Nibud Jaarverslag 2020

Een onverwacht turbulent én uitdagend jaar
2020 was een jaar zoals we het nog niet eerder hadden
beleefd. Een crisis was nog nooit zó abrupt gekomen als
dit jaar het geval was. We stonden meteen op scherp want
een economische crisis kan verregaande gevolgen hebben
voor de huishoudfinanciën. Veel organisaties wisten ons
snel te vinden zodat we noodzakelijke informatie samen
met hen verder konden delen. Het voelde alsof het leven
in 2020 werd stilgelegd, maar de Nibud-medewerkers
zetten vanuit hun thuiswerkplek alle zeilen bij. De crisis
kwam plotseling, maar de financiële gevolgen ervan zullen
niet ineens verdwijnen.
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Directeur Arjan Vliegenthart:

‘2020: Snel en doeltreffend inspelen op vraagstukken’
2020 was een bewogen jaar voor Nederland. De uitbraak van
het coronavirus en de maatschappelijke impact ervan brachten
onze samenleving danig in de war. Wat begon als een gezondheidscrisis werd al snel een economische crisis. 1 op de 6
werkenden zag zijn of haar inkomen terugvallen en 1 op de 3
vreesde al snel een of meerdere rekeningen niet te kunnen
betalen. Jongeren, zzp’ers en flexwerkers bleken financieel
gezien kwetsbare groepen.
Vanuit onze missie om Nederlandse huishoudens ook in tijden
van crisis grip op hun geld te laten krijgen en houden, zetten we
in 2020 onder vreemde omstandigheden alle zeilen bij om te
voorkomen dat de economische crisis ook een schulden- en
armoedecrisis zou worden. Minder vanuit ons kantoor in Utrecht
en meer vanuit de 35 thuisdependances boden we consumenten handvatten om hun geldzaken in het gareel te houden.
We informeerden beleidsmakers met actuele cijfers en adviezen
en we rustten professionals toe om op een goede manier
geldproblemen bespreekbaar te maken en op te lossen.
Snel en doeltreffend
We brachten diverse Geldkranten uit waarmee we gemeenten
hielpen in hun ambitie burgers te informeren over de financiële
gevolgen van de coronacrisis. Op verzoek van het ministerie
van Financiën brachten we advies uit over de hoogte van de
maximale rente op kortlopende kredieten.
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Naar aanleiding van dit advies verlaagde minister Hoekstra
deze rente van 14 naar 10 procent. We trainden medewerkers
van banken en verzekeraars in het herkennen van schulden in
hun omgeving en droegen via onderzoek bij aan de kennis van
het ministerie van SZW over de gevolgen van de economische
crisis voor de huishoudportemonnee. En we berekenden de
kosten van het thuiswerken die daarna hun ingang vonden in de
cao’s die in het najaar werden afgesloten. Allemaal activiteiten
die niet in het jaarplan voor 2020 stonden, maar die voort
kwamen uit de gevoelde noodzaak om snel en doeltreffend in
te spelen op de maatschappelijke vraagstukken die het gevolg
zijn van deze bijzondere tijden. U leest er meer over op de
volgende pagina’s van dit verslag.
Meerjarenstrategie
Elke tijd vraagt om haar eigen aanpak en speerpunten. In 2020
stelden we een nieuwe meerjarenstrategie op waarin we
vooruitblikken op wat ons de komende jaren te doen staat.
Naast de aandacht voor de (gevolgen van de) coronacrisis
stelden wij daarin inhoudelijke speerpunten vast rond het
nieuwe pensioenstelsel, de kosten van verduurzaming, de
gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, jongeren
en gemeenten. Op deze thema’s willen we de komende jaren
extra inspanningen leveren.
Arjan Vliegenthart
Directeur-bestuurder

Corona

Coronapeilingen
Het Nibud voerde in 2020 in april, juni en augustus
coronapeilingen uit onder werkenden in Nederland.
We zagen dat jongeren, zelfstandigen en mensen
met een flexibel contract zich zorgen maakten
over het behoud van hun werk en een dalend of
wegvallend inkomen. Ook bleken huishoudens niet
voorbereid op een crisis. Zij hebben niet voldoende
geld achter de hand om enkele maanden zonder
inkomen te kunnen rondkomen.
Deze resultaten zeggen al het nodige, maar zijn
eigenlijk een tussenstand. Immers, op moment van
schrijven duurt de coronacrisis voort en hebben
veel werkenden nog baat van de steunmaatregelen.
We blijven het volgen.
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Corona

Corona

Thuiswerkvergoeding
Na een aantal maanden waarin heel veel
Nederlanders vanuit huis werkten, meldden zich
verschillende organisaties bij het Nibud om inzicht
in te krijgen in de kosten van thuiswerken.
€ 2 was het bedrag dat onze berekeningen lieten
zien. De één lachte daarom, de ander realiseerde
zich al gauw dat dat jaarlijks zo’n € 440 is. Media
besteden sindsdien vrijwel onafgebroken aandacht
aan de thuiswerkvergoeding en in het najaar kwam
de vergoeding in de eerste cao’s terecht.

(Volkskrant, 29 juli 2020)

(Limburger, 13 november 2020)

(Trouw, 13 oktober 2020)
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Corona

Corona

(AD, 13 november 2020)

Massaal helpen
met geldzaken

Geldkrant Specials
Minder inkomen

Bijna 5.000 medewerkers van banken en verzekeraars
volgden onze training Helpen met geldzaken.
Nooit eerder zag het Nibud zo’n grote belangstelling
vanuit de financiële sector voor het vergroten van de
financiële sensitiviteit van hun medewerkers.

We kwamen afgelopen jaar 2 keer met een speciale online
editie van de Nibud Geldkrant: de Geldkrant Special Minder
inkomen. Met deze specials biedt het Nibud handvatten aan
mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een (sterke)
daling van hun inkomen hebben te maken. Voor de inwoners
van de gemeente Almere maakte het Nibud een maatwerkversie
van de online Special Minder inkomen.

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 12 november
een online werkbezoek aan de training. Ze sprak met
deelnemers en had na afloop een verdiepend gesprek
met de initiatiefnemers van de financiële instellingen
en het Nibud.

‘Door de huidige crisis zitten veel mensen met
de handen in het haar. Met deze Geldkrant helpen
we mensen op weg om financieel overeind te blijven.’
— Arjan Vliegenthart
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Corona

Voor 1 dag arm
nu ook online en
in het Engels
Van de succesvolle serious
game Voor 1 dag arm
hebben we in 2020 ook
een volledig online versie
ontwikkeld én een Engels
talige versie. In de game
ervaren de deelnemers
indringend wat geldstress
met mensen doet. Daarnaast
leren ze hoe ze signalen van
stress kunnen herkennen en
hoe ze ondersteuning
kunnen bieden.
Voor 1 dag arm krijgt een
mooie 8.7 van de deelnemers!

Jongeren

GeldChecker –
speciale editie
coronacrisis
Om jongeren houvast te bieden in de onzekere
tijd die de coronapandemie ook op financieel
gebied voor hen veroorzaakt, brachten we
een speciale editie van de GeldChecker uit.
De GeldChecker is de online geldkrant
waarin we jongeren tips en adviezen over hun
geldzaken geven. In deze corona-editie gingen
we onder meer in op de extra uitgaven die
kunnen ontstaan als je thuiszit, de gevolgen
van lenen en het voorkomen of verminderen
van financiële stress. De GeldChecker is in
2020 bijna 5.000 keer bezocht.
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Jongeren

Scholieren ervaren geldtekort
In 2020 onderzocht het Nibud opnieuw
hoe middelbare scholieren met hun geld
omgaan. We zagen dat ze vaker dan eerst
het gevoel hebben dat ze geld tekortkomen.
En dat terwijl hun maandelijkse inkomen is
gestegen van gemiddeld € 112 in 2016 naar
€ 147 per maand nu. Ook betalen meer
ouders mee aan dagjes uit, de telefoon en
de vakantie

Wel is het percentage scholieren dat kleedgeld krijgt, gestegen naar 50 procent. Een
mooie ontwikkeling, want daarmee krijgen
zij zelf de verantwoordelijkheid over hun
budget en hun uitgaven.
Een bericht over het Nibud Scholieren
onderzoek op NU.nl leidde tot bijna
700 reacties.

Verhoog de bijstand en het minimumloon

Gemeenten

De Nibud Geldkrant
helpt mensen op weg

In het najaar publiceerde het Nibud een analyse van 5 jaar onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid.
Daaruit bleek dat zowel zelfstandig wonende jongeren als ouders met opgroeiende kinderen die van een
bijstandsuitkering moeten rondkomen, maandelijks structureel enkele honderden euro’s tekortkomen.
Hoge bedragen die je ook met heel slim budgetteren niet overhoudt. Bijna 300 gemeentelijke beleidsmakers
volgden een Nibud-webinar hierover. De minister van SZW erkende onze bevindingen.

Ruim 642.000 huishoudens in 13 gemeenten ontvingen de Nibud Geldkrant
in de brievenbus. In de krant, die een gemeente en het Nibud samen maken,
is een breed scala aan onderwerpen gebundeld. Met informatie over lokale én
landelijke regelingen, adviezen, adressen, tools, etc. helpen gemeenten hun
inwoners op weg naar het in balans krijgen en houden van hun geldzaken.

GeldKranten

2020

Gezamenlijke uitgaven van het Nibud en 13 Nederlandse gemeenten

(Telegraaf, 3 november 2020)
(Volkskrant, 2 en 3 november 2020)

Bergen
Heiloo
Castricum
Uitgeest
Losser

Gooise Meren
Rijswijk
Rotterdam

Rheden

(Limburger, 3 november 2020)

Dordrecht
Schouwen-Duiveland
Eindhoven

Echt-Susteren
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Gemeenten

(Limburger
3 november 2020)

Gemeenten

Geldplan
Statushouders
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet
Inburgering in werking. Veel gemeenten zijn
erg gemotiveerd om de wet en de daarin
voorgeschreven tijdelijke ontzorging van
statushouders handen en voeten te geven.
Én ze willen die ontzorgingsperiode benutten
om te werken aan de financiële redzaamheid
van de statushouder. Het Nibud denkt en
ontwikkelt mee. Op 12 november 2020
lanceerden het Nibud en Startpunt Geldzaken
het geldplan Statushouders. In 2021 volgt de
lancering van de budgetcursus Omgaan met
geld voor statushouders.
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Gemeenten

Onderzoek voor de
gemeente Amsterdam
Bijna 60.000 Amsterdamse
huishoudens zitten in een financieel
zorgelijke situatie. Dat bleek uit een
onderzoek dat het Nibud deed
onder de bewoners van een sociale
huurwoning in de hoofdstad.
De gemeente Amsterdam, de Federatie
Amsterdamse Huurderskoepels en de

Amsterdamse woningcorporaties
wilden graag dat het Nibud hun
financiële situatie in kaart bracht.
Een deel van deze huishoudens
vormt een zeer kwetsbare groep die
geen geld heeft voor noodzakelijke
spullen en/of zich gedwongen in de
schulden steekt.

Van uitkering naar
werk, wat betekent dat?
Hoe verandert de financiële situatie van iemand met
een uitkering in de Participatieketen die gaat werken?
De Uitkeringnaarwerk-berekenaar die het Nibud in 2020
ontwikkelde, geeft antwoord op deze vraag. Met deze tool
kunnen professionals bij gemeenten hun cliënten laten
zien wat werken financieel betekent. Uiteraard kunnen
consumenten de tool ook zelf invullen. Obstakels die
ervoor zorgen dat mensen niet (meer uren) durven te gaan
werken, kunnen met de Uitkeringnaarwerk-berekenaar
worden weggenomen. De tool werd op 30 juni gelanceerd op het ministerie van SZW, in aanwezigheid van
de staatssecretaris. Sinds de lancering is de Uitkeringnaar
werk-berekenaar bijna 11.000 keer bezocht.

Lange termijn

Verduurzaming

Flitswebinar Met pensioen

Geen ruimte voor verduurzaming

In de week van de Pensioen3daagse 2020 van Wijzer in geldzaken
verzorgde Nibud-onderzoeker Michael Visser op 5 november 2020
twee webinars over de tool Pensioenschijf-van-vijf. Hiervoor meldden
bijna 450 belangstellenden zich aan.

Voor Vereniging Eigen Huis
onderzocht het Nibud of woning
eigenaren voldoende geld
achter de hand hebben om het
verduurzamen van hun huis te
kunnen betalen. Voor minstens
2.000.000 van hen bleek dat
niet het geval. Een spaar- of
subsidieconstructie waarbij
mensen maandelijks geld kunnen
inleggen zolang zij daarvoor
voldoende inkomen hebben,
zou voor hen een uitkomst zijn.
In NRC Handelsblad riepen
Cindy van de Velde van VEH en
Arjan Vliegenthart de overheid
gezamenlijk op om de juiste
maatregelen te treffen.

(Financiële Telegraaf, 11 september
2020)

(Reformatorisch Dagblad,
10 september 2020)
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Lange termijn

(NRC, 14 oktober 2020)

Lenen

Iets meer hypotheek
bij studieschuld

Met Aflosberekenaar
realistisch aflosbedrag
Hoe voorkomen incassobureaus dat hun cliënten van de
regen in de drup raken? Door een realistisch aflosbedrag af
te spreken, gebaseerd op de draagkracht van de schuldenaar.
Het Nibud ontwikkelde daarom voor de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN) de Aflosberekenaar.
De medewerkers van GGN kunnen de tool samen met
hun cliënten invullen. Op basis van de uitkomsten spreken
ze een aflosbedrag af dat rekening houdt met de andere
uitgaven die cliënten hebben.

(Volkskrant, 19 mei 2020)

(Telegraaf, 21 juli 2020)

Zoals elk jaar adviseerde het Nibud de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën over de hypotheeknormen voor
het komende jaar. Voor 2021 raadde het Nibud aan om mensen
met een studieschuld iets meer hypotheek te verstrekken dan in
2020. Dat betekent bijvoorbeeld dat een oud-student met een
studieschuld van € 10.000 in 2021 € 3.000 meer kan lenen dan
in 2020. Ook dit advies werd overgenomen.

Maximale rente van
14 naar 10 procent
Het Nibud adviseerde om de maximale rente op
krediet met 4 procent te verlagen, de minister van
Financiën nam dit advies over. In tijdelijke vorm
betaalden consumenten vanaf 10 augustus 2020
geen 14 maar 10 procent. In 2021 bekijkt de minister
of de rente structureel kan worden verlaagd.
(Nederlands Dagblad, 23 juli 2020)
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Lenen

“

Licenties en meer

Nieuwe aansluitingen
Startpunt Geldzaken
In 2020 zijn 130 gemeenten aangesloten bij Startpunt
Geldzaken. Ook twee andersoortige organisaties maken nu
gebruik van de geldplannen van Startpunt Geldzaken: de FNV
en de Politie. Met het nieuwe geldplan Statushouders komt
het totale aantal plannen op 9. In 2020 zijn de geldplannen
310.000 keer ingevuld.

De rekentools die op de site van het Nibud staan, zijn voor professionals ook
als licentie beschikbaar. Daarmee krijgen zij een gebruiksrecht en kunnen zij
de Nibud-tool in hun eigen look & feel vormgeven. Een andere mogelijkheid
is dat zij een eigen applicatie bouwen waarin zij de Nibud-uitgavencijfers
kunnen verwerken. In 2020 heeft het Nibud 5 nieuwe licenties toegevoegd
aan de 67 lopende licenties met uiteenlopende afnemers als banken,
verzekeraars en pensioenfondsen. Ook woningcorporaties, incassobureaus
en schuldhulpverleners hebben licenties.

Met de Nibudcijfers heeft u
onafhankelijke en
betrouwbare
informatie in huis
waarmee u
antwoorden op
financiële vragen
kunt bieden.”

“

De Nibud
referentiecijfers
bieden veel
mogelijkheden om
te vertalen in tools
waar consumenten
zelf mee kunnen
werken. Zo kunnen
ze zelfstandig
financiële keuzes
maken.”

Nibud agenda 2021

Grip op tijd, grip op geld:
de Nibud Agenda 2021

Grip
op tijd & geld

Onlosmakelijk aan het Nibud verbonden, de Nibud Agenda waarmee je
uitgaven kunt bijhouden, begrotingen kunt maken en kunt bezuinigen.
Kortom: op een toegankelijke en uitnodigende manier grip houden
op tijd en geld. In 2020 schaften 3.000 mensen de agenda (weer) aan.
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Licenties en meer

Nibud Uitgeverij

Elk jaar verschijnt in maart een nieuwe
uitgave van het Budgethandboek,
met daarin actuele informatie over
inkomsten, uitgaven, bestedings
patronen en regelingen voor
verschillende typen huishoudens.
Het Budgethandboek is daarmee een
betrouwbaar en actueel naslagwerk
voor professionals die consumenten
adviseren over hun financiën. Bij het
boek is een online tool inbegrepen,
waarin we cijfers en gegevens
overzichtelijk in beeld brengen.
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Nibud Uitgeverij

Het Budgethandboek: betrouwbaar en actueel

De Nibud Geldkrant kent ook een
verdiepende versie: de Nibud
Geldkrant Special. Een special richt
zich op een specifiek thema of een
specifieke doelgroep.
In 2020 maakten we onder meer
een Geldkrant Special (bewaar
exemplaar) in een oplage van
30.000 stuks voor alle leden
van het Personeelsfonds van het
ministerie van Financiën.

Nibud-onderzoeker
promoveert op geld en
gedrag
Onderzoeker Minou van der Werf werkt inmiddels bij het Kenniscentrum
Psychologie en Economisch Gedrag, maar startte bij het Nibud haar
promotie onder leiding van Nibud-hoogleraar Wilco van Dijk. Daarmee is
ze na Tamara Madern de 2de promovenda aan de Universiteit van Leiden
op het gebied van geld en gedrag. Haar belangrijkste bevinding is dat het
gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten van toegevoegde waarde
is bij het bevorderen van verstandige financiële keuzes. Relatief simpele
en goedkope gedragsinterventies zorgden ervoor dat het aantal no-shows
bij de Groningse Kredietbank met de helft werd gereduceerd, dat
consumenten voor een kortere looptijd van hun persoonlijke lening
kozen en dat meer studenten hun lening bij DUO verlaagden.

Pensioenfondsen nemen deel aan
Oval Table
Voor het eerst in het bestaan van de Nibud Oval Table zijn ook pensioenfondsen aangeschoven.
Maar liefst 3 tegelijk: ABP (overheid en onderwijs), PME en PMT (beide metaal, technologie en
techniek). Met de financiële bijdrage van de leden van de Oval Table doet het Nibud onderzoek.
Jaarlijks komen de leden op verschillende bijeenkomsten bij elkaar. Ze treffen elkaar op hun eigen
vakgebied en gaan dieper in op de thema’s die daarbij horen. In 2020 waren er 4 bijeenkomsten,
uiteraard vooral online.
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Nibud Uitgeverij

‘Het platform is hét middel om contact te leggen met
je collega’s uit het land. Gebruik maken van elkaars
kennis en ervaring is zo belangrijk en zinvol.’
— Mieke Robben, adviseur werk en inkomen Gemeente Delft

Online Platforms Armoede
beleid en Schuldhulpverlening
In de platforms Armoedebeleid en Schuldhulpverlening gaan
we onder meer dieper in op de vertaling van nieuwe wet- en
regelgeving naar gemeentelijk beleid. Daarnaast kijken we naar
andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het beleid
en de uitvoering daarvan.
De laatste fysieke bijeenkomsten van de beide platforms vonden
daags voor de 1ste lockdown plaats. Later in 2020 organiseerden
het Nibud en Stimulansz de platforms natuurlijk online en
richtten zij zich samen met de deelnemende gemeenten en
organisaties als VNG, NVVK, Divosa en het ministerie van SZW
op de gevolgen van de coronacrisis.
Bij het Platform Armoedebeleid stonden het CPB-rapport
‘Kansrijk armoedebeleid’ en de coronacrisis centraal. Ook in
het Platform Schuldhulpverlening werd over corona gesproken
en daarnaast vooruitgeblikt op de inzet van vroegsignalering in
de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die op
1 januari 2021 in zou gaan.

Het Nibud
in cijfers
Gebruik tools
Persoonlijk Budgetadvies | 181.907
Bufferberekenaar | 287.840
Koopkrachtberekenaar Nibud | 94.000
Koopkrachtberekenaar partners | 441.000
Geldtypetest | 36.279
WerkZorgBerekenaar | 32.028
Uitvaartberekenaar | 18.868
Pensioenschijf-van-vijf | 36.188
Kostenscan Personeel met schulden | 430
Geldwijzer Nabestaanden | 27.440
Pensioenstarter | 9.015
Uitkeringnaarwerk-berekenaar (nieuw) | 10.996

Gebruik geldplannen
Geldplan Beter rondkomen | 28.804
Geldplan Bijna 18 | 33.417
Geldplan Kom uit de geldzorgen | 19.358
Geldplan Pensioen | 23.682
Geldplan Rondkomen met kinderen | 4.274
Geldplan Sparen, aflossen of beleggen | 158.337
Geldplan Statushouders (november 2020) | 606
Geldplan Studie (klein)kinderen | 31.869
Geldplan ZZP | 4.455
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Het Nibud in cijfers

Online bezoek
nibud.nl (domein) | 6.825.791
zelfjeschuldenregelen.nl | 122.523
berekenuwrecht.nl | 195.180
nibud.nl/scholieren | 293.034
Meest bezochte pagina op nibud.nl | Zakgeldpagina
Drukstbezochte dag op nibud.nl | 23 januari 2020 (koopkracht 363.052)
Aanmeldingen e-mailcoaching Check, Plan, Spaar | 8.400
Aanmeldingen e-mailcoaching Bewaar | 7.800
Aanmeldingen e-mailcoaching Jaarplanner | 11.000
Abonnees nieuwsbrieven | 82.194
Helpdesk Nibud (telefoon en e-mail) | 2.600

Nibud
Opgericht | 1979
Medewerkers | 39
Gevestigd | Utrecht

Onderzoeken, adviezen en opleidingen
Onderzoeken, consultaties en adviezen | 27
Minima-effectrapportages voor gemeenten | 9
Huur-inkomensberekeningen | 8
Koopkrachtberekeningen | 2
Financials die Helpen met geldzaken volgden | 4.970
Professionals die ‘Voor één dag arm’ volgden | 520

Balans

Staat van baten en lasten

Samengevatte balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) van
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Samengevatte staat van baten en lasten 2020 van Stichting Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Realisatie 2020

Realisatie 2019

€ 4.226.969

€ 4.029.945

€ 914.218

€ 937.881

Brutomarge

€ 3.312.751

€ 3.092.064

Personeelslasten

€ 2.719.163

€ 2.530.705

Baten
Projectlasten

31-12-2020

31-12-2019

€ 43.388

€ 77.113

31-12-2020

31-12-2019

€ 11.652

€ 6.925

Afschrijvingen

€ 37.491

€ 36.923

€ 509.327

€ 705.727

Overige lasten

€ 448.341

€ 390.387

€ 1.392.880

€ 930.845

Som van de lasten

€ 3.204.99

€ 2.958.015

Bedrijfsresultaat

€ 107.756

€ 134.049

Rentebaten en -lasten

– € 2.180

– € 1.678

Resultaat voor belastingen

€ 105.576

€ 132.371

-

€ 4.869

€ 105.576

€ 132.371

€ 105.576

€ 207.371

-

– € 75.000

€ 105.576

€ 132.371

€ 1,058

Totaal activa

€ 1.957.247

€ 1.720.610

Passiva

Belastingen

Reserves

31-12-2020

31-12-2019

Continuïteitsreserve

€ 1.020.238

€ 914.662

Resultaat na belastingen

Totale reserves

€ 1.020.238

€ 914.662

Resultaatbestemming
Onttrekking/toevoeging aan

Kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 937.009

€ 805.948

€ 1.957.247

€ 1.720.610

de continuïteitsreserve
Mutatie in de bestemmingsreserve
Totaal
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Jaarcijfers

Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2020 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting te Utrecht is ontleend aan de gecontroleerde
jaarrekening 2020 van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
■ de samengevatte balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.957.247;
■ de samengevatte staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020
met een resultaat€ 105.576 (overschot).
Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’. Het kennisnemen van
de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden
van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de
gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 28 mei 2021.
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Jaarcijfers

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2020 van
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in onze controleverklaring van 28 mei 2021.
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van voor de
samengevatte jaarrekening
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening
2020. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle
van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële
overzichten’.
Was getekend te Amersfoort, 28 mei 2021.
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA
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Het Nibud verbindt

Het Nibud in het kort
Contact
We willen een maatschappij waarin mensen kunnen rondkomen
met hun geld. We gaan voor veranderingen die mensen met
financiële problemen helpen en die voorkomen dat mensen
financiële problemen krijgen of in financieel kwetsbare posities
terecht komen.
Onze droom
Een Nederland zonder geldproblemen, waarbij iedereen kan
rondkomen, nu en in de toekomst, dat is onze droom.
We bieden actuele cijfers over hoe Nederlanders met geld
omgaan en hoe zij zich binnen en met hun financiële
mogelijkheden gedragen. En we laten zien wat de effecten
van wetten, regels en beleid op hen zijn. We vertalen deze
kennis naar handvatten voor de praktijk. We werken daarbij
samen met diverse partners in Nederland, met wie we onze
ambitie delen om financiële problemen te voorkomen.
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En roepen organisaties en bestuurders op om hun verantwoordelijk
heid te nemen en hun invloed te gebruiken om te voorkomen dat
mensen in een financieel kwetsbare positie terechtkomen
of financiële problemen krijgen.
Al meer dan 40 jaar
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is opgericht in 1979
vanuit de wens dat er één plek is in Nederland voor onafhankelijk,
deskundig en betrouwbaar advies over de financiën van particuliere
huishoudens.
Het Nibud is het enige instituut in Nederland dat al meer dan 40 jaar
kennis over huishoudfinanciën verzamelt, onderzoekt, analyseert en
omzet in praktische adviezen en hulpmiddelen.

Hebt u een vraag voor het Nibud?
Neem dan contact met ons op.
Het Nibud is bereikbaar op 030 2391350
en via info@nibud.nl.
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