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en andere 
sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe verwant~E 
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partijen. Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en omvang van de 
transacatie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht. 

Samenwerking 
Samen met twee partners is een samenwerking aangegaan onder de naam "International Centre 
for Counter Terrorism - The Hague". De stichting is penvoerder van deze samenwerking. De 
activiteiten van deze samenwerking zijn integraal in de financiële verantwoording van de stichting 
opgenomen. 

Functionele valuta 
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de 
economische omgeving waarin de Stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de functionele 
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta 
van de Stichting. 

Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers op transactiedatum. 

Financiële instrumenten 
Bij niet-nakomen door een tegenpartij van de Stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele 
daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
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1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa 
Investeringen in software worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met op balansdatum verwachte 
duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Materiële vaste activa 
Investeringen in bedrijfsgebouwen, inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de geschatte economische levensduur. Met op balansdatum verwachte duurzame 
waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst 
en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing 
van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde. 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging 
of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun 
huidige staat te brengen. 
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De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 

Onderhanden projecten 
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs van de gerealiseerde projectkosten 
(directe kosten plus gewerkte uren maal tarief). Indien van toepassing worden verwerkte verliezen 
en gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Onderhanden projecten waarvan de bestede 
kosten hoger zijn dan de gefactureerde termijnen en verwerkte verliezen worden gepresenteerd 
onder de activa. De onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen en verwerkte 
verliezen hoger zijn dan de kosten, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 
De Stichting past de zero profit methode toe waarbij opbrengsten alleen in de winst- en 
verliesrekening worden verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk in 
rekening kan worden gebracht bij de opdrachtgever. Verwachte verliezen worden direct genomen. 
De projectkosten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn 
gemaakt. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
vrijwel gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het nsico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Er zijn geen gelden vastgelegd in deposito's. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is opgebouwd uit een algemene continuïteitsreserve en enkele 
bestemmingsreservers. Alle reserves zijn door de stichting vrij besteedbaar. 

Voorzieningen 
De jubilea voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde en betreft de verplichting van 
toekomstige jubileumuitkeringen gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden. 

De voorziening vennootschapsbelasting is gevormd nadat in 2016 met de fiscus is afgesproken dat 
Clingendael met ingang van 2012 onder de vennootschapsbelasting valt. Om deze 
vennootschapsbelasting in de toekomst te kunnen voldoen is een voorziening VPB gevormd. Deze 
voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. De berekening van de latente 
belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar 
gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld. 

De voorziening arbeidsongeschiktheidskosten is gevormd in het kader van langdurig zieken en is 
gevormd tegen nominale waarde. 

Een nadere toelichting over de voorzieningen vindt u onder de toelichting bij referentie 2.9. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde 
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1.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Netto omzet 
De netto omzet bestaat uit het verrichten van diensten uit met derden overeengekomen contracten 
en subsidies 

Subsidies 
Subsidies worden verantwoord als bate naar rato van de voortgang van de uitgevoerde activiteiten 
en er wordt voldaan aan de met de subsidies verbonden voorwaarden. Voor meerjarige 
subsidieopdrachten die jaarlijks tussentijds worden afgerekend, vindt resultaatname en 
verantwoording plaats per jaarlaag. 

Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in 
totaal te verrichten diensten. 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 
Onder kosten uitbesteed werk en andere externe kosten wordt verstaan de aan de omzet toe te 
rekenen directe en indirecte kosten. 

Overige bedrijfskosten 
Onder overige bedrijfskosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die 
niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen. 

Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenbijdrage worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers 
respectievelijk de belastingautoriteit. 
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Pensioenen 
De Stichting maakt voor de pensioenregeling gebruik van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(ABP). De verplichtingen die voortvloeien uit de rechten van het personeel zijn ondergebracht bij 
het ABP. De Stichting draagt hiervoor premie af. 

De stichting heeft een toegezegde bijdrageregeling en derhalve geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. De Stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en 
met einde van het boekjaar als last verantwoord in de winst- en verliesrekening. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichtingen in 
de balans opgenomen. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 

Koersverschillen 
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Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten 
en lasten verwerkt in de periode waarin zij zich voordoen. 

Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Valutarisico 
De Stichting is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. Het valutarisico voor de Stichting 
heeft vooral betrekking op posities en toekomstige transacties in Amerikaanse dollars en Britse 
ponden. De omzet in buitenlandse valuta is beperkt, de eventuele opdrachten worden gewaardeerd 
tegen de geldend koers. Eventuele valutarisico's worden niet afgedekt. 

Prijsrisico 
De Stichting loopt geen prijsrisico's ten aanzien van de waardering van effecten aangezien de 
Stichting geen effecten heeft. 

Rente- en kasstroomrisico's 
De Stichting loopt geen rente- en kasstroomrisico's aangezien de Stichting geen rentedragende 
vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden heeft. 

Kredietrisico 
De Stichting heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vind plaats op basis 
van krediettermijnen tussen de 30 en 60 dagen waarbij de grootste afnemers overheidsinstellingen 
en of Europese instellingen betreffen. Tevens door korter op de afnemers te zitten, probeert de 
Stichting haar kredietrisico te mitigeren. 

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. 

Liquiditeitsrisico 
De Stichting maakt gebruik van twee banken en daardoor loopt de Stichting liquiditeitsrisico. De 
Stichting heeft de intentie de gelden over meerdere banken te verdelen ten einde het 
liquiditeitsrisico te mitigeren. 
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1.4 WNT-verantwoording 2018 Instituut Clingendael 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Instituut 
Clingendael van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor ontwikkelings 
samenwerking. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Instituut Clingendael is 174.000 euro. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang 
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 

Bezoldiging topfunctionarissen 2018 2017 
Leidinggevende topfunctionarissen 
bedragen x € 1 Drs. M.Sie Dhian Ho Drs. M.Sie Dhian Ho 
Functie directeur directeur 
Duur dienstverband in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 
Gewezen topfunctionaris? nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 
Zo niet, langer dan 6 maanden n.v.t. n.v.t. 
binnen 18 maanden werkzaam? 
Individueel WNT-maximum 174.000 168.000 
Bezoldiging 
Beloning 114.197 108.741 
Belastbare onkostenvergoedingen nihil nihil 
Beloningen betaalbaar op termijn 17.835 16.658 
Subtotaal 132.032 125.399 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag nihil nihil 
Totaal bezoldiging 132.032 125.399 
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De bezoldiging van 2017 is aangepast van€ 130.642 naar€ 125.399. Per abuis was een aantal 
looncomponenten als WNT bezoldiging aangemerkt. 

De leden van het Algemeen Bestuur (tot 16 maart) dan wel huidige Raad van Toezicht ontvangen 
geen bezoldiging. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten 
worden. 
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2. Toelichting op de balans 

2.1 Immateriële vaste activa 

software 
1-jan 2018 

Verkrijgingsprijs 
Cummulatieve waardeverminderingen 

en afschrijvingen 

Boekwaarde 

196.921 

Totaal 
Imm.vaste activa 

196.921 

-191.822 

5.099 

-191.822 

5.099 

Mutaties 2018 
Investeringen 
Afschrijvingen 

0 
-2.038 

-2.038 - 
0 

-2.038 
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-2.038 

31-dec 2018 
Verkrijgingsprijs 196.921 196.921 

Cummulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen -193.860 

Boekwaarde 3.061 

-193.860 
3.061 

A fsch rij vi ngspe ree ntage 200/o 

2.2 Materiële vaste activa 
Verbouwingen 

1-jan 2018 
Verkrijgingsprijs 
Cummulatieve waardeverminderingen 

en afschrijvingen 

Boekwaarde 

Mutaties 2018 
Investeringen 
Afschrijvingen 

419.820 

-400.799 

19.020 - 
0 

-9.513 

-9.513 

31-dec 2018 
Verkrijgingsprijs 419.820 
Cummulatieve waardeverminderingen 

en afschrijvingen -410.312 

Boekwaarde 9.507 

Afschrijvingspercentage 200/o 

Inventaris Computer apparatuur Totaal 
Mat. vaste activa 

463.351 426.735 1.309.906 

-337.444 -375.606 -1.113.849 

125.907 51.129 196.057 

8.862 8.153 17.015 

-60.331 -29.367 -99.211 

-51.469 -21.214 -82.197 - 
472.213 434.888 1.326.921 

-397.775 -404.973 -1.213.060 

74.438 29.915 113.860 

20% 20% 

2.3 Voorraden 

Onder de voorraden zijn voornamelijk cursusmaterialen opgenomen. 

2.4 Onderhanden projecten 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Bestede kosten 925.889 1.552.052 
Gefactureerde termijnen -564.583 -820.619 
Resultaat (winst/verlies) -20.932 0 

Totaal onderhanden projecten 340.374 731.433 
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2.5 Vorderingen 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Debiteuren 993.476 420.252 

Nog te factureren 1.497.229 1.102.737 

Vooruitbetaalde bedragen 106.077 198.409 

Overige vorderingen 142.613 345.043 

Totaal vorderingen 2.739.396 2.066.441 
---- 

Debiteuren 
Deze post betreft de ultimo het jaar uitstaande vorderingen, verminderd met een voorziening voor 
mogelijke oninbaarheid. 
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31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Debiteuren 1.028.743 485.756 

Voorziening debiteuren -35.267 -65.504 

Totaal debiteuren 993.476 420.252 

Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een 
jaar. 

Nog te factureren 
Dit betreft projecten welke in het boekjaar zijn afgerond en in het begin van het nieuwe jaar zijn 
gefactureerd. 

Vooruitbetaalde bedragen 
Dit betreft reeds in 2018 betaalde bedragen voor 2019. Het betreffen verzekeringspremie maar 
vooral huur eerste halfjaar 2019 Clingendael 7 en eerste kwartaal 2019 Zeestraat 100. 

Overige vorderingen 
Dit betreft onder andere betaalde kosten voor gelieerde instituten geboekt in rekening courant welke 
in 2019 betaald worden en voorschotten aan medewerkers ten behoeve van dienstreizen. 

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter 
van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
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2.6 Liquide middelen 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Kasgelden 2.860 1.954 

Rekening courant 1.193.193 5.221.698 

Spaartegoeden 6.025.039 2.674.039 

Totaal liquide middelen 7.221.092 7.897.691 

De liquide middelen staan allen vrij ter beschikking van de stichting. 
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2. 7 Eigen Vermogen 
Stand per Dotatie Ontrekking Stand per 

1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 

€ € € € 

Conti nuïteitsreserve 1.498.913 901.359 0 2.400.272 

.,. Totaal algemene reserve 1.498.913 901.359 0 2.400.272 

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is opgebouwd uit resultaten uit het verleden en is bedoeld om de continuïteit 
van de stichting te kunnen waarborgen. Deze reserve is door de stichting vrij te besteden. De dotatie 
is als volgt opgebouwd: 

r Resultaat huidig boekjaar 
Af: bestemmingsreserve ICCT 
Bij: vrijval bestemmingsreserve activa 
Bij: vrijval bestemmingsreserve bovenwettelijke uitkeringen 

€ 
457.419 
43.718 

201.153 
278.428 

r 
' 

Totaal dotatie 893.282 

r- 
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2.8 Bestemmingsreserve 
Stand per Dotatie Ontrekking Stand per 
1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 

€ € € € 

Bestemmingsreserve bovenwettelijke uitkeringen 2.122.830 0 278.428 1.844.402 
Bestemmingsreserve Activa 201.153 0 201.153 0 
Bestemmingsreserve ICCT 0 35.641 0 35.641 

Totaal bestemmingsreserve 2.323.983 35.641 479.581 1.880.043 
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Risicoreserve bovenwettelijke uitkeringen 
In een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is bepaald dat Clingendael een fonds mag 
vormen om in voorkomende gevallen bovenwettelijke uitkeringen aan medewerkers te kunnen 
voldoen. Dit betreft medewerkers die per 29 februari 2016 in vaste dienst waren. Voor medewerkers 
die vanaf 1 maart 2016 in vaste dienst zijn gekomen gelden deze bovenwettelijke aanspraken niet. 
De onttrekking is het bedrag dat vrijvalt indien medewerkers die vallen onder deze regeling hun 
dienstverband beëindigen gedurende het betreffende boekjaar. 

Bestemmingsreserve Activa 
Dit betrof het deel van het eigen vermogen waarmee de vaste activa worden gefinancierd. De Raad 
van Toezicht heeft besloten deze op te heffen en toe te voegen aan de continuïteitsreserve. 

Bestemmingsreserve ICCT 
De bestemmingsreserve ICCT bestaat uitsluitend uit de resultaten gerealiseerd door ICCT die 
toekomen aan de stichting. 

r~. 
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2.9 Voorzieningen 
Stand per Dotatie Ontrekking Stand per 
1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 

€ € € € 

Jubilea voorziening 37.982 0 3.439 34.543 
Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten 0 96.000 0 96.000 
Latente belastingverplichtingen 729.659 0 137.100 592.559 

..- 

r- 
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Totaal voorzieningen 767.641 96.000 140.539 723.102 
Jubilea voorziening 
Deze voorziening is nodig voor jubileumuitkeringen aan personeelsleden die mogelijk in de komende 
10 jaar plaats zullen vinden. 

Latente belastingverplichtingen 
Vanaf 1 januari 2012 is Clingendael belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. 
De verschuldigde vennootschapsbelasting hoeft Clingendael pas te voldoen als medewerkers met 
een vaste aanstelling in dienst voor 1 maart 2016 uit dienst treden. Per medewerker is bepaald welk 
aandeel zij hebben in het belaste resultaat op basis van jaren in dienst per 1 maart 2016. Ultimo 
2018 is het aandeel belaste resultaat van de medewerkers uit dienst €296.928 waardoor een bedrag 
van €34.232 vrij valt. 
Eind 2018 heeft een herberekening plaats gevonden in verband met de verlaging vennootschaps 
belasting waardoor een bedrag van €102.868 vrijvalt. 

2.10 Kortlopende schulden 
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31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Schulden inzake pensioenen 76.771 71.113 
Te betalen belastingen 478.596 340.917 
Onderhanden projecten 1.153.238 0 
Vooruitontvangen bedragen 1.817.604 4.573.853 
Crediteuren 783.643 803.735 
Overige kortlopende schulden 1.114.357 535.204 

Totaal kortlopende schulden 5.424.209 6.324.821 

Schulden inzake pensioenen 
Dit betreft de aan het ABP verschuldigde pensioenpremies van december die zijn afgedragen in 
januari. Clingendael heeft een pensioenregeling via het ABP. De pensioenregeling mag in de 
jaarrekening worden verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling aangezien Clingendael 
gezamenlijk met andere organisaties dezelfde regeling toepast. Clingendael heeft geen verplichting 
tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan eventueel hogere toekomstige premies. In de 
jaarrekening zijn derhalve alleen de verschuldigde premies verantwoord. 
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Te betalen belastingen 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Loonheffing inclusief sociale lasten 155.765 197.732 

Omzetbe I asti ng 201.512 143.185 

Vennootschapsbelasting 121.319 0 

Totaal te betalen belastingen 478.596 340.917 

r 
L 

22 

C 
r 



Onderhanden projecten 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Bestede kosten -2.467.432 0 

Gefactureerde termijnen 3.591.983 0 

Resultaat (winst/verlies) 28.687 0 

Totaal onderhanden projecten 1.153.238 0 

Vooruit ontvangen bedragen 
Clingendael ontvangt van opdrachtgevers voorschotten op projecten. De vooruit ontvangen bedragen 
zijn enerzijds toe te wijzen aan projecten die in 2018 zijn afgesloten waarbij de besteding lager ligt 
dan de verkregen voorschotten. Deze bedragen worden in 2019 terugbetaald of na overeenstemming 
met de opdrachtgever meegenomen naar toekomstige projecten. Anderzijds betreft dit ontvangen 
voorschotten voor nog te starten projecten. Het saldo van voorschotten minus kosten wordt 
opgenomen op de balans. Op deze voorschotten zijn per balansdatum geen verplichtingen jegens 
derden aangegaan. 

Overige kortlopende schulden 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Te betalen accountantskosten 99.615 18.415 

Te betalen vakantiegeld en verlofdagen 422.622 414.322 

Te betalen eindejaarsuitkering 24.703 27.721 

Overige nog te betalen kosten 567.416 74.746 

Totaal overige kortlopende schulden 1.114.357 535.203 

r.- 
r 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde 
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 
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2.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Clingendael is de volgende verplichtingen aangegaan: 

Leverancier Betreft Looptijd 

r 
r 
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r 
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Gemeente Den Haag 

Gemeente Den Haag 

Gemeente Den Haag 
Gemeente Den Haag 
Stena Realty 

Stena Realty 

AFAS Software 

Huur Clingendael 7 en la, Den 
Haag 
Huur Clingendael 6 en 6a, Den 
Haag 
HuurClingendael 7a, Den Haag 
HuurClingendael 12, Den Haag 
HuurZeestraat 100, 4e etage, 
Den Haag 
Huur Zeestraat 100, 2e etage, 
Den Haag 
Administratieve systemen 

0l-01-2019tot 31-12-2023 

01-02-2019 tot 01-02-2020 

01-01-2019 tot 31-12-2019 
30-09-2014 tot 30-09-2019 
01-09-2015 tot 31-12-2019 

01-09-2015 tot 31-12-2019 

onbeperkt, opzegtermijn 3 
maanden 

Jaar 
verplichting 

288.462 

8.242 

21.449 
7.550 

29.178 

63.446 

54.067 
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Samenwerking ICCT 
Samen met twee partners is een samenwerking aangegaan onder de naam 'International Centre for 
Counter Terrorism - The Hague'. De resultaten tot en met 2018 van ICCT zijn volledig opgenomen 
in de financiële verantwoording van Clingendael. In 2017 en 2018 zijn gesprekken gevoerd over de 
verdeling van het negatieve resultaat over 2017 en de toekomstige behandeling en verdeling van 
resultaten ICCT tussen de samenwerkingspartners. Tot op heden heeft hier nog geen formele 
besluitvorming over plaatsgevonden. Vooruitlopend op de formele besluitvorming zijn de resultaten 
over 2017 en 2018 evenredig tussen de samenwerkingspartners verdeeld. Voor het aandeel in de 
resultaten dat toekomt aan de stichting is een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd. Het deel 
van de resultaten dat op basis van deze evenredige verdeling toekomt aan de 
samenwerkingspartners is als verplichting verantwoord. 

2.12 Resultaatbestemming 

In de statuten van de Stichting wordt geen resultaatbestemming weergegeven. Het voorstel is om 
het resultaat 2018 van€ 457.419 als volgt te verwerken: 

2018 2017 

Conti nuïte itsrese rve 
Bestemmingsreserve bovenwettelijke uitkeringen 
Bestemmingsreserve Activa 
Bestemmingsreserve ICCT 

€ 
901.359 
-278.428 
-201.153 
35.641 

€ 
-192.857 

-105.040 

Totaal bestemmingsreserve 457.419 -297.897 
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3. Toelichting op de winst- en verliesrekening 
2018 2017 -- 
€ € 

Opbrengst projecten 13.608.883 13.093.998 

Overige bedrijfsopbrengsten 792.147 133.980 

Totaal 14.401.030 13.227.979 

3.1 Som der bedrijfsopbrengsten 
'Opbrengst projecten' betreffen alle gefactureerde gelden verkregen voor de uitvoering van 
projecten. In de opbrengst projecten zijn, naast de opbrengsten uit afgeronde projecten die toe zijn 
te rekenen aan het boekjaar, eveneens opbrengsten verantwoord van de ultimo boekjaar nog 
lopende projecten. De projecten zijn afkomstig van overheden alsmede profit- en semi-profit 
instellingen. De projecten kunnen subsidies dan wel opdrachten betreffen. 

Overige bedrijfsopbrengsten' bestaan uit transitievergoedingen en detachering van personeel. 

3.2 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 

Dit betreft kosten die gerealiseerd zijn voor het uitvoeren van projecten. 

3.3 Personeelskosten 

r. 
Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 

i 
Totaal personeelskosten 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
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Lonen en salarissen 

Vakantiegeld 
Eindejaarsuitkering 
Jubileum uitkering 

Doorbelaste personeelskosten 
Uitkering ziekengeld 
Totaal lonen en salarissen 

2018 2017 -- 
€ € 

4.604.842 4.736.272 
705.677 694.109 
678.658 649.652 

5.989.177 6.080.033 

2018 2017 -- 
€ € 

4.003.867 4.076.324 
317.734 378.904 
329.649 338.602 

0 10.746 - 
4.651.250 4.804.577 
-18.000 -12.091 
-28.408 -56.214 

4.604.842 4.736.272 

Het gemiddeld aantal fte over 2018 bedraagt 81,8 fte (2017: 82,6 fte). Dit aantal is verdeeld over 
de afdelingen Academy, Research en Staf met respectievelijk 24,4 fte, 39,6 fte en 17,8 fte. 
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Sociale lasten uitvoeringsinstanties 
WW eigen beheer 
Totaal sociale lasten 

Pensioenpremie personeel 

2018 2017 -- 
€ € 

694.924 684.113 

10.753 9.996 -- 
705.677 694.109 

2018 2017 -- 
€ € 

678.658 649.652 

Alle werknemers zijn verplicht aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De pensioenregeling is naar 
haar aard een toegezegde bijdrageregeling. Het ABP heeft per 31 december 2018 een actuele 
dekkingsgraad van 97,1% (2017: 104,4%). 

l 
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3.4 Afschrijvingskosten 
2018 2017 -- 
€ € 

Afschrijvingskosten software 2.038 3.689 

Afschrijvingskosten inventaris 60.331 65.584 

Afschrijvingskosten verbouwingen 9.513 19.529 

Afschrijvingskosten computerapparatuur 29.367 52.969 

Totaal afschrijvingskosten 101.250 141.770 

3.5 Overige bedrijfskosten 
2018 2017 -- 
€ € 

Overige personeelskosten 546.607 482.338 

Huisvestingskosten 655.279 587.891 

Kantoorkosten 206.417 184.239 

Automatise ri ngskoste n 155.379 144.453 

Verkoopkosten 36.147 46.418 

Algemene kosten 380.223 175.470 

Transitie kosten 597.467 113.551 

2.577.519 1.734.360 

De post 'overige personeelskosten' wordt hieronder gespecificeerd. 
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2018 2017 --- -- 
€ € 

Werkkostenregeling 27.261 21.544 
Reiskosten woon-werk 126.619 122.642 
Inhuur personeel 177.344 173.488 
Stagevergoeding 15.692 10.879 
Koste nve rgoed i ng 23.063 10.911 
Wervingskosten personeel 1.606 434 
Opleidingskosten 53.611 77.814 
Kosten OR 2.716 2.060 
Kosten arbodienst 9.091 13.720 
Kosten salarisadministratie 20.201 19.697 
Overige personeelskosten 89.404 29.149 
Totaal overige personeelskosten 546.607 482.338 

2018 2017 -- 
€ € 

Huurkosten 421.995 375.093 
Zakelijke belastingen 14.239 11.559 
Kosten electra, gas en water 55.846 52.456 
Kosten bedrijfsafval 8.580 7.804 
Onderhoud onroerend goed 37.400 27.428 
Schoonmaakkosten 95.289 88.586 
Kosten bewaking 16.396 19.597 
Kosten alarm en brandmeldsysteem 5.053 4.281 
Overige huisvestingskosten 482 1.086 
Totaal huisvestingskosten 655.279 587.891 

2018 2017 -- 
€ € 

Kopieerkosten 18.089 16.247 
Kantoorarti kelen 7.727 9.133 
Verzekeringen 35.232 33.223 
Onderhoudinventaris 1.395 1.108 
Telefoonkosten 25.841 25.371 
Portokosten 8.160 9.054 
Kantinekosten 72.916 55.988 
Vakliteratuur 32.433 29.263 
Overige kantoorkosten 4.624 4.854 
Totaal kantoorkosten 206.417 184.239 
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2018 2017 -- 
€ € 

Computerkosten 1.600 173 
Kleine aanschaffingen 1.365 2.673 

Licentiekosten 136.114 125.193 

Onderhoudscontracten 0 96 

i nte rnetkoste n 16.301 16.242 
Overige automatiseringskosten 0 75 
Totaal automatiseringskosten 155.379 144.453 

2018 2017 -- 
€ € 

Reclamekosten 29.682 30.767 
Drukwerk 4.580 2.989 
Acquisitiekosten 1.835 12.542 
Reiskosten 52 93 
Relatiegeschenken 0 27 
Totaal verkoopkosten 36.147 46.418 

2018 2017 -- 
€ € 

Accou nta ntskoste n 193.379 49.940 
Juridische kosten 27.471 0 
Kosten directie en bestuur 15.525 84.886 
Afschrijving debiteuren 35.265 39.987 
Overige algmene kosten 108.583 657 
Totaal algemene kosten 380.223 175.470 

2018 2017 -- 
€ € 

Loonkosten 86.824 27.381 

Transitievergoedi ngen 214.273 0 
Tijdelijke ondersteuning 105.236 30.613 
Extern advies 191.134 55.557 
Totaal transitiekosten 597.467 113.551 

3.6 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
2018 2017 

Rente spaarrekening 
Koe rsve rsch i 11 en 
Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

€ 

457 
10.694 

€ 

3.069 
0 

11.151 3.069 
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3.7 Rentelasten en soortgelijke kosten 
2018 2017 
€ € 

Bankkosten 5.159 5.302 

Beta I ingsverschi I Jen 384 529 

Koersverschi I Jen 21.105 

Kosten geldlevering 7.931 4.153 

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 13.473 31.089 

3.8 Vennootschapsbelasting 
2018 2017 -- 
€ € 

Commercieel resultaat 441.638 -338.568 

Bij: vrijval fiscale reserve 296.928 125.279 

Belastbare winst 738.566 -213.289 

Af: verrekening verlies 2017 -213.289 0 

Belastbaar bedrag 525.277 -213.289 

Vennootschapsbelasting 121.319 0 

Af: vrijval voorziening -137.100 -40.671 

Totaal belastingen -15.781 -40.671 

Vanaf 2012 is Clingendael vennootschapsplichting. De verschuldigde vennootschapsbelasting over 
de periode 2012-2016 hoeft Clingendael pas te voldoen als medewerkers met een vaste aanstelling 
voor 1 maart 2016 uit dienst treden. Om aan deze vennootschapsverplichting te voldoen is een 
voorziening gevormd. Jaarlijks wordt de vrijval uit deze voorziening geboekt. 

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van de 
gemaakte afspraken met de Belastingdienst en door de verliesverrekening over 2017. 

Stichting Nederlands Instituut voor Internationale betrekkingen 'Clingendael' 
Den Haag, 1 oktober 2019 
Raad van Toezicht en het Bestuur, 

A.P. Buteijn 
Voorzitter Auditcommissie Raad van Toezicht 

T. de Bruijn 
Voorzitter Raad van Toezicht 

M. Sie Dhian Ho 
Bestuurder 

P. Haasbroek 
Bestuurder 
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4. Overige gegevens 

4.1 Controleverklaring 

l 
r 
r 
l, 

l 
r: 
r 
r- 
l 

l 
l 
l 
C 
[ 

l 
r 
l 

30 



Accountants (t bakertilly 

Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van 
Stichting Nederlands Instituut voor 
Internationale Betrekkingen 'Clingendael' 
Clingendael 7 
2597 VH DEN HAAG 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Scheveningseweg 80-82 
Postbus 85745 
2508 CK Den Haag 

T: +31 (0)70 358 90 00 
F: +31 (0)70 350 20 20 

denhaag@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK: 24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 
'Clingendael' te Den Haag gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlands Instituut voor Internationale 
Betrekkingen 'Clingendael' per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; 
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 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' 
zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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. 

Baker Tilly (Netherlands} N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten oorden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gestoten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. 
' 

Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie 
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 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 Titel 9 Boek 2 BW vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

c. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

r 
r 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk 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 continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel 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 waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 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. 

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 oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening 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 geschrifte, 
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 relevant 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 grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen 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 
bedrijfsactiviteiten 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 de 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. 
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Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht 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. 

Den Haag, 1 oktober 2019 
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