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Directieverslag 

Algemeen 

De vereniging Interprovinciaal Overleg, gevestigd te Den Haag, heeft als doelstelling het behartigen 

van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie. 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit dertien bestuursleden (één lid van het college van 
Gedeputeerde Staten per provincie en een voorzitter die door het bestuur wordt voorgedragen). 
Daarnaast heeft het bestuur vier adviseurs: drie commissarissen van de Koning en één 
provinciesecretaris respectievelijk voorgedragen door de Kring van commissarissen en de Kring van 
Provinciesecretarissen. 
 

Opzet van de jaarrekening 

Per 1 januari 2014 is de interprovinciale uitvoeringsorganisatie (BIJ12) opgenomen in de "juridische 
schil" van het IPO. Bij notarieel besluit is vastgelegd dat beide organisaties een aparte administratie 
voeren. Met ingang van 1 januari 2014 is aan BIJ12 een bijzonder ondervolmacht verleend om 
rechtshandelingen te verrichten. In deze jaarrekening zijn de enkelvoudige jaarrekeningen van het IPO-
secretariaat en BIJ12 samengevoegd (geconsolideerd). 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waarvoor de verantwoordelijkheid van de uitvoering bij 

BIJ12 is ondergebracht, maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening IPO/BIJ12. Omdat voor de NDFF 
een aparte begroting door de consortiumpartijen van de NDFF is vastgesteld, vindt de verantwoording 
over het resultaat van de NDFF separaat aan de consortiumpartijen (waarin het IPO vertegenwoordigd 
is) plaats.  

De status van het Faunafonds als ZBO is in 2017 gewijzigd en is volledig ondergebracht bij BIJ12. Het 
Faunafonds maakt vanaf 1 januari 2017 een integraal deel uit van de jaarrekening IPO. 

 
Samenvatting geconsolideerde resultaten 

Het resultaat van de vereniging IPO in 2017  betreft een onderuitputting op de totale begroting 2017  
van ruim € 341.400, exclusief de geplande onttrekkingen aan de bestemming rserves 
  
De totale uitgaven in 2017 ten laste van deze zogenoemde Kassiersfunctie zijn € 6.025.602 Om 
administratieve redenen worden de provinciale bijdragen aan deze activiteiten ‘gekassierd’ via de IPO-

begroting. Het betreft hier de interprovinciale niet IPO-activiteiten. Vaak betreft het hier activiteiten 
waar ook bijdragen van of samenwerking met andere partijen aan de orde zijn.  

Het resultaat van BIJ12 in 2017 betreft een onderuitputting op de totale begroting 2017 van ruim 
€ 203.000 exclusief de geplande onttrekkingen aan de geoormerkte middelen. De onttrekkingen 
zijn bij de resultaatsbestemming meegenomen. De onderuitputting is binnen BIJ12 voor het 
merendeel toe te rekenen aan Natuurinformatie en Natuurbeheer (NINB)  

Van het totale bedrag van ruim € 55.756.959 dat van de provincies ontvangen is, gaat € 1.912.335 

terug naar de provincies op basis van de overeengekomen verdeelsleutels. Bij de Resultaatbestemming 
wordt dit nader toegelicht. 
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Risico’s 

Vpb-plicht 

Op 1 januari 2016 werd de wetswijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 van kracht. 

De vennootschapsbelasting (Vpb) is de belasting die wordt betaald over de behaalde winst uit een 
onderneming. Tot 1 januari 2016 waren overheidsorganisaties niet Vpb-plichtig tenzij. Vanaf 1 januari 
zijn overheidsorganisaties wél Vpb-plichtig tenzij. Deze wetswijziging heeft ook invloed op BIJ12. Net 
als de afstemming met de belastingdienst over het btw-regiem voor de omzetbelasting, vond ook over 
de Vpb afstemming plaats over welk regiem van toepassing is. 

In overleg met de belastingdienst is afgesproken dat IPO/BIJ12 handelt in de lijn van de 
samenwerkingsvrijstelling voor de activiteiten ten behoeve van de provincies. IPO/BIJ12 heeft geen 

winststreven. Volgens deze gedragslijn is altijd gehandeld. Met de vastgestelde wijziging van de 

statuten, waarin de automatische restitutie van overschotten is opgenomen, is dit duidelijker 
vastgelegd. Ook op activiteiten voor derden wordt geen winst behaald. Alleen de werkelijke kosten en 
interne uren - tegen een kostendekkend uurtarief zonder winstopslag - worden doorberekend. 
 
WW-verplichtingen 
Ten aanzien van WW-verplichtingen hanteert het IPO de gedragslijn dat deze in de begroting worden 

opgenomen wanneer deze verplichtingen daadwerkelijk ontstaan. WW-verplichtingen kunnen ontstaan 
door het werken met medewerkers, die op projectbasis worden aangesteld. De risico’s met betrekking 
tot dergelijke WW-verplichtingen worden beperkt door een adequaat personeelsbeleid en daar waar 
mogelijk gebruik te maken van detachering en freelanceovereenkomsten. 
 
Processen 

Op strategisch en tactisch niveau vindt sturing plaats op de uitvoering onder andere middels het 
systeem van periodiek overleg met en een verantwoording aan het IPO-bestuur. 
Op uitvoeringsniveau zijn de belangrijkste processen vastgelegd in de Aministratieve Organisatie. In 
deze processen is de nodige aandacht voor de toetsende en controlerende rol van Directie en 
Bedrijfsvoering op de projectuitvoering door de units. Daarnaast is de organisatie met de nodige 

flexibiliteit ingericht, zodat ingespeeld kan worden op eventuele wijzigingen in het takenpakket. 
Vooralsnog wordt het risico op fraude in de bedrijfsvoering beperkt geacht. De open cultuur bij 

IPO/BIJ12 en de kantoorsetting werken de mogelijkheden om onterecht goederen te onttrekken tegen. 
Mocht het zich voordoen dan is de schade gezien de aard van de goederen (kantoorartikelen) beperkt. 
In de betalingssfeer is het risico passend beheerst door de inrichting van het betalingsproces en de 
factuurafhandeling. 
 
Weerstandsvermogen 
De vereniging IPO beschikt over een bescheiden eigen vermogen, aangezien het batig saldo via de 

resultaatverdeling jaarlijks wordt gerestitueerd aan de provincies dan wel wordt doorgeschoven naar 
het volgende jaar. De verplichtingen die zijn aangegaan en worden verantwoord onder de niet in de 
balans opgenomen verplichtingen leggen een beslag op de middelen van het IPO.  
In de vereniging participeren solide provincies. Dit geeft waarborg voor eventuele op dit moment niet 
voorziene financiële risico’s.De provincies financieren jaarlijks op grond van de vastgestelde begroting 
het IPO-secretariaat en BIJ12. Op basis van de jaarrekening vindt jaarlijks met de provincies definitieve 

afrekening plaats, waarbij in de statuten is vastgelegd dat niet bestede middelen terugvloeien naar de 

provincies.  
Het bestuur van het IPO is niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van geldleningen. Voor de 
investering in de nieuwe huisvesting aan de Herengracht is het het bestuur door de algemene 
vergadering op 19 juni 2014 gemandateerd een geldlening van € 1.200.000 in de vorm van een 
bankkrediet af te sluiten. De lening is afgesloten tegen 1,4%, heeft een looptijd van 10 jaar en geldt tot 
15 oktober 2024. 

 

 

 



 

Vereniging IPO Jaarrekening 2017 1.0 - 6/23 

 

 

 

 

 
Ontwikkeling van opbrengsten en kosten 

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van de baten en de lasten over 2017 volgt hierna een 
overzicht gebaseerd op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2017 met ter vergelijking de 

geconsolideerde winst- en verliesrekening 2016. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in 
duizenden euro’s en in een percentage van de totale bijdrage. 

 
   2017    2016 

 € 000  %  € 000  % 

        
Bijdrage Provincies  21.229  94,4  29.386  94,7 
Bijdrage Provincies Faunafonds 39.660       
Overige bijdrage 3.632  5,6  1.649  5,3 

Totale bijdrage 64.522  100,0  31.035  100,0 
        

Personele lasten 9.471  14,7  7.162  23,1 
Sociale lasten 1.304  2,0  1.047  3,4 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 
activa 

 
214 

  
0,3 

  
159 

  
0,5 

Facilitaire kosten 1.091  1,7  1.133  3,7 
Overige kosten 625  1,0  350  1,1 

Projectkosten 51.576  79,9  19.723  65,7 

Som der kosten 64.181  99,5  29.575  95,3 
        

Resultaat 341  0,5  1.460  4,7 
        

Financiële baten en lasten -0  
 

0,0  -0  
 

0,0 

Saldo staat baten en lasten 341  0,5  1.460  4,7 
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Baten 

De bijdragen van de provincies zijn conform begroting en verdeelsleutel opgenomen. 
De overige bijdragen van de provincies zijn apart vermeld. 
Aanvullend zijn de personeels- en overheadkosten voor bedrijfsvoering van het Faunafonds opgeteld als 
bate bij de bijdrage provincies. 
Onder overige baten zijn de ontvangen baten van andere overheden en derden opgenomen. 
Daarnaast is het saldo van de baten opgenomen die uit 2016 mochten worden besteed minus de baten 

die naar 2017 worden overgeheveld. 

 
 
Lasten ontwikkeling 
 
Personele lasten 

In sociale lasten van  € 1.304.530 is € 867.762 aan pensioenlasten opgenomen. 

 
Rapportage formatie en bezetting 

De formatie en bezetting in fte's en de verdeling daarvan over de organisatieonderdelen is als volgt: 

 
      IPO Kassiers- 

functie 

Subtotaal BIJ12 Totaal 

Vastgestelde formatie     40,98 1,78      42,76  61,52    104,28  

Bezetting     46,38       1,78      48,16 74,72 122,88 
        
Verschil          5,4       0,0        5,4      13,2          18,6 

Een belangrijk element van de ontwikkelagenda van BIJ12 was de herijking van de formatie. De 
herijkte formatie is verwerkt in de begroting 2018. Met de herijking zijn structurele taken die via inhuur 
werden ingevuld, vertaald naar formatie. Hiermee is een meer kostenefficiënte, stabielere en 

duurzamere basis gecreëerd. Ook zijn taken en werkzaamheden die niet waren voorzien bij de start van 
BIJ12 waar nodig vertaald naar formatie. Tot slot speelt de herijkte formatie in op actuele 
ontwikkelingen zoals op het gebied van informatiebeveiliging. De formatie van BIJ12 nam met 12 fte 
toe, van 61 fte naar 73 fte.  

 
Project en programmakosten 

In de project- en programmakosten zijn alle specifiek hieraan toe te wijzen kosten opgenomen. De 

opbouw en samenstelling van de projectkosten van het IPO-secretariaat en BIJ12 verschillen. Dit omdat 
BIJ12 voor een belangrijk deel de interne bureaukosten voor personeel en facilitair toerekent aan 
projecten. Bij het IPO-secretariaat en de Kassiersfunctie gebeurt dit slechts in beperkte mate. 
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Bestuursleden (ultimo 2017) 
 
J.W. Remkes, tijdelijk voorzitter,  

F.Q. Gräper-van Koolwijk (Gr),  
K. Kielstra (Fr),  
C. Bijl (Dr),  
J.J. Van Dijk (Gld),  
Y.C van Hijum (Ov),  
A.M. Meijer (Fl),  
M.J.W. Maasdam-Hoevers (Utr),  

E. Post (NH),  
R.A. Janssen (ZH),  
B.J. de Reu (Zld),  
L.W.L. Pauli (NB),  
H. Teunissen (Li).   

 
 

 
                           
 
Directie   

Mr. H. Meijdam   
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Jaarrekening 

 

• Balans per 31 december 2017 
• Staat van baten en lasten over 2017 
• Toelichting op de jaarrekening 
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Balans per 31 december 2017 

 
 

(voor resultaatbestemming)     31.12.2017    31.12.2016 

     €    € 
Actief 
 
Vaste activa          

          
Materiële vaste activa   891.470    1.018.627   

 
Totaal vaste activa     891.470    1.018.627 
 

Vlottende activa          

          
Debiteuren   2.432.669    2.041.510   
Vorderingen en  
overlopende activa   7.550.778    2.892.841   
Liquide middelen   11.190.099    10.731.743   

          

Totaal vlottende activa     21.871.486    15.666.094 
 
Totaal actief     22.762.9567    16.684.7211    

 

  
 

 

     31.12.2017    31.12.2016 

     €    € 
Passief 
 
Eigen vermogen          

          
Bestemmingsreserve   3.381.993    2.845.436   
Resultaat boekjaar   341.400    1.460.707   

        3.723.393       4.306.143 
          

Voorzieningen     3.102.764    26.602 
          
Lang vreemd vermogen   840.000    960.000   
Totaal lang vreemd 

vermogen     840.000    960.000 
 
          

Crediteuren   2.834.084    7.582.542   
Overige schulden overlopende 
pasiva   12.262.715    3.809.434   

          
Totale passiva     15.096.799    11.391.976 
 

Totaal passief     22.762.9568    16.684.721 
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Staat van Baten en Lasten 2017 

     31.12.2017    31.12.2016 

     €    € 

Baten          

Contributie provincies   
 

55.756.959    
 

20.860.527   
Kassiersfunctie   4.648.933    7.105.851   
Overige bijdragen provincies   483.890    1.419.253   

Totale bijdragen provincies     60.889.782    29.385.631 

          
Baten andere overheden en derden   3.314.694    1.625.120   
Baten van vorig naar volgend jaar   317.335    24.137   
Overige bedrijfsopbrengsten   -    -   

     3.632.029    1.649.257 

Totale baten     64.521.811    31.034.888 
 

Lasten 
          

Personeelskosten   
    

10.775.226        8.209.021   

Facilitaire kosten   1.090.759    1.132.577   
Afschrijvingskosten   214.037    159.154   
Overige kosten   624.689    350.456   
Projectkosten   51.475.708    19.723.317   

Totale lasten     64.180.419    29.574.525 

 
Resultaat vóór financiële baten 
en lasten     341.392    1.460.363 
          
Financiële baten en lasten     8    -344 
          

 Saldo staat van baten en 

lasten (resultaat)     341.400    1.460.707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam envat t ing voorstel resultaatbestem m ing 2 0 1 7

verdeling

Vereniging Interprovinciaal overleg Resultaat Restitutie
Overhevelen 

naar 2018

IPO-secretariaat 138.265      138.265         -             

Kassiersfunctie 904.871         2.089.180   

BIJ12 203.135      869.199         -666.065    

Totaal 341.400      1.912.335      1.423.115   
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Toelichting op de jaarrekening 

 
Statutaire zetel IPO 
De vereniging draagt de naam Het Interprovinciaal Overleg, afgekort IPO. Zij heeft haar statutaire 
zetel in Den Haag. Het IPO-bureau heeft zetel aan de Herengracht 23 te Den Haag en BIJ12 heeft 
zetel aan de Leidseveer 2 te Utrecht. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Activiteiten 
De vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het entameren 
van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.  
 
Begroting 
In de staat van baten en lasten over het jaar 2017 is geen begroting opgenomen, aangezien de 
begroting niet als stuurinstrument voor de integrale organisatie wordt gebruikt. 

 
Verbonden partijen 

De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het jaarrekeningrecht. 
 
Rapporteringsvaluta 
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro's, tenzij anders is vermeld. 

 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor de financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ640) 
voor Organisaties-zonder-winststreven. 
 
Financiële instrumenten 

De vereniging maakt in de normale bedrijfsuitoefening beperkt gebruik van financiële instrumenten. 
De vereniging heeft geen financiële instrumenten welke leiden tot significante rente-, krediet- en 
liquiditeitsrisico's.  
 
Kredietrisico  
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn geconcentreerd bij de provincies. Het maximale bedrag 
aan kredietrisico is hierdoor beperkt. 

 
Renterisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen lening. 
Bij deze lening is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd.  
 

 

 

  



 

 

Vereniging IPO Jaarrekening 2017 1.0 - 13/23 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen en, 
indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op 
de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. 
 
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 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Bestemmingsreserve 

De vereniging IPO beschikt (met uitzondering van enkele bestemmingsreserves, welke worden 
afgebouwd) niet over eigen vermogen, aangezien het batig saldo via de resultaatverdeling jaarlijks 
wordt gerestitueerd aan de provincies dan wel wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. 
Wel worden geoormerkte middelen aangehouden ter grootte van beschikbaar gestelde midddelen voor 
beleidsdoelen, die al in uitvoering zijn genomen maar per ultimo nog niet zijn gerealiseerd.   
 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Langlopende en kortlopende schulden 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De 
langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

Overige schulden en overlopende passiva 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden verantwoord met in achtneming van de hierna vermelde 
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.  
De bijdragen worden toegerekend aan het jaar waar de bijdragen betrekking op hebben door per ultimo 

van het jaar het aandeel in de kosten te bepalen. Deze lasten betreffen zowel de direct toe te rekenen 
(personeels)lasten als de overheadkosten, voor zover toegestaan.  
Het nog te besteden deel van de baten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan wordt verantwoord 
onder de kortlopende schulden. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
  

Baten provincies 
De reguliere provinciale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde 
begroting. Met de zogenoemde IPO-verdeelsleutel wordt de bijdrage per provincie berekend. Bij BIJ12 
is de provinciale bijdrage deels ook bepaald op basis van provinciaal belang. 

Naast de reguliere provinciale bijdrage worden door de provincies ook bijdragen verstrekt voor 
aanvullende activiteiten.  
 

Baten derden en andere overheden 
Door derden en andere overheden worden bijdragen verstrekt voor de uitvoering van diverse 
programma's. Deze zijn apart zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. 
 
Pensioenverplichting 
De vereniging heeft een toegezegde-pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door 

afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord. Ultimo 2017 waren voor de vereniging geen 
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Naar de stand van ultimo december 2017 is de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6% (bron: website www.abp.nl, d.d. 07 maart 2017). 

 

Kassiersfunctie 
De Kassiersfunctie wordt door de provincies aangewend voor het gezamenlijk doen van betalingen. Het 
IPO fungeert hier als doorgeefluik van de provincies en beschikt niet op eigen initiatief over de gelden. 
Uitgaven ten laste van de Kassiersfunctie vinden voor het IPO per definitie budgettair-neutraal plaats. 
Ten opzichte van de totale IPO-begroting kunnen de betalingen via de Kassiersfunctie van aanzienlijke 
omvang zijn. Om ongewenste fluctuaties in de omvang van baten en lasten tussen jaren in de staat van 

baten en lasten van het IPO te voorkomen, worden de uitgaven en inkomsten die samenhangen met de 
Kassiersfunctie en waartegenover geen directe activiteiten van het IPO staan in de balans als saldopost 
gepresenteerd. De posten van de Kassiersfunctie waarvoor het IPO wel (beperkte) activiteiten verricht 
zijn wel in de staat van baten en lasten verantwoord. In de toelichting op de resultaatbestemming zijn 
diverse activiteiten uitgesplitst. 
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Toelichting op de balans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiele vaste Activa

Kantoor     

Den Haag

Automa- 

tisering Meubilair

Telefoon 

installatie

Afschrijvings % over de aanschafwaarde 6,67% 20% 10% 14%

 

Boekwaarde 01-jan 422.044 103.704 296.709 9.013

Bij: investeringen 2015 44.201     15.917

Af: desinvesteringen 2015 -7.906

Af: Afschrijvingen 2015 -56.655 -51.908 -34.577 -1.833

Boekw aarde per 3 1 - dec 409.590 51.797 270.141 7.180

Recapitulat ie

Aanschafwaarde 1.196.461 1.190.862  732.915 51.389    

Investeringen -          -         

Desinvesteringen -105.039 -123.966 -14.310     -13.175  

Cumulatieve afschrijvingen -681.832 -1.015.099 -448.463 -31.034  

Boekw aarde per 3 1 - dec 4 0 9 .5 9 0  5 1 .7 9 7      2 7 0 .1 4 2    7 .1 8 0     

 IPO servicebureau

Materië le  vaste act iva

Automa- 

tisering (1)

Kantoor     

Utrecht

Her-

inrichting Totaal

33% 16,7% 33,3%

4.779        129.336    53.043      1 .0 1 8 .6 2 8     

34.667      9 4 .7 8 5          

- 7 .9 0 6          

-2.607       -41.864    -24.592     - 2 1 4 .0 3 6       

2.172 87.472 63.118 8 9 1 .4 7 1        

-           

-           

47.718      239.795    108.032     3 .5 6 7 .1 7 2     

- 2 5 6 .4 9 0       

-45.546     -152.323   -44.914     - 2 .4 1 9 .2 1 1   

2 .1 7 2        8 7 .4 7 2     6 3 .1 1 8      8 9 1 .4 7 1        

BIJ12

Materië le  vaste act iva

Debit euren

31-dec.-17 31-dec.-16

Openstaand saldo I PO secretariaat 1.483.484        1.649.034      

Vordering op BIJ12 989.314           846.816        

Saldo IPO secretariaat 494.170           802.218        

Openstaand saldo BI J1 2 1.939.860 1.423.855      

Vordering op IPO 1.361              184.563        

Saldo IPO secretariaat 1.938.499        1.239.292      

Totaal saldo debiteuren 2.432.669        2.041.510      

Overige vorderingen en overlopende act iva

31-dec.-17 31-dec.-16

I PO secretar iaat

Vooruitbetaalde kosten 728.887     297.043         

Overige vorderingen 88.230       119.913         

Nog te ontvangen bedragen 114.627     

Saldo IPO scretariaat 931.744     416.956         

BI J1 2

Vooruitbetaalde kosten 454.594 390.583

Nog te ontvangen bedragen 211.005 181.518

Rec. Courant provincies 5.427.737

Rec Courant Faunafonds 687.767

Restitutie bedragen 185.141 1.215.997

Te vorderen BTW 181.163     

Overige vorderingen 20

6.459.639   2.475.885      

Totaal overige vorderingen en overlopende act iva 7.391.384   2.892.841      



 

 

Vereniging IPO Jaarrekening 2017 1.0 - 16/23 

 

 

 

 

Liquide m iddelen

I PO secretar iaat

Rekening 31-dec.-17 31-dec.-16

BNG rekening-courant 1.962.255 1.026.280

Kasboek 180 115

ABN-AMRO 046.21.01.924 2.671.874 2.768.429

ABN dep. POP 41.32.42.366 1.527.020 1.527.012

ABN dep. 41.43.88.232

Totaal liquide middelen IPO secretariaat 6.161.329       5.321.835       

BI J1 2

BNG 4.934.457 5.315.432

Kasboek 88                250              

Bankgaranties 94.225          94.225          

Totaal liquide middelen BIJ 12 5.028.770       5.409.907       

Totaal liquide middelen 11.190.099     10.731.743     

Ten aanzien van de huur Leidseveer is een bankgarantie afgegeven met een 

looptijd tot 31-01-2019.

Eigen verm ogen 

Saldo Resultaat

bestemming

31-12-16 2016

Bestem m ingsreserve I PO

Doorontwikkeling organisatie 130.402      477.119   

Resultaat boekjaar 477.119      

Restitutie

Saldo eigen vermogen IPO 6 0 7 .5 2 1     

Bestem m ingsreserve BI J1 2

Vegetatie karteringen 1.600.000   -          

Pas 445.399      298.920   

Inrichting Leidse Veer 59.632        -37.592    

Herinrichting Leidse Veer 35.958        -17.539    

Natuurinformatie 18.390        158.342   

Kantoorautomatisering 65.000        -          

GBO 456.198      -          

GBO onvoorzien 94.769        16.774     

ACSG 70.090        45.993     

Ontwikkelagenda -             300.000   

  

Totaal bestemm ingsreserves 2.845.436   

Resultaat boekjaar 853.186      

Ontrekking Saldo

bestemming

 in 2017 31-12-17

607.521      -            

138.265     

1 3 8 .2 6 5    

-             1.600.000   

-             744.319     

-             22.040       

-             18.419       

158.352      18.380       

-             65.000       

-             456.198     

-             111.543     

70.000        46.083       

-             300.000     

  

3.381.982   

203.135     

Totale eigen vermogen BIJ12 3 .6 9 8 .6 2 2 

Totale Eigen verm ogen 4 .3 0 6 .1 4 3 

3 .5 8 5 .1 1 7 

3 .7 2 3 .3 8 2 
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De toelichting op mutaties van de bestemmingsreserve zijn als volgt: 

 
IPO 
Geen. 

 
BIJ12 

Bij de jaarrekening 2014 is een Bestemmingsreserve Vegetatie Karteringen (ad €1.600.000) voor de 
ontwikkeling van een uniforme systematiek voor de vegetatiekarteringen gevormd. In de begroting 
2017 was een onttrekking van deze reserve voorzien van €400.000. Gezien het resultaat op 
‘Natuurinformatie en Natuurbeheer’ wordt geadviseerd deze onttrekking achterwege te laten en het 

budget beschikbaar te houden voor dit project. 

Eind 2016 bedraagt de Bestemmingsreserve voor het PAS bureau €744.319. Het tekort op het PAS-
bureau (€509.549) wordt gedekt vanuit deze bestemmingsreserve. In de gewijzigde begroting was in 
totaal €642.000 als dekking opgenomen door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. De 
benodigde onttrekking van €509.549 vindt plaats na resultaatbestemming. Wij stellen voor het 
resterende deel van de bestemmingsreserve ad €234.770,- te laten staan, onder andere ter dekking 

van kosten in verband met AERIUS en programmamanagement in 2018. Bij de begrotingswijziging 

2018 wordt de onttrekking van het restant van deze reserve verwerkt. 

Bij de resultaatsbestemming wordt vanuit de Bestemmingsreserves Afschrijvingslasten Leidseveer (ad 
€22.040) en Herinrichting Leidseveer 2 (ad. €18.419) een deel van de afschrijvingslasten 2017 voor 
deze twee projecten gedekt. Met deze onttrekkingen zijn deze reserves volledig aangewend. De 
resterende afschrijvingslasten worden vanaf 2018 gedekt binnen de begroting. 

Van de Bestemmingsreserve voor het project Informatievoorziening ANLb (Natuurinformatie en 
Natuurbeheer) van in totaal €176.732 is in 2017 €158.342 onttrokken voor overlopende verplichtingen 

2016. Wij stellen voor het resterende bedrag te laten staan omdat het project in 2018 wordt afgerond. 

In de jaarrekening 2015 is een Bestemmingsreserve gecreëerd van €65.000,- voor de doorontwikkeling 
van de kantoorautomatisering. De kosten voor de doorontwikkeling in 2017 (ad. €9.949) worden bij de 
resultaatsbestemming gedekt vanuit deze reserve. Wij verwachten in 2018 nog aanvullende kosten te 
maken voor de verdere doorontwikkeling van de kantoorautomatisering. Wij stellen daarom voor om 
het restant van deze reserve te laten staan. 

Voor GBO provincies is sprake van een Bestemmingsreserve uit 2017 van in totaal €567.741. Wij 
stellen voor deze reserve te laten staan voor overlopende projecten, die in overleg met de ambtelijke 
portefeuillehouders worden bestemd voor 2018. 

De Bestemmingsreserve ACSG bedroeg in totaal €116.083, hiervan is in 2017 €70.000 voor de 
overlopende verplichting bijdrage Waterwijzer Landbouw onttrokken. Wij stellen voor het resterende 
bedrag te laten staan voor overlopende projecten. 

In de jaarrekening 2016 is een Bestemmingsreserve gecreëerd van €300.000 voor de Ontwikkelagenda 

van BIJ12. De kosten voor de ontwikkelagenda in 2017 (€106.108) worden bij de 
resultaatsbestemming gedekt vanuit deze reserve. Omdat de uitvoering van de ontwikkelagenda in 
2018 wordt afgerond, stellen wij voor het restant van deze reserve te laten staan. 
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De Bestemmingsreserve Onderzoek van de ZBO Faunafonds bedroeg €88.993. Deze is in het kader van 

de vereffening Faunafonds met de gewijzigde begroting 2017 volledig toegevoegd aan het budget van 
2017. Deze bate is verwerkt in het rekening-courant overzicht voor het Faunafonds en derhalve niet 
opgenomen in bovenstaand overzicht 

Het bestemmingsfonds NDFF is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Het consortium besluit over 
de aanwending van dit fonds. Het resultaat NDFF van 2017 wordt verrekend met dit fonds en is 
opgenomen onder overlopende activa en passiva.  

 

 

Toelichting: 
Voor het Faunafonds is een voorziening van €3.102.764 voor overloop van schade 2017 getroffen. Het 
gaat om schade die in 2017 is ontstaan en in 2018 nog moet worden uitbetaald. 

 
 
 

 
 

Het bestuur van het IPO is niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van geldleningen. Om die reden 
heeft bestuur aan de algemene vergadering het verzoek gedaan om een geldlening aan te gaan voor de 
investering in de nieuwe huisvesting aan de Herengracht. In de algemene vergadering op 19 juni 2014 
is het IPO-bestuur gemandateerd een geldlening ad. € 1.200.000,- in de vorm van een bankkrediet af 
te sluiten. De lening is afgesloten tegen 1,4%, heeft een looptijd van 10 jaar en geldt tot 15 oktober 
2024. Hieraan ligt een garantiestelling ten grondslag van de provincies Overijssel en Noord-Brabant. In 
het IPO-bestuur is vastgelegd dat alle provincies garant staan als deze lening gelicht moet worden. 

 
In verband met een jaarlijkse aflossing van € 120,000  op deze lening heeft een bedrag ad. € 120.000 
een looptijd < 1 jaar  en een bedrag ad. € 240.000 een looptijd > 5 jaar. 
 

 

Voorzieningen

31-dec.-17 31-dec.-16

Flankerend Beleid 26.602         

Faunafonds 3.102.764

Totale voorziening 3 .1 0 2 .7 6 4       2 6 .6 0 2        

I PO- secretar iaat

BI J1 2

Vreem d verm ogen lang

I PO-  secretar iat 31-dec.-17 31-dec.-16

Lening o/g lang vv 8 4 0 .0 0 0     9 6 0 .0 0 0  

Crediteuren

31-dec.-17 31-dec.-16

I PO secretar iaat

 Crediteuren 1.269.441 1.442.707

Verschuldigd BIJ12 29.836           184.563         

Crediteuren saldo 1 .2 3 9 .6 0 5 1 .2 5 8 .1 4 4

BI J1 2

  crediteuren 1.616.714 2.555.395

Verschuldigd IPO secretariaat 22.235           4.105             

Crediteuren saldo 1 .5 9 4 .4 7 9     2 .5 5 1 .2 9 0     

Totaal Crediteur 2 .8 3 4 .0 8 4     3 .8 0 9 .4 3 4     
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Verplichtingen Jubilea 
De verplichtingen voor jubiliea zijn binnen de huidige werkwijze niet met 
zekerheid in te schatten, maar zijn niet materieel.  
 

    

 

        

Overige schulden &  overlopende passiva

31-dec.-17 31-dec.-16

I PO secretar iaat

Af te dragen BTW 128.499         56.861       

Vooruitontvangen baten 3.545.262      3.371.934   

Tussenrekenig ZH 2.529.268 1.647.563

Nog te betalen kosten 864.500         106.104     

 7 .0 6 7 .5 2 9     5 .1 8 2 .4 6 2 

BIJ12 31-dec.-17 31-dec.-16

Af te dragen BTW 159.395         202.000     

Vooruitontvangen baten 212.526         64.258       

NDFF 1 420.756     

Nog te betalen verplichtingen 2.353.557 -            

Nog te betalen kosten 2.469.649 1.713.065   

5 .1 9 5 .1 2 8     2 .4 0 0 .0 7 9 

Totale Overige schulden &  overlopende passiva 1 2 .2 6 2 .6 5 7   7 .5 8 2 .5 4 1 
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Directie           

            

Mr. H. Meijdam   Algemeen directeur   

    
dienstverband voor 
onbepaalde tijd       

   Beloningen 2017     158.941 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoldiging topfunct ionarissen m et  een bezoldiging van €  1 .7 0 0  of m inder

NAAM TOPFUNCTI ONARI S Provincie FUNCTI E

J.W. Remkes Noord-Holland tijdelijk voorzitter

J.M.M. Polman Zeeland adviseur

W.I.I. Beek Utrecht adviseur

J.J. van Dijk Gelderland lid

B.J. de Reu Zeeland lid

E. Post Noord-Holland lid

L.W.L. Pauli Noord-Brabant lid

R.A. Janssen Zuid-Holland lid

W.B.H.J. van de Donk Noord-Brabant lid

F.Q. Gräper-van Koolwijk Groningen lid

K. Kielstra Fryslân lid

Y.C. van Hijum Overijssel lid

H. Goedhart Utrecht adviseur

H. Teunissen Limburg lid

C. Bijl Drenthe lid

M.J.W. Maasdam-Hoevers Utrecht lid

A.Th.B. Bijleveld-Schouten Overijsel voorzitter

J. Lodders Flevoland lid

R.W. Krol Utrecht lid

A.M.  Meijers Flevoland lid
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
Bijdragen provincies 
De bijdragen (contributies en Kassiersfunctie) van de provincies zijn conform begroting en 
verdeelsleutel opgenomen. 
De Overige bijdragen van de provincies zijn apart vermeld. 
Aanvullend zijn voor de personeels-en overheadkosten voor bedrijfsvoering  

van het Faunafonds ook opgeteld als bate bij de bijdrage provincies. 
 
Overige baten 
Onder baten zijn de ontvangen baten van andere overheden en derden opgenomen.  
Aanvullend is het saldo opgenomen van de baten die uit vorig jaar mochten worden besteed minus  
de baten die naar volgend jaar kunnen worden overgeheveld. 
 

 
Personeelskosten 
In de personele lasten is voor sociale lasten € 1.304.530 opgenomen, waarvan € 867.762 

pensioenlasten. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschijving 2017 was € 214.038, de boekwaarde is € 1.018.628.  

Voor een nadere toelichting verwijzen naar het overzicht van de materiële vaste activa.  
 
Facilitaire kosten 
De facilitaire kosten bestaan uit de kosten voor huisvesting, ICT, kantoorbenodigdheden en externe 
vergaderingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de facilitaire kosten van het Faunafonds. 
 

Overige kosten 
De overige kosten zijn opgebouwd uit advies- en accountantskosten, documentatie en representatie. 
De btw wordt op basis van een opgave van het IPO teruggevorderd bij de fiscus door de provincies.  De 
verdeling van het terug te vorderen bedrag wordt gemaakt op basis van de verstrekte middelen door 
de Provincies. 
 
Projectkosten 

In de project- en programmakosten zijn opgenomen alle specifiek hieraan toe te wijzen kosten.  
De samenstelling van de projectkosten van het IPO-secretariaat en BIJ12 verschillen. Dit, omdat BIJ12 
voor een belangrijk deel de interne bureaukosten voor personeel en facilitair toerekent aan projecten. 
Bij het IPO-secretariaat en de Kassiersfunctie gebeurt dit slechts in beperkte mate. 
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten bedragen in 2017 € 8.  

 
 
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 april 2017. De 
bestuursvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane 
voorstel.  
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2017 als volgt te bestemmen: 

Het resultaat voor BIJ12 inclusief BTW bedraagt over 2017 € 438.015. Exclusief BTW komt het 
resultaat neer op € 203.135. Voorgesteld wordt, om € 869.199 te restitueren en om € 666.065 te 
onttrekken aan de aanwezige bestemmingsreserves. 

De restitutie bestaat uit € 769.222 vanuit Natuurinformatie en natuurbeheer, € 13.978 vanuit GBO en 
€85.999 vanuit Bedrijfsvoering. 

Voor de bij de begroting geplande onttrekkingen voor Natuurinformatie en natuurbeheer van €400.000 
(vegetatiekarteringen en habitattypekaarten) wordt voorgesteld deze achterwege te laten en deze 
middelen beschikbaar te houden voor deze projecten. 

Ter dekking van het exploitatietekort binnen het PAS bureau wordt € 509.549,- onttrokken uit de 
bestemmingsreserve. 

De afschrijvingslasten worden voor een bedrag van € 40.459,- onttrokken uit de bestemmingsreserve. 
De bestemmingsreserve komt hierdoor op nul uit. Vanaf 2018 worden de afschrijvingslasten gedekt uit 

de begroting. De geplande onttrekking aan de bestemmingsreserve GBO wordt tevens achterwege 
gelaten. De geoormerkte middelen worden in overleg met de provincies ingezet ten behoeve 
onvoorziene kosten op de applicaties. 

De secretariaatsfunctie sluit af met een positief saldo ad. € 138.265 en voorgesteld wordt dit bedrag te 
restitueren. De kassiersfunctie sluit af met een positief saldo ad. € 905.105 (exclusief verplichtingen en 
toezeggingen) en voorgesteld wordt dit bedrag te restitueren. 
 

 
 
Overige gegevens 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 

 
Statutaire regeling over de bestemming van het resultaat 
In artikel 16 lid 5 van de statuten is geregeld dat de jaarrekening door het bestuur wordt vastgesteld. 

Omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten is niets expliciet in de statuten 
opgenomen. 
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De verwerking van resultaatbestemming per bedrijfsonderdeel 

 
Het voorstel is het resultaat van het IPO-secretariaat ad € 138.265 volledig toe te voegen aan de 
geoormerkte middelen voor de doorontwikkeling van de organisatie.  
 
Kassiersfunctie 
De restitutie aan provincies € 904.871 en het over te hevelen bedrag € 2.089.180 is in de jaarrekening 

verwerkt onder de overlopende passiva. 
 
BIJ12 
Het resultaat van BIJ12 van €203.135 wordt in 2017 gerestitueerd aan de leden (provincies). Conform 
de goedgekeurde begroting 2017 wordt €666.065 bij de resultaatsbestemming onttrokken aan de 
geoormerkte middelen.Ook dit bedrag wordt gerestitueerd aan de provincies 
 

 

Specificat ie voorstel resultaatbestem m ing

Verdeling

Van het resultaat over te hevelen naar 2018 Restitutie
Overhevelen 

naar 2018

I PO- secretariaat 138.265    0

Kassiersfunct ie

Overhevelen naar 2018 vanwege doorlopende verplicht ingen

Waterprojecten 4.000         

Energietranistie 46.000       

Werkbudget mobiliteit 496.000     

DROW/ VTH 126.965     

Mededepartement Eur Biodiversiteitsstrategie 2.700         

Lerend netwerk 80.000       

Stip/profiel 3.458         

Beroepsvereniging Statenleden 4.746         

Nationale Omgevingsvisie 141.000     

Vitaal Platteland/PAS 27.000       

Omgevingswet 1.108.312  

Commissie Jansen 49.000       

Rest itueren, om dat  de act iviteit  is beëindigd c.q. er geen 

openstaande verplicht ingen tegenover staat :

Prov abonnem enten 6308

Waterprojecten 36719

Energiet ranist ie 74430

Werkbudget  m obiliteit 93618

Mededepartem ent  Eur Biodiversiteitsst rategie 21027

PGO 11512

Lerend netwerk 20.000

werkbudget cultuur 77.358

Rijksbr Uniform Subsidiekader 53.407

Nationale Omgevingsvisie 7590

Vitaal Platteland/PAS 415.384

ANB 41.876

i-Agenda 30.109

Regfionale Economie 5.701

Commissie Jansen 9.832

Totaal Kassiersfunct ie

904.871 2.089.180


