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l. Inleiding

NLFI is een stichting met de statutaire zetel in de gemeente Den Haag. De volledige statutaire naam

luidt: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. NLFI is een stichting met een

wettelijke taak, opgericht met het oog op transparante belangenscheiding, een geloofwaardige

exitstrategie en een zakelijk, niet-politiek beheer van deelnemingen van de staat der Nederlanden in

een aantal financiële instellingen.

NLFI voerde in 2018 het privaatrechtelijke beheer over de deelnemingen van de staat in de

vennootschappen ABN AMRO Group N.V., Volksholding B.V. (v/h SNS Holding B.V.) en RFS Holdings

B.V.

NLFI
Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag.

Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 20 50 600.

Website: www.nlfi.nl

E-mail: nlfi.office@nlfi.nl



2. Werl<zaarnheden_van NLFI '\n_2S118

2.1. Algemeen

In artikel 3 van de statuten van NLFI is het doel van NLFI opgenomen. Die bepaling begint als volgt:

3.1. De stichting heeft ten doel:

(a)
(i) het uitgeven van royeerbare certificaten tegenover het op eigen naam ten titel van administratie
verkrijgen en houden van tot op dat moment door de Staat der Nederlanden gehouden aandelen in
de vennootschappen;

(il) het beheren van de in beheer genomen aandelen in de vennootschappen;

(iii) het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;

w
(i) het adviseren van Onze Minister over de strategie tot verkoop van de aandelen door de Staat;

(ii) het namens de Staat uitvoeren van de in onderdeel b, ten eerste, bedoelde strategie en, voor

zover daartoe gemachtigd, het verrichten van werkzaamheden met het oog op het beheer van

vermogensbestanddelen die verband houden met de aandelen en met het oog op de verkoop van de

aandelen;

(c)
(i) het ter zijde staan van Onze Minister bij contacten met de Europese Commissie of
nationale toezichthouders ter zake van het beheer en de verkoop van de aandelen;

(li) het verrichten van alle handelingen, welke met het in dit artikel omschreven doel in
verband staan, daaruit voortvloeien of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3.2. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt de stichting zich primair naar

het finandeel-economische belang van de houder van door de stichting uitgegeven certificaten van de

aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden

ondernemingen en de daarbij betrokken werknemers. Dit brengt onder meer mee dat de stichting

bewaakt dat de vennootschappen een verantwoorde ondernemingsstrategie voeren, die in lijn is met

een commercieel verantwoorde bedrijfsvoering en de geldende regels voor goed

ondernemingsbestuur (corporate governance).

De stichting oefent de aan de aandelen verbonden rechten op een zodanige wijze uit dat de
vennootschappen zelfstandig hun commerciële strategie kunnen bepalen en de dagelijkse
bedrijfsvoering kunnen uitoefenen, dat geen sprake is van coördinatie van het commerciële beleid

van de vennootschappen en dat tussen de vennootschappen geen concurrentiegevoelige informatie

wordt uitgewisseld.

De werkwijze van NLFI ten aanzien van de deelnemingen kan omschreven worden als de werkwijze

van een betrokken, met een institutionele belegger te vergelijken aandeelhouder, waarbij de

statutaire rollen van de raden van bestuur en raden van commissarissen gerespecteerd worden. NLFI

wil als aandeelhouder van enkele financiële instellingen duurzaam en verantwoord ondernemen

bevorderen. Daarbij besteedt NLFI de nodige aandacht aan het goed functioneren van de corporate

governance. In aansluiting op de statuten heeft NLFI met de verschillende deelnemingen nadere

afspraken vastgelegd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in de statuten opgenomen

regelingen.

In 2018 heeft NLFI ten aanzien van verschillende deelnemingen concreet invulling gegeven aan de

taak om de minister te adviseren over de verkoopstrategie. De belangrijkste handelingen van NLFI

in 2018 worden hieronder kort besproken.

l Besluit van de minister van Financiën van 9 december 2015 (Stcrt. 2015,46524).



2.2. ABN AMRO Group N. V.

2.2.1 Aandelen

NLFI houdt gewone aandelen in het kapitaal van ABN AMRO ten titel van administratie. NLFI

heeft daartegenover certificaten van aandelen met hetzelfde nominale bedrag uitgegeven aan

de staat. In 2018 houdt NLFI een belang van circa 56,3% in ABN AMRO, waarvan circa 49,9%

direct wordt gehouden in gewone aandelen en circa 6,4% indirect wordt gehouden in

certificaten.

2.2.2 De taakuitoefening en het gevoerde beleid

NLFI heeft met de raad van bestuur en raad van commissarissen van ABN AMRO gesproken over

diverse onderwerpen:

De financiële resultaten van de bank.

De samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

De strategie en financiële doelstellingen.

Voorts heeft het bestuur van NLFI in 2018 het jaarlijks evaluatiegesprek gevoerd met de voorzitter

van de raad van commissarissen en een gesprek gevoerd met de voorzitter van de Raad van

Bestuur. Daarbij is het functioneren van raad van bestuur en de raad van commissarissen, zowel

collectief als individueel, over het voorgaande jaar geëvalueerd.

Daarnaast heeft NLFI ook overleg gevoerd met het bestuur van Stichting Administratiekantoor

continuïteit ABN AMRO.

In juni 2018 is een slotdividend over 2017 ontvangen van € 423,0 miljoen euro. In september 2018

is een interim-dividend over 2018 ontvangen van € 343,1 miljoen euro.

De dividenden zijn steeds (onder inhouding van dividendbelasting) uitgekeerd aan NLFI en door

NLFI doorbetaald aan de staat als certificaathouder.

2.2.3 Werkzaamheden

In 2018 heeft op reguliere basis overleg plaatsgevonden met de (voorzitters van) de raad van

commissarissen en raad van bestuur van ABN AMRO. Met dit overleg wordt invulling gegeven

aan een zinvolle dialoog tussen aandeelhouder en vennootschap. Voorts zijn op ad-hocbasis

besprekingen gevoerd met leden van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en het

management van ABN AMRO. Vast onderdeel is de bespreking van de kwartaalcijfers binnen

enkele weken na de publicatie daarvan door ABN AMRO (zogenoemde roadshows). Verder heeft

NLFI een evaluatiegesprek gevoerd met de raad van commissarissen. Tijdens deze

overlegmomenten is een groot aantal onderwerpen besproken waaronder strategie,

risicomanagement, vervolgtranches, governance en duurzaamheid. Verder wordt contact

onderhouden met ABN AMRO met als uitgangspunt dat ABN AMRO en NLFI elkaar niet voor

verrassingen plaatsen en elkaar over de voor elkaar relevante zaken tijdig en juist informeren.



2.2.4 Aandeelhoudersvergaderingen en aa ndeelhoudersbesl uiten

Op 28 februari 2018 en 29 mei 2018 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van

aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

a) Vaststelling van de jaarrekening over 2017.

b) Dividendvoorstel 2017.

c) Verlening van décharge aan de leden van de Executive Board en de leden van de Raad van

Commissarissen.

d) Herbenoeming van de heer Steven ten Have als lid van de Raad van Commissarissen.

e) Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van

aandelen.

f) Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten.

g) Machtiging tot de inkoop van (certificaten van) aandelen in het eigen aandelenkapitaal van

ABN AMRO Group.

h) Intrekking van (certificaten van aandelen).

i) Statutenwijziging.

Op 12 juli 2018 heeft NLFI deelgenomen aan de buitengewone algemene vergadering van

aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. NLFI heeft ingestemd met het volgende voorstel.

a) Benoeming van dhr. Torn de Swaan tot lid van de raad van commissarissen.

Een toelichting op de aandeelhoudersbesluiten is te vinden op de website van NLFI.

2.3. Volksholding B.V (voorheen SNS Holding B. V.)

2.3. l Aandelen

NLFI houdt 100% van het aandelenkapitaal van de Volksholding B.V. (voorheen SNS Holding

B.V.) ten titel van administratie. Het betreft één aandeel, met een nominaal bedrag van één

euro. NLFI heeft dit aandeel verkregen van de Nederlandse staat tegen uitgifte van een certificaat

van aandeel. Voorts houdt de Volksholding B.V. 100% in de Volksbank N.V. Tussen Volksholding

en Volksbank bestaat een personele unie waardoor de leden RvC en RvB van beide

rechtspersonen dezelfde zijn.

2.3.2 De taakuitoefening en het gevoerde beleid

NLFI heeft met de raad van bestuur en raad van commissarissen van de Volksholding

gesproken over diverse onderwerpen:

De financiële resultaten van de bank.

De samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

De strategie, het risicoprofiel en financiële doelstellingen.



Voorts heeft het bestuur van NLFI in 2018 het jaarlijkse evaluatiegesprek gevoerd met de

voorzitter van de raad van commissarissen. Daarbij is het functioneren van raad van bestuur en

de raad van commissarissen, zowel collectief als individueel, over het voorgaande jaar

geëvalueerd.

In juni 2018 heeft NLFI een dividend over 2017 ontvangen van € 190,0 miljoen. Dit dividend is

onder inhouding van dividendbelasting aan NLFI uitgekeerd en door NLFI doorgestort aan de staat

als certificaathouder.

2.3.3 Werkzaamheden

Ook in 2018 heeft op reguliere basis overleg plaatsgevonden met de (voorzitters van) de raad

van commissarissen en raad van bestuur van de Volksholding. Met dit overleg wordt invulling

gegeven aan een zinvolle dialoog tussen aandeelhouder en vennootschap. Voorts zijn op ad-hoc-

basis besprekingen gevoerd met leden van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en

het management van Volksholding. Vast onderdeel is de bespreking van de kwartaalcijfers

binnen enkele weken na de publicatie daarvan doorVolksholding (zogenoemde roadshows).

Verder heeft NLFI een evaluatiegesprek gevoerd met de raad van commissarissen. Tijdens deze

overlegmomenten zijn een groot aantal onderwerpen besproken waaronder strategie,

risicomanagement, governance en duurzaamheid. Verder wordt contact onderhouden met

Volksholding met als uitgangspunt dat Volksholding en NLFI elkaar niet voor verrassingen

plaatsen en elkaar over de voor elkaar relevante zaken tijdig en juist zullen informeren.

In vervolg op de Voortgangsrapportage Volksbank van september 2017 heeft NLFI in oktober

2018 aan de Minister van Financiën een tweede voortgangsrapportage uitgebracht die op de

website (www.nlfi.nl) gepubliceerd is.

2.3.4 Aandeelhoudersvergaderingen en aandeelhoudersbesluiten

Op 19 april 2018 heeft NLFI deelgenomen aan de gecombineerde algemene vergadering van

aandeelhouders van de Volksholding B.V. en de Volksbank N.V. NLFI heeft ingestemd met de

volgende voorstellen.

a) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit van de Volksholding tot

vaststelling van de jaarrekening van de Volksbank over het boekjaar 2017.

b) Vaststelling van de jaarrekening van de Volksholding over het boekjaar 2017.

c) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit tot uitkering van

dividend door de Volksbank aan de Volksholding.

d) Voorstel tot uitkering van dividend door de Volksholding.

e) Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot verlening van décharge door de Volksholding

aan de leden en het in 2017 afgetreden lid van de Directie en de leden en het in 2017

afgetreden lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank.

f) Verlening van décharge aan de leden en het in 2017 afgetreden lid van de Directie en de

leden en het in 2017 afgetreden lid van de Raad van Commissarissen van de Volksholding.

g) Herbenoeming van de heer Van Rutte tot voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen

van de Volksholding.

h) Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de Volksholding tot herbenoeming van de

heer Van Rutte tot voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank.



i) Het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2019 van de Volksholding

aan de accountant.

Op l mei 2018 heeft NLFI onderstaande aandeelhoudersbesluiten genomen buiten vergadering.

a) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit van de directie van

Volksholding tot benoeming van de heer J. van Lange als lid van de Raad van

Commissarissen van de Volksbank.

b) Benoeming van de heer J. van Lange als lid van de Raad van Commissarissen van de

Volksholding.

Op 24 augustus 2018 heeft NLFI onderstaand aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering.

a) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit van de directie van

Volksholding tot benoeming van dhr. Aloys Kregting als lid van de raad van commissarissen

van de Volksbank N.V.

b) Benoeming van dhr. Aloys Kregting als lid van de raad van commissarissen van de

Volksholding B.V.

Op 4 oktober 2018 heeft NLFI onderstaand aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering.

a) Verlening van goedkeuring door NLFI aan het voorgenomen besluit van de directie van

Volksholding B.V. tot benoeming van mw. Marinka van der Meer als lid van de directie van

de Volksbank N.V.

b) Benoeming van mw. Marinka van der Meer als lid van de directie van de Volksholding B.V.;

NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV van

mw. Van der Meer, het gesprek dat NLFI met mw. Van der Meer heeft gevoerd en het oordeel van

de Europese Centrale Bank.

Op 21 november 2018 heeft NLFI onderstaand aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering.

a) Benoeming van mw. Monika Milz als vice-voorzitter van de raad van commissarissen van de

Volksholding B.V.

Een toelichting op de aandeelhoudersbesluiten is te vinden op de website van NLFI.



2.4 RFS Holdings B. V.

2.4.1 Aandelen

NLFI houdt alle F-aandelen (te weten 100 aandelen, elk met een nominaal bedrag van één
eurocent; ook N-shares genoemd) en 33,81% van de 0-aandelen (te weten 338.103 aandelen,

elk met een nominaal bedrag van één eurocent; ook Z-shares genoemd) in RFS Holdings B.V.

(hierna: RFS) ten titel van administratie. Daartegenover heeft NLFI certificaten uitgegeven aan
de staat voor hetzelfde nominale bedrag.

De F-aandelen vertegenwoordigen het belang in de bezittingen die materieel toekomen aan

ABN AMRO. De 0-aandelen vertegenwoordigen het belang in de zogenoemde gedeelde

bezittingen die materieel toekomen aan de staat. De door NLFI gehouden aandelen

vertegenwoordigen gezamenlijk circa 1,25% van het totale aandelenkapitaal van RFS.

2.4.2 De taakuitoefening en het gevoerde beleid

The Royal Bank ofScotland Group PLC (hierna: RBS) is door de aandeelhouders van RFS
gemachtigd om de activa van RFS op ordentelijke wijze te beheren en te verkopen.

De verkoop van het belang in Alawwal (v/h Saudi Hollandi Bank) kon nog niet gerealiseerd
worden. In 2018 hebben Alawwal en Saudi British Bank aangekondigd in gesprek te zijn over
een fusie van beide banken.

In 2018 is geen dividend vastgesteld. Evenmin was sprake van een terugbetaling van kapitaal.

2.4.3 Werkzaamheden

Het dagelijks beheer van de gedeelde bezittingen wordt gevoerd door RBS N.V.

NLFI heeft overleg gevoerd met RBS, Santander en ABN AMRO over stappen die kunnen worden

gezet om tot verkoop van gedeelde bezittingen te kunnen komen. Daarbij is onder meer gekeken

naar de mogelijkheden voor de verkoop van Alawwal en de aangekondigde fusie.

2.4.4 Aandeelhoudersvergaderingen en aandeelhoudersbesluiten

Op l juni 2018 heeft NLFI onderstaand aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering.

a) Verlening van goedkeuring tot uitstel van publicatie van de jaarcijfers van RFS Holdings

B.V. met één maand.

Een toelichting op dit aandeelhoudersbesluit is te vinden op de website van NLFI.



3 Gpvernance van NLFI

3. l Bestuur en directie

Het bestuur van NLFI werd geheel 2018 gevormd door mr. L.Y. Gongalves-Ho Kang You (vice-

voorzitter) en Jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter). Het bestuur werkt op basis van het beginsel

van collegiale besluitvorming en collectieve verantwoordelijkheid.

De door de minister van Financiën benoemde bestuursleden ontvangen een vergoeding op grond

van een met hen gesloten overeenkomst van opdracht (bestuursovereenkomst).

Diederik Laman Trip

Jonkheer drs. Diederik Laman Trip was tot 2005 onder andere voorzitter van het bestuur van de

ING Groep in Nederland en heeft ruime ervaring in retail banking en verzekeringen. Op dit

moment is de heer Laman Trip onder andere lid van het Nederlands Comité voor

Ondernemerschap.

Lilian Gongalves-Ho Kang You

Mevrouw mr. Lilian Y. Gongalves-Ho Kang You is afkomstig uit de advocatuur en was onder

andere lid van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Als

advocaat en adviseur is zij onder meer betrokken geweest bij fusies en overnames. Tot l

december 2016 was mevrouw Gongalves-Ho Kang You staatsraad bij de Raad van State.



Rens Bröcheler was geheel 2018 de leidinggevend managing directer van NLFI. Daarbij is qua

besluitvorming en bevoegdheden sprake van een eenhoofdige leiding.

Rens Bröcheler

pe heer drs. R. Bröcheler werkte bij Generale Bank en ABN AMRO voordat hij in 1999 overstapte naar helj

(ninisterie van Financiën. Daar heeft hij ruime managementervaring opgedaan als hoofd Cash

(nanagement, hoofd Deelnemingen en projectdirecteur Financiële Instellingen. Sinds de oprichting van

C'JLFI in 2011 is hij managing director.

3.2. Bestuursvergaderingen en overleg

In 2018 hebben 12 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast is veelvuldig binnen het

bestuur en met het team overlegd, waarbij uit dergelijk overleg voortkomende conclusies en besluiten

in de verslagen van de bestuursvergaderingen zijn vastgelegd. Belangrijke onderwerpen die daarbij

aan de orde zijn geweest, zijn:

algemene vergaderingen van aandeelhouders;

aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

de strategie van ABN AMRO;

de strategie van de Volksbank (voortgangsrapportage oktober 2018);

besluiten met betrekking tot de selectie en benoeming van adviseurs van NLFI;

strategische ontwikkelingen;

overleggen met (organen van) de vennootschappen;

overleggen met het ministerie van Financiën;

interne aangelegenheden, o.a. compliance en vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

Het bestuur heeft bij een aantal (juridische en financiële) vraagstukken extern advies ingewonnen.

3.3. Interne governance

NLFI heeft maatregelen getroffen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Zo is er een

vastgestelde beschrijving van de administratieve organisatie en de interne beheersing. De

jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. De opdracht voor de controle van de

jaarrekening over het boekjaar 2018 is verleend aan EY. NLFI heeft een verzekering voor

bestuurdersaansprakelijkheid, waarvan de premie door NLFI wordt betaald.

Rapporteur

NLFI en het ministerie van Financiën hebben met goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt

(ACM) een aantal maatregelen genomen die een zodanig beheer vereisen dat uitwisseling van

concurrentiegevoelige informatie tussen de instellingen binnen NLFI wordt voorkomen.

Een deel van de door de ACM goedgekeurde maatregelen betreft een door de staat en NLFI

aangestelde rapporteur ten behoeve van de ACM die er op toeziet dat de maatregelen door de staat

en NLFI worden nageleefd. Hij rapporteert halfjaarlijks achteraf over de naleving van de getroffen

maatregelen aan de ACM. Ook in 2018 heeft de rapporteur rapportages uitgebracht aan de ACM.
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Integriteitsrisico 's

NLFI heeft een gedragscode vastgesteld die tot doel heeft het waarborgen en handhaven van het

vertrouwen in NLFI door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitrisico's. Deze

gedragscode kent daartoe onder andere regels en richtlijnen voor insiders:

a. ter voorkoming van verstrengeling van belangen van NLFI en de privébelangen van insiders;

b. ter vermijding van gebruik of verspreiding van voorwetenschap of andere vertrouwelijke

marktinformatie c.q. van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij NLFI voorhanden vertrouwelijke

informatie;

c. ter voorkoming van koersmanipulatie en andere misleidende handelingen;

d. ter bescherming van de reputatie van NLFI en de daarbij betrokken personen.

NLFI heeft een externe compliance officer die toeziet op de naleving van de gedragscode. Tevens is er

een separate externe vertrouwenspersoon integriteit beschikbaar. In 2018 is compliance als vast

onderwerp op de agenda van de bestuursvergadering geagendeerd geweest. De compliance officer

heeft over 2018 zoals gebruikelijk per kwartaal achteraf gerapporteerd. Tevens heeft een jaargesprek

plaatsgevonden tussen de compliance officer en mw. Gongalves-Ho Kang You.

Rechtmatigheid en in contra! statement

Binnen NLFI zijn verschillende maatregelen getroffen om de rechtmatigheid van het handelen te

bevorderen. NLFI is onderworpen aan het toezicht van de Algemene Rekenkamer. De Algemene

Rekenkamer kan de bevindingen van hun onderzoek gebruiken voor het actualiseren van de

website van de Algemene Rekenkamer over de kredietcrisis. Ook kunnen de bevindingen worden

gebruikt bij het verantwoordingsonderzoek bij de jaarrekening van het ministerie van Financiën.

Evenals in voorgaande jaren is intern een in control statement opgesteld. De leidinggevend

managing directer heeft hierover gerapporteerd aan het bestuur die het vervolgens heeft

vastgesteld. Zie ook de risicoparagraaf (paragraaf 3.5.).

Doelmatigheid

Het bestuur van NLFI hecht groot belang aan het doelmatig functioneren van NLFI. Doelmatigheid is

niet hetzelfde als zo min mogelijk geld uitgeven. Het is een relatief begrip waarmee normaliter een

bepaalde verhouding wordt aangegeven tussen doelstelling, ingezette middelen en bereikte effecten.

De doelstelling van NLFI is vastgelegd in de wet en de statuten. De gebruikte middelen blijken uit de

jaarrekening. De bereikte effecten zijn evenwel niet altijd goed te meten, ten opzichte van de situatie

waarin NLFI niet zou hebben bestaan en het beheer door de staat zelf gevoerd zou zijn.

Permanente educatie

NLFI is een kennisintensieve organisatie. Het bestuur en het team werken daarom aan opleiding en

training. Er is voldoende budget beschikbaar voor individuele opleidingen. Door de werkdruk is er in

2018 maar in beperkte mate gebruik gemaakt van individuele opleiding en training.

Bestuursleden en werknemers

Het bestuur van NLFI bestond in 2018 uit twee bestuursleden. Zij ontvangen een vergoeding op grond

van een met hen gesloten overeenkomst van opdracht (bestuursovereenkomst).

Bij aanvang van 2018 had NLFI vier medewerkers in dienst met een privaatrechtelijk arbeidscontract,

met in begrip van de leidinggevend managing directer. Sinds begin 2018 is een externe jurist aan het

team toegevoegd. Daarnaast was een medewerker voor één dag per week gedetacheerd vanuit het

ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens was in 2018 een secretarieel medewerker op

detacheringsbasis vanuit een uitzendbureau aan NLFIverbonden.
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Bezoldiging topfunctionarissen (Wnt)

Per l januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt)

ingegaan. In de jaarrekening is een separate verantwoording over dit onderwerp opgenomen. In 2018

was dat bezoldigingsmaximum 186.000 euro. NLFI had in 2018 geen functionarissen van wie de som

van de bezoldiging ten laste van NLFI meer bedroeg dan (een tijdsevenredig deel van) het genoemde

bezoldigingsmaximum.

In 2018 was geen sprake van een uitkering wegens beëindiging van enig dienstverband aan

een topfunctionaris.

Er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het

individuele Wnt-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige

functionarissen betaald die op grond van de Wnt dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere

jaren op grond van de WOPT of de Wnt vermeld zijn of hadden moeten worden.

3.4. Externe leveranciers en huisvesting

NLFI heeft in 2018 zaken gedaan met verschillende externe dienstverleners en leveranciers.

Daarbij ging het onder meer om juridische, financiële, administratieve-, accountants- en ICT-

diensten. NLFI heeft eind 2018 lopende contracten met verschillende dienstverleners voor

dienstverlening in 2019.

3.5 Risicoparagraaf

NLFI hanteert een systematiek van een in control statement (ICS). Het doel hiervan is het verhogen

van het inzicht in en de consensus over risicobeoordeling, -beheersing en -bewaking. Naast het behalen

van doelstellingen kan daarmee ook worden gestuurd op het voorkomen of beheersen van risico's van

een organisatie. In 2018 is het NLFI team substantieel kleiner is geworden. De administratieve

organisatie is daarop aangepast met behoud van functiescheiding tussen beschikken, betalen en

uitvoeren. Waar nodig wordt gewerkt met dubbele autorisatie (vier ogen principe). In 2018 zijn de in

het in control statement opgenomen risicogebieden in ogenschouw genomen. Het betreft leiderschap,

aansprakelijkheid, personele bezetting, procesbeheersing, uitbesteding/ relatie met stakeholders en

toezicht op deelnemingen. NLFI heeft een risicoaverse benadering. Om eventuele tegenvallers op te

vangen wordt het weerstandsvermogen aangehouden.
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4. Coroorateciovernance

NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code"). De Code is

van toepassing op grote vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de aandelen of

certificaten van aandelen zijn toegelaten tot een effectenbeurs (hierna "beursvennootschappen"). In

2016 is de Code herzien door de Commissie Van Manen. De herziene Code is met ingang van l januari

2017 in werking getreden en is met ingang van l januari 2018 ook wettelijk verankerd.

In onderstaande matrix wordt weergegeven hoe NLFI als stichting administratiekantoor en als

aandeelhouder de relevante principes en best practice bepalingen naleeft volgens het principe pas toe of

leg uit.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat onderstaande tabel ziet op aandelen van de verschillende

deelnemingen waar tegenover NLFI certificaten heeft uitgegeven aan de Nederlandse staat en niet op

de aan de beurs genoteerde certificaten van aandelen die zijn uitgegeven door de Stichting

Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group N.V.

In de Preambule bij de Code is de volgende overweging opgenomen: "Aandeelhouders kunnen bij hun

handelen hun eigen belangen nastreven, zolang zij zich ten opzichte van de vennootschap, haar

organen en hun mede-aandeelhouders gedragen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Hieronder valt de bereidheid om met de vennootschap en mede-aandeelhouders in dialoog te gaan.

Hoe groter het belang is dat een aandeelhouder in de vennootschap houdt, des te groter is zijn

verantwoordelijkheid jegens de vennootschap, mede-aandeelhouders en andere stakeholders".

Nederlandse Corporate governance code

Principe: 4.1 De algemene vergadering De
algemene vergadering kan een zodanige invloed
uitoefenen op het beleid van het bestuur en de

raad van commissarissen van de vennootschap,
dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem
van checks and balances. Goede corporate
governance veronderstelt een volwaardige
deelname van aandeelhouders aan de

b eslyitvgrming m de algemene yergadennci.
4.1.5 (Toelichting aandeelhouder bij uitoefening
agenderingsrecht) Indien een aandeelhouder
een onderwerp op de agenda heeft laten
plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en
beantwoordt hij zo nqdig vragen hierqver.

4.1.6 (Agendering door aandeelhouder) Een
aandeelhouder oefent het agenderingsrecht
slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is
getreden met het bestuur. Wanneer één of meer
aandeelhouders het voornemen hebben de
agendering te verzoeken van een onderwerp dat
kan leiden tot wijziging van de strategie van de
vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van
één of meer bestuurders of commissarissen,
wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld een
redelijke termijn in te roepen om hierop te
reageren (de responstijd). De mogelijkheid van
het inroepen van de response tijd geldt ook voor
een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt
tot rechterlijke machtiging voor het
bijeenroepen van een algemene vergadering op
grond van artikel 2:110 BW. De desbetreffende
aandeelhouder respecteert de door het bestuur

Naleving door NLFI (toepassing of uitleg)
Dit principe wordt nageleefd.

Deze best practica bepaling wordt nageleefd.

In het geval NLFI gebruik wenst te maken van
het agenderingsrecht, zal NLFI eerst in overleg
treden met het bestuur van de vennootschap.
De responstijd waar NLFI rekening houdt is in
overeenstemming met de wettelijke periode
van 60 dagen (2:114a BW) en niet 180 dagen
zoals de Code voorschrijft. NLFI vindt de
periode van 60 dagen voldoende binnen de
bestaande verhoudingen, NLFI wil voorkomen
dat de periode van 180 dagen gebruikt wordt
om het proces van agendering onnodig te
belemmeren. Indien NLFI een onderwerp op de
agenda van de algemene vergadering laat
plaatsen, zal NLFI dit onderwerp ook toelichten
tijdens de vergadering en vragen
beantwoorden indien die gesteld worden.
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ingeroepen responstijd in de zin van best

practice bepaling 4.1.7.
Principe 4.3 Uitbrengen van stemmen
Deelname van zoveel mogelijk aandeelhouders
aan de besluitvorming in de algemene
vergadering is in het belang van de checks and
balances van de vennootschap. De
vennootschap stelt, voor zover het in haar
mogelijkheid ligt, aandeelhouders in de
gelegenheid op afstand te stemmen en met alle
(andere) aandeelhoyder^^
4.3.1 (Stemmen naar eigen inzicht) Een
aandeelhouder stemt naar eigen inzicht. Van
een aandeelhouder die gebruikt maakt van
stemadviezen van derden wordt verwacht dat hij
zich een eigen oordeel vormt over het
stembeleid of de door deze adviseur verstrekte
stemadviezen.

Dit principe wordt nageleefd voor zover
relevant voor NLFI.

Principe: 4.4 Certificering van aandelen

Certificering van aandelen kan een middel zijn
om te voorkomen dat door absenteïsme ter

algemene vergadering een (toevallige)
meerderheid van aandeelhouders de
besluitvorming naar haar hand zet.

Certificering van aandelen wordt niet gebruikt
als beschermingsmaatregel.
Het bestuur van het administratiekantoor
verleent aan certificaathouders die daarom
vragen onder alle omstandigheden en onbeperkt
volmachten. De aldus gevolmachtigde
certificaathouders kunnen het stemrecht naar
eigen inzicht uitoefenen.

Het bestuur van het administratiekantoor geniet
het vertrouwen van de certificaathouders.

Certificaathouders hebben de mogelijkheid om
kandidaten voor het bestuur van het
administratiekantoor aan te bevelen

De vennootschap verstrekt aan het
administratiekantoor geen informatie die niet
openbaar is gemaakt.

NLFI stemt naar eigen inzicht. NLFI maakt geen
gebruik van stemadviezen. Elke stembeslissing
wordt na bestudering van de relevante stukken
en na intern overleg gemaakt. Indien het

principiële en zwaarwegende beslissing betreft
vindt afstemming plaats met het Ministerie van
Financiën. In de Wet stichting
administratiekantoor beheer financiële
instellingen (de "Wet NLFI") is vastgelegd dat
de minister van Financiën NLFI ter zake van
zwaarwegende en principiële beslissingen een
bindende steminstructie kan geven. Ook kan de
minister NLFI aanwijzingen geven indien dit
nodig is om internationale verplichtingen van
de staat na te leven of gevolg te geven aan

aanbeyelingeny^^^^
Bij NLFI is certificering geen middel om te
voorkomen dat door absenteïsme ter algemene

vergadering een (toevallige) meerderheid van
aandeelhouders de besluitvorming naar haar
hand zet. Certificering vindt zijn basis in de
Wet NLFI en dient een transparante
belangenscheiding, een geloofwaardige exit-
strategie en een zakelijk, niet politiek beheer.

Dit principe is niet van toepassing op NLFI.

Gelet op de reden van bestaan van NLFI (onder
meer een transparante belangenscheiding en
een zakelijk, niet-politiek beheer) voorzien de
administratievoorwaarden van NLFI er niet in
dat de certificaathouder stemvolmachten kan
vragen. Wel is in de Wet NLFI vastgelegd dat
de minister van financiën NLFI ter zake van
zwaarwegende en principiële beslissingen een
bindende steminstructie kan geven.

Dit principe wordt nageleefd.

De minister van Financiën benoemt, schorst en
ontslaat de bestuursleden van NLFI.

Gelet op de achtergrond van de financiële
interventies door de staat die hebben geleid tot
de oprichting van NLFI wordt deze bepaling niet
nageleefd.

4.4.l.(Bestuur administratiekantoor) Het
bestuur van het administratiekantoor geniet het
vertrouwen van certificaathouders en opereert
onafhankelijk van de vennootschap die de
certificaten heeft uitgegeven. De
administratievoorwaarden bepalen in welke
gevallen en onder welke voorwaarden
certificaathouders het administratiekantoor
kunnen verzoeken een vergadering van
certificaathouders bijeen te roepen.

Met de oprichting van NLFI is mede beoogd om
een grotere afstand te creëren tussen de staat

en de vennootschappen (Motie Weekers c.s.,
Kamerstukken II 2008/9, 31 965, nr.7). Gelet
op de gewenste afstand is niet voorzien in de
mogelijkheid om stemvolmachten te verlenen
aan de certificaathouder. Wel is in de Wet NLFI
vastgelegd dat de minister van Financiën NLFI
ter zake van zwaarwegende en principiële
beslissingen een bindende steminstructie kan
geven. Ook kan de minister NLFI aanwijzingen
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4.4.2 (Benoeming bestuurders) De bestuurders
van het administratiekantoor worden benoemd
door het bestuur van het administratiekantoor,
na aankondiging van de vacature op de website
van het administratiekantoor. De vergadering
van certificaathouders kan aan het bestuur van
het administratiekantoor personen voor
benoeming tot bestuurder aanbevelen. In het
bestuur van het administratiekantoor nemen

geen (voormalig) bestuurders, (voormalig)
commissarissen, werknemers of vaste adviseurs
van de vennootschap zitting.

4.4.3 (Benoemingstermijn bestuur) Een
bestuurder kan tweemaal voor een periode van
vier jaar zitting hebben in het bestuur van het
administratiekantoor en nadien tweemaal voor
een periode van twee jaar. Herbenoeming na
een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in
het verslag van het bestuur van het
administratiekantoor.

4.4.4 (Aanwezigheid op de algemene
vergadering) Het bestuur van het
administratiekantoor is aanwezig op de
algemene vergadering en geeft daarin,
desgewenst, een verklaring over zijn
vporgenomen stemgedrag.
4.4.5 (Uitoefening stemrecht) Bij de uitoefening
van zijn stemrechten richt het
administratiekantoor zich primair naar het
belang van de certificaathouders en houdt
rekening met het belang van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming.

geven indien dit nodig is om internationale
verplichtingen van de staat na te leven of
gevolg te geven aan aanbevelingen van de
Algemene Rekenkamer.

In afwijking van best practice bepaling 4.4.2
benoemt, schorst en ontslaat de minister van
Financiën de bestuursleden van NLFI. Alvorens
tot benoeming van een bestuurslid over te

gaan stelt de Minister van Financiën het
bestuur in de gelegenheid om aan hem een
persoon voor benoeming tot bestuurslid aan te
bevelen. In de statuten van NLFI is vastgelegd
dat bestuursleden van NLFI onder meer niet
kunnen zijn:

bestuurder of commissaris van een andere
financiële instelling of van een van hun
dochtermaatschappijen.
- werknemers en vaste adviseurs van de
vennootschappen (als gedefinieerd in de Wet
NLFI) of hun dochtermaatschappijen.
Niet is bepaald dat dit ook geldt voor
voormalige bestuurders of voormalige
commissarissen. Dit houdt verband met de
omstandigheid dat NLFI aandelen houdt in
verschillende vennootschappen. Om de groep
van potentiële bestuursleden van NLFI niet op
voorhand al te zeer te beperken zijn
voormalige bestuurders en commissarissen van
de deelnemingen niet uitgesloten van het
Ijdmaatschap van het bestuur van NLFI.

Deze best practice bepaling wordt nageleefd.

Deze best practice bepaling wordt nageleefd.

In de statuten van NLFI is vastgelegd dat bij
de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten NLFI zich primair richt naar
het financieel-economisch belang van de
certificaathouder, daarbij rekening houdend
met de belangen van de vennootschap, de met
haar verbonden onderneming en de daarbij
betrokken werknemers. Dit brengt mee, aldus
die statutaire bepaling, dat NLFI bewaakt dat
de vennootschappen een verantwoorde
ondernemingsstrategie voeren, die in lijn is
met een commercieel verantwoorde
bedrijfsvoering en de geldende regels voor
goed ondernemingsbestuur (corporate
governance). In de statuten van NLFI is
daaraan toegevoegd dat NLFI de aan de
aandelen verbonden rechten op een zodanige
wijze uitoefent dat de deelnemingen
zelfstandig hun commerciële strategie kunnen

bepalen en de dagelijkse bedrijfsvoering
kunnen uitoefenen, dat geen sprake is van
coördinatie van het commerciële beleid van de
deelnemingen en dat tussen hen geen
concurrentiegevoelige informatie wordt
uitgewisseld.
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4.4.6 (periodiek verslag) Het
administratiekantoor doet periodiek, doch
tenminste eenmaal per jaar, verslag van zijn
activiteiten. Het verslag wordt op de website van
de vennootschap geplaatst.

4.4.7 (Inhoud verslag) In het onder best
practica bepaling 4.4.6 bedoelde verslag wordt
tenminste aandacht besteed aan:

(i) het aantal gecertificeerde aandelen, alsmede
een toelichting op wijzigingen daarin;
(li) de in het boekjaar verrichte
werkzaamheden;
(iii) het stemgedrag in de gedurende het
boekjaar gehouden algemene vergaderingen;
(iv) het door het administratiekantoor
vertegenwoordigde percentage van uitgebrachte
stemmen tijdens de onder (iii) bedoelde
vergaderingen;
(v) de beloning van de bestuursleden van het
administratiekantoor;
(vi) het aantal gehouden vergaderingen van het
bestuur alsmede de belangrijkste onderwerpen
die daarbij aan de orde zijn geweest;
(vii) de kosten van de activiteiten van het
administratiekantoor;
(viii) de eventueel door het administratiekantoor
ingewonnen externe adviezen;
(ix) de (neven)functies van de bestuurders; en
(x) de contactgegevens van het
administratiekantoor.

4.4.8 (Stemvolmachten) Het
administratiekantoor verleent zonder enige
beperkingen en onder alle omstandigheden
stemvolmachten aan certificaathouders die
daarom vragen. ledere certificaathouder kan het
administratiekantoor een bindende
steminstructie geven voor de aandelen die het
administratiekantoor voor hem houdt.

In afwijking van best practice bepaling 4.4.6
wordt het bestuursverslag van NLFI niet
gepubliceerd op de website van de
vennootschappen omdat het bestuursverslag
niet op een enkele vennootschap ziet. Het

bestuursverslag wordt wel gepubliceerd op de
website van NLFI (www.nlfi.nl).

Deze best practice bepaling wordt nageleefd.

Zoals is toegelicht bij bepaling 4.4.1 is niet
voorzien in de mogelijkheid om
stemvolmachten te verlenen. Wel is in de Wet
NLFI vastgelegd dat de minister van Financiën
NLFI ter zake van zwaarwegende en principiële
beslissingen een bindende steminstructie kan

geven.

NLFI is een aandeelhouder met een wettelijke taak, maar in strikte zin geen institutionele belegger.

Desalniettemin leeft NLFI de best practice bepalingen met betrekking tot institutionele beleggers zoals
opgenomen in de Code na. Zie onderstaande matrix met een uiteenzetting van de relevante best practice

bepalingen. In de Preambule bij de Code is de volgende overweging opgenomen met betrekking tot
institutionele beleggers: "Institutionele beleggers zijn verantwoordelijk jegens hun achterliggende
begunstigden of beleggers om op zorgvuldige en transparante wijze te beoordelen of zij gebruik willen
maken van hun rechten als aandeelhouder van vennootschappen."

Bepalingen met betrekking tot
institutionele beleggers
4.3.5 (Publiceren stembeleid institutionele
beleggers) Institutionele beleggers
(pensioenfondsen, verzekeraars,
beleggingsinstellingen, vermogensbeheerders)
plaatsen jaarlijks in ieder geval op hun website
hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van
het stemrecht op aandelen die zij houden in
beursvennootschappen.
4.3.6 (Verslag uitvoering stembeleid
institutionele beleggers) Institutionele beleggers
plaatsen jaarlijte

Naleving door NLFI (pas toe of leg uit)

NLFI heeft het stembeleid sinds 30 mei 2016
gepubliceerd op de website van NLFI
(www.nlfi.nl).

Deze bepaling wordt nageleefd.
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bestuursverslag een verslag van de uitvoering
van hun beleid voor het uitoefenen van het

ste m recht in het desbetreffende^^^^^^^^^^
Daarnaast brengen zij ten minste eenmaal per

kwartaal op hun website verslag uit of en hoe zij
als aandeelhouders hebben gestemd op
algemene vergaderingen. Dit verslag wordt op
de website van de institutionele belegger
geplaatst.

Deze bepaling wordt nageleefd. De verslagen
van het stemgedrag zijn gepubliceerd op de
website van NLFI (www.nlfi.nl).

Eumedion ziet zich als het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid voor

aangesloten institutionele beleggers. Eumedion heeft een aantal best practices voor betrokken

aandeelhouderschap opgesteld. NLFI vindt het passend om deze best practices na te leven. De wijze

van naleving blijkt uit onderstaande matrix.

Best practices voor betrokken
aandeelhouders

l. Eumedion-deelnemers monitoren de
Nederlandse vennootschappen waarin zij

beleggen.
2. Eumedion-deelnemers hebben een

duidelijk beleid met betrekking tot de
uitoefening van hun
aandeelhoudersrechten; daaronder kunnen
het aangaan van een dialoog met de
Nederlandse beursvennootschappen en
andere engagementacüvïteiten vallen. Zij
brengen tenminste één keer per jaar
verslag uit van de uitvoering van hun
beleid.

3. Eumedion-deelnemers hebben een
duidelijk beleid inzake het omgaan met
situaties waarin het niet lukt de
ondernemingsleiding van de Nederlandse

beursvennootschap waarin zij beleggen te
overtuigen van hun standpunten en
meningsverschillen tussen de
ondernemingsleiding van deze
vennootschap en de aandeelhouders
onopgelost blijven.

Naleving door NLFI (pas toe of leg uit)

Deze bepaling wordt nageleefd.

NLFI heeft met verschillende deelnemingen
nadere afspraken gemaakt over de invulling
van de aandeelhoudersbevoegdheden.
Hiermee is een gestructureerd raamwerk
vastgesteld voor de invulling van de
aandeelhoudersbevoegdheden. De relationship
agreement die is afgesloten met ABN AMRO is
gepubliceerd op de website van NLFI. In dit
bestuursverslag wordt verslag gedaan van het

stemgedrag tijdens
aandeelhoudersvergaderingen.
NLFI kan in voorkomende gevallen een of

meer van de volgende acties ondernemen:
- het sturen van een brief waarin de
zorgpunten worden uiteengezet;
- het houden van extra vergaderingen met het
bestuur en/ofde raad van commissarissen,
met name voor het bespreken van
zorgpunten;
- het overleggen met andere stakeholders,
met name de certificaathouder;
- het uiten van zorgpunten in een
aandeelhoudersvergadering;
- het verzoeken om bepaalde onderwerpen op
de agenda van de aandeelhoudersvergadering
te plaatsen of het vragen om de bijeenroeping
van een buitengewone
aandeelhoudersvergadering;
- het na instemming door de minister van
Financiën nemen van principiële of
zwaarwegende beslissingen in een
aandeelhoudersvergadering.

In voorkomende gevallen zijn Eumedion-
deelnemers bereid om gezamenlijk met
andere Eumedion-deelnemers en andere
beleggers op te trekken,
Institutionele beleggers kunnen andere,
zakelijke relaties hebben met de
Nederlandse beursvennootschappen waarin

zij beleggen dan alleen de
aandeelhoudersrelatie. Eumedion-
deelnemers nemen maatregelen om
tegenstrijdige belangen die voortvloeien uit
deze verschillende rollen te verminderen.

Deze bepaling wordt opgevolgd door NLFI,
voor zover relevant voor NLFI.

Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen
spelen die van materiële betekenis zijn voor
NLFI, de vennootschap of een bestuurder van
NLFI zullen voorafgaand aan de Minister van
Financiën ter instemming worden voorgelegd.
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9.

Eumedion-deelnemers hebben voor hun

handelen duidelijke en robuuste
procedures voor het geval zich

verschillende of strijdige belangen
voordoen. De procedures worden openbaar
gemaakt. Materiële tegenstrijdige belangen
worden meegedeeld aan de betreffende
institutionele cliënten.

Eumedion-deelnemers hebben een

duidelijk stembeleid en maken dit beleid
openbaar. Zij doen tenminste één keer per
jaar verslag van de uitvoering van het
stembeleid.
Eumedion-deelnemers brengen op alle
aandelen die zij in Nederlandse
vennootschappen houden een
geïnformeerde stem uit tijdens de
aandeelhoudersvergaderingen van de
desbetreffende vennootschappen. In het
geval de Eumedion-deelnemer zich
onthoudt van stemming of tegen een
bestuursvoorstel stemt, verschaft de
Eumedion-deelnemer uit zichzelf dan wel
op aanvraag van de betreffende
vennootschap aan de ondernemingsleiding
een gemotiveerde uitleg van dit

stemgedrag.
Eumedion-deelnemers maken tenminste
één keer per kwartaal openbaar hoe ze
hebben gestemd op de aandelen in de
Nederlandse beursvennootschappen waarin

zij beleggen.

Eumedion-deelnemers betrekken aspecten
op het terrein van milieu- en sociaal beleid

en van governance bij hun beleid inzake de
uitoefening van aandeelhoudersrechten.
Onder dit beleid kunnen het aangaan van
een dialoog met de Nederlandse
beursvennootschappen en andere
engagement activiteiten vallen.

NLFI heeft het stembeleid sinds 30 mei 2016
gepubliceerd op de website. NLFI doet ieder
kwartaal verslag van de uitvoering van het
stembeleid.

Deze bepaling wordt nageleefd.

Deze bepaling wordt nageleefd.

Deze bepaling wordt nageleefd.

10. Eumedion-deelnemers lenen geen
aandelen in voor enkel en alleen het
uitoefenen van het stemrecht op deze
aandelen. Zij overwegen hun uitgeleende
aandelen vóór de stemregistratiedatum
van de betreffende
aandeelhoudersvergadering van de
betreffende Nederlandse
beursvennootschap terug te halen als de
agenda van deze vergadering één of meer
controversiële onderwerpen bevat.

Deze bepaling wordt nageleefd. NLFI leent
geen aandelen uit, anders dan voor eventuele
stabiliseringstransacties in het kader van een
beursintroductie.
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5. Financiële qegevensJNJLFI

5.1. Financiële gegevens over 2018

NLFI is een stichting zonder winststreven. In de Wet NLFI is vastgelegd dat de minister van Financiën de

kosten vergoedt die NLFI maakt voor haar wettelijke taak en doel, zoals uitgewerkt in de statuten en de

administratievoorwaarden. Daarmee is de financiële continuïteit van NLFI gewaarborgd.

Toekomstige verschillen tussen de gerealiseerde baten en gerealiseerde lasten van de activiteiten van

NLFI kunnen ten gunste c.q. ten laste van de egalisatiereserve komen. Daarbij geldt dat

overeenkomstig de statuten van NLFI de egalisatiereserve in beginsel niet meer bedraagt dan vijf

miljoen euro.

NLFI houdt de deelnemingen voor de staat en heeft certificaten uitgegeven aan de staat. NLFI heeft

daardoor geen eigen financieel of economisch belang bij de deelnemingen. Gelet op de statutaire

regelingen van de deelnemingen en de wettelijke bevoegdheden van de minister van Financiën ten

aanzien van principiële en zwaarwegende beslissingen is geen sprake van een zodanige overwegende

zeggenschap van NLFI op de deelnemingen dat tot consolidatie zou moeten worden overgegaan.

Bovenstaande financiële gegevens betreffen dus de financiële gegevens van NLFI als zelfstandige

rechtspersoon.

5.2. Begroting 2019

De door het Ministerie van Financiën goedgekeurde begroting voor 2019 luidt als volgt:
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Begroting NLFI 2019

fBüdget
2018

IBüdgëÏj
W9|

Bestuur

Personeel

Huisvesting

Kantoor

Overig

Subtotaal

Advieskosten direct toerekenbaar deelnemingen

Advies ABN AMRO
Advies RFS & MinFin direct

Advies Volksbank (voorheen SNS Bank)

Advies overig

Lasten

Baten

Ministerie van Financiën

130.000

1.103.000

141.500

215.000

110.500

130.000

1.123.600

166.000

165.000

115.400

Baten

1.700.000

2.400.000

270.000
400.000
230.000

3.300.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.700.000

1.500.000

2.125.000

1.215.000

230.000

5.070.000

6.770.000

6.770.000

6.770.000
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Ter identificatie
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Balans per 31 december 2018

(Balans na winstbestemming)

ACTIVA

31-12-2018_ 31-12-2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwingen en inventarissen

ICT 19.480

19.480

84
4.175

4.259

Vlottende activa

Voorraden
Voorraad drukwerk

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

75.970

9.854.367

2.000

88.344

7.854.372

Totaal 9.949.817 7.948.975

11

/
Ter identifioStie
Ernst S Young^countants LLP
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31-12-2018 __ 31-12-2017

€ € € €
PASSIVA

Eigen vermogen

Egalisatiereserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
Terug te betalen aan de Staat
(ministerie van Financiën)

944.854

53.380
2.578.471

1.373.112

5

4

.000

.949,

,000

.817

209.

60.
757

1.921

388

478
.720

,389

5.000.

2.948.

000

975

Totaal 9.949.817 7.948,975_

Ter identifiVatie
Ernst S Youiifg-ffdcountsnts LLP



Staat van baten en lasten 2018

BATEN resultaat

2018
€

begroting

2018
€

resultaat

2017
€

Inkomen

Totaal baten

5.000.000 5.000.000

5.000.000

7.500.00Q

LASTEN
Bestuur

Werknemers

Huisvesting

Kantoorkosten

Overige kosten

Advieskosten

Rente

Totaal lasten

Resultaat

Resultaatbestemming Egalisatiereserve

Terug te betalen aan de Staat

(ministerie van Rnandën)

Resultaat na bestemming

102.331

857.751

169.116

115.153

144.148

2.237.627

762

1.373.112

1.373.112

130.000

1.103.000

141.500

215.000

110.250

3.300.000

-250

5.000.000

110.981
1.404.434

167.996

197.295

152.628

3.544.662

-615

5-522.326

1.921.389

-1.921.389

Ter identifi.cptie
Ernst & Yourit) Ï.tcountants LLP

'Ti

Si^clirc'ö S^ïï-ï-
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2018 _______________ 2017
€ € €

Kasstroomoverzicht over 2018

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaalde interest

Kasstroom uit operationele
activiteiten

14.374
2.000.842

-762

1.373.874

5.578

2.015.216

3.394.668

-762

3.393.906

-9.482

-3.685.371

_-615

1.922.004

81.663

-3.694.853

-1.691.186

-615

-1.691.801

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa _-20.799 _-1.424

Kasstroom uit investeringsactiviteiten _-20.799 _-1.424

Kasstroom uit financierings-
activiteiten

Ontvangen dividenden * - -

Resultaatsbestemming aan de Staat
(eigen vermogen boven het maximum
van de egalisatiereserve) -1.373.112 -1.921.389

Kasstroom uit financierings-

activiteiten -1,373.112 -1.921.389

Mutatie geldmiddelen -l.999.9S5 -3.614.614

* De door NLFI ontvangen dividenden van de deelnemingen zijn gesaldeerd met de betaalde dividenden
aan de Nederlandse Staat als certificaathouder (de uiteindelijk gerechtigde tot de economische voordelen
van de aandelen). /
De opbrengsten van de verkoop van de aandelen in de deelnemingen, zijn rechtstreeks gestort op een /
bankrekening van de Staat. Dit was in overeenstemmingen met daarover gemaakte afspraken-roet-het ./•.-/'--..-

ministerie van Financiën. Ter identifiqé^fe
Ernst S Young 4^P^nt3n^s LLP

7H

25



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Stichting NLFI is statutair en feitelijk gevestigd te Den Haag op het adres Lange Houtstraat 26 en is
ingeschreven bij het handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 53082230.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving, als een in Nederland algemeen aanvaard stelsel van baten en lasten. De jaarrekening
is opgemaakt op 28 februari 2019.

De stichting heeft ten doel;
(a)
(i) het uigeven van royeerbare certificaten tegenover het op eigen naam ten titel van administratie
verkrijgen en houden van tot op dat moment door de Staat der Nederianden gehouden aandelen in de
vennootschappen;
(ii) het beheren van de in beheer opgenomen aandelen in de vennootschappen;
(iii) het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;

(b)
(i) het adviseren van Onze Minister over de strategie tot verkoop van de aandelen door de Staat;
(ii) het namens de Staat uitvoeren van de in onderdeel b, ten eerste, bedoelde strategie en, voor zover
daartoe gemachtigd, het verrichten van werkzaamheden met het oog op het beheer van
vermogensbestanddelen die verband houden met de aandelen en met het oog op de verkoop van de
aandelen;

(c)
(i) het ter zijde staan van Onze Minister bij contacten met de Europese Commissie of nationale
toezichthouders terzake van het beheer en de verkoop van de aandelen;
(ii) het verrichten van alle handelingen, welke met het in dit artikel omschreven doel in verband staan,
daaruit voortvloeien of daan/oor bevorderlijk kunnen zijn.

Continuiteit van de activiteiten
De teambezetting van NLFI bestond in 2018 uit vier vaste medewerkers. Dit was in overeenstemming met
de omvang van de werkzaamheden. Indien en voor zover nodig zal, evenals in 2018, gebruik gemaakt
worden van externe capaciteit en\of de teambezetüng worden uitgebreid. De begroting over 2019 welke
op 22 januari 2019 is goedgekeurd voorziet in voldoende budget voor zowel de benodigde medewerkers
als externe inhuur en advisering. Daarnaast is er een adequaat eigen vermogen in de vorm van een
egalisatiereserve. De continuïteit van de activiteiten is door vorenstaande goed geborgd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs. Voor zover
niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen of lagere realiseerbare waarde. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprrjs.
Er wordt geen rekening gehouden met restwaarde.
De inventarissen worden in vijf jaar afgeschreven, de ICT en bouw van de website worden in drie jaar
afgeschreven.

Vorderingen
De vlottende vorderingen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele
benodigde voorziening voor oninbaarheid.
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van niet langer dan één jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van NLFI. Volgens de
statuten worden bij eventuele ontbinding van de stichting de bezittingen en schulden van NLR[
overgedragen aan de Staat.

Ter identificc
Ernst & Young /^cduntsnis LLPJn9ü^
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Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste
waardering gewaardeerd tegen de geamorüseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is dit meestal de
nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten
en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële
instrumenten wordt, voor zover relevant, verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting
heeft geen derivaten.

SaLderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

« het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Grondslagen voor de resultaatbepalïng

Alaemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode.

De liquide middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit tegoeden op bankrekeningen en deposito's.

De uitbetaling aan de Staat van het eigen vermogen boven het maximum van de egalisatiereserve wordt

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Ter identificatie
Ernst S Youyfg'i^ccountants LLP
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Verbouwingen /
inventarissen

€

227.709
-227.625

84

icr

€

99.258
-95.083

A. 175

Website

€

4.950
-4.950

Totaal

€

331.917
_-327^58

A25.9

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Stand per l januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per l januari 2018

Investeringen 2018 - 20.799 - 20.799
Desinvesteringen aanschafwaarde - - - -
2018
Desinvesteringen afschrijvingen - - - -
2018
Afschrijvingen 2018
Saldo mutaties

Stand per 31 december_2Q18
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018

De inventarissen/verbouwingen worden in vijf jaar afgeschreven, de ICT en website worden in drie jaar
afgeschreven. Er wordt geen rekening gehouden met restwaarde.

De investeringen in 2018 betreffen uitgaven voor nieuwe ICT middelen waaronder tablets, laptops en
mobiele telefoons.

Zie de afzonderlijke Staat van investeringsuitgaven voor de vergelijking van de begrote
investeringsuitgaven ten opzichte van de werkelijke investeringsuitgaven.

-84

-=S4

227.709
-227,709

-5.494

J&3.Q5

120.057
-100.577

-13ASQ.

4.950
_-4.95Q

-5.578

352.716
-333.236

19.480
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Vlottende activa

Vorderingen
31-12-2018 31-12-2017

9
_3

125.000
-2.474

.731.841
S5A367.

7
-z

69.620
-602

-40.077

.825.431
JB5A3Z2

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 75.970 88.344

Liquide middelen

ABN AMRO rekening-courant
ABN AMRO rekening-courant
ABN AMRO rekening-courant
Rekening-courantschatkistbankieren

Passiva

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Egalisatie
-reserve

Stand per l januari 2018 5.000.000
Mutatie uit resultaatbestemming _ -_
Stand per 31 december 2018 ___5^QAO-J2Q.O-.

Toelichüna

In de statuten van NLFI is vastgelegd dat de egalisatieresen/e bij de vaststelling van de jaarrekening over

enig jaar in beginsel maximaal vijf miljoen euro bedraagt1.

Teridentifi^tie
Ernst a Young'AScountants LLP"^"

Wïyjiisin^ s s-ï;^-;
•W3rK:na ^'srss

10f zoveel meer of minder als het bestuur van NLR en de minister van Financiën in onderling overleg schriftelijk
overeenkomen voor de vaststelling van die jaarrekening. Een dergelijke schriftelijke overeenkomst is niet gesloten.
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Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

31-12-2018
€

-24dxSJ54..

31-12-2017
€

-2QS^2SS-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Pensioenen

48.586
4.794

-53^3-80-

31-12-2018

52.033
8.445

-ËJL42S

31-12-2017

Overige schulden en overlopende passiva

Nog aan de Staat af te dragen opbrengsten
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen vakantiegeld
Nog te betalen vakantiedagen
Advies- en verkoopkosten
Bewust belonen en reiskostendeclaraties
Eindejaarsuitkering
Nog te betalen administratiekosten
Overige

1.964.365
33.880
19.059
10.000

472.547
15.000
4.476

17.485
41.659

220.350
31.521
23.282

9.791
399.031

34.776
4.405

14.694
19.870

2.578.471 -35L32Q.

Schuld aan ministerie van Financiën inzake verkoopkosten ASR
per l januari 2018:

In 2018 ontvangen voorschot van de Staat
In 2018 betaald aan de Staat
In 2018 gemaakte kosten

Schuld aan ministerie van Rnanciën inzake verkoopkosten ASR
per 31 december 2018:

176.639

176.639

Schuld aan ministerie van Financiën inzake verkoopkosten ABN AMRO
per l januari 2018:

In 2018 ontvangen voorschot van de Staat
In 2018 betaald aan de Staat
In 2018 gemaakte kosten

Schuld aan ministerie van Financiën inzake verkoopkosten ABN AMRO
per 31 december 2018

90.046

43.711

Schuld aan ministerie van Financiën inzake Mellon claim
per l januari 2018:
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In 2018 ontvangen ten behoeve van de Staat
In 2018 betaald aan de Staat
In 2018 gemaakte kosten

Schuld aan ministerie van Financiën inzake Mellon claim
per 31 december 2018 __JLai5...0Jja_

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen, regelingen en lopende procedures

Huurverolichtinaen
Het jaarlijks bedrag voor met derden aangegane huun/erplichtingen van onroerende zaken, is circa
170.000 euro. De verplichtingen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst passen binnen de financiële
ruimte van de door de minister van Financiën goedgekeurde begroting voor 2019.

Lease-_en_c3ntractverDlichtinaen

NLFt heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van bedragen voor multifünctionals
(leasetermijnen), software, telefonie, serverbeheer, ondersteuning, licenties (data consultatie) en
dergelijke. De looptijd van de contracten varieert. De verplichtingen die voortvloeien uit deze
overeenstemmingen passen binnen de financiële ruimte van de door de minister van Financiën
goedgekeurde begroting voor 2019.

Dienstverleninasovereenkomsten
NLR heeft afspraken met enkele financiële en juridische adviseurs voor de advisering bij mogelijke
transacties met betrekking tot aandelen van deelnemingen in beheer van NLFI. De verplichtingen die
voortvloeien uit deze afspraken passen binnen de financiële ruimte van de door de minister van Financiën
goedgekeurde begroting voor 2019.

Overzicht lopende iuridische zaken
Ultimo 2018 is NLFI betrokken in één juridische kwestie. De uitkomsten van deze kwestie is voor rekening
en risico van het Ministerie van Financiën. Voor het overige zijn er geen lopende rechtszaken of
arbitrages.

/
/''

,/
/
/

Ter identif^tie
Ernst S Younfj Accountants LLP
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

In de jaarrekening wordt de realisatie over 2018 vergeleken met de begroting 2018 en de realisatie 2017.

resultaat

2018
€

Inkomen

begroting

2018
€

resultaat

2017

€

Bijdrage ministerie van Financiën 5..QQQJ1QQ 5AOJ3JW.O, Z-SÖS^D-O-Q

Toelichting
De bijdrage van het ministerie van Financiën is gebaseerd op de begroting 2018, zoals die door de
minister van Financien op l maart 2018 is goedgekeurd. Die bijdrage is voor een bedrag van € 5.000.000
daadwerkelijk ontvangen per bank.

Vergoeding bestuur

Reiskosten

Incidentele uitgaven

96.334

3.732

2.265

Toelichting
De reiskosten en incidentele uitgaven zijn lager uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening was
gehouden. Deels komt dit doordat de bezetting van het bestuur geheel 2018 uit twee i.p.v. drie personen
bestond. Voorts was er geen noodzaak om buitenlandse bezoeken af te leggen.

Medewerkers

Lonen en salarissen

Tijdelijk personeel
Reiskosten woon-werk

Reiskosten

Werving & selectie

ARBO

Opleiding

Personeel van derden

647.940

144.299

850.000

121.000
7.500

15.000
18.000

1.500

50.000

40,000

ULQ3JLCIQ

1.307.391

o
15.771

22.249

o

790

17.032

41.201

Toelichünq
De lonen en salarissen zijn lager dan begroot. Dit komt doordat terughoudend omgegaan is met het
vervullen van vacatures. Voorts is in iets hogere mate een beroep gedaan op tijdelijk personeel en is,
mede door de werkdruk, veel minder geïnvesteerd in opleidingen dan begroot. De kosten ARBO zijn licht
negatief als gevolg van ontvangen creditnota's over oude jaren.

Ter identificatie
Ernst & Young A/c&.üntants LLP
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Huisvesting

Huur inclusief servicekosten

Incidentele huur vergaderruimtes

resultaat

2018
€

169.116

begroting

2018
€

140.000

1.500

resultaat

2017
€

167.996

Toelichting

Er is sprake van overschrijding van de huisvestingskosten. Bij het opstellen van de begroting 2018 was

rekening gehouden met een kostendaling als gevolg van het reduceren van de gebruikte m2 . Tegenover

deze kostendaling staat een stijging van de servicekosten als gevolg van herberekening door de
verhuurder en als gevolg van indexatie van de huurkosten.

Kantoorkosten

Kantoormeubilair en -vloer

Kantoorautomatisering

Kantoorbenodigdheden

Internet abonnementen

Print- en drukwerk

Data raadpleging

Telefoon (vast en mobiel)

EDP Audit

Overige kantoorkosten

Toelichtina

De kantoorkosten zijn in 2018 lager uitgevallen dan begroot en lager als de realisatie in 2017. Dat komt
vooral doordat het meubilair grotendeels is afgeschreven en doordat de teambezetting lager is dan

begroot.

7.878

49.511

7.991

2.366

14.654

21.483

7.800

3.470

115-152

60.000

75.000

6.700

1.600

20.000

25.000

17.500

6.000

-200

54.622

73.876

6.475

1.608

17.791

18.655

12.149

8.682

_3,437

resultaat

2018
begroting

20.18

resultaat

2017

Overige kosten

Accountantskosten

Administratiekosten

Bankkosten

PR/ communicatiekosten (ind. representatie)

Fadliteitskosten (incl. verzekeringen)

Incidentele posten

35.141

41.557

4.124

9.649

50.124

12.000

18.000

4.250

11.000

62.000

HD^ZSG

33.484

38.996

4.451

11.202

60.347

k 148

152.52B.

33
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Toelichting
De accountants- en administratie kosten 2018 zijn in overeenstemming met het kostenniveau 2017. Bij
het opstellen van de begroting 2018 is verondersteld dat een kleiner team ook lagere administratie- en
accountantskosten met zich mee zouden brengen. Dat blijkt niet het geval. Bij de administratiekosten is
een deel van de stijging veroorzaakt doordat de externe administrateur gevraagd is een tweede
medewerker in te werken zodat de continuïteit gewaarborgd is bij ziekte, afwezigheid of verloop. De
kosten van de externe accountant zijn iets gestegen als gevolg van gestegen tarieven.

Advieskosten

Advies ABN AMRO

Advies ASR

Advies RFS & MinFin

Advies Propertize

Advies SRH (v/h SNS Reaal)

Advies Volksholding (v/h SNS Holding)

Overig advies

resultaat

2018
€

777.901

15.249

1.385.316

59.161

begroting

2018
€

2.400.000

270.000

400.000

230.000

ajsoïLQ.oa

resultaat

2017
€

736.691

1.375.481

1.279.971

17.282
71.108

64.129

Toelichtino
De advieskosten bi] ABNAmro zijn lager dan begroot omdat in 2018 geen transacties hebben
plaatsgevonden. De advieskosten bij Volksholding zijn hoger uitgevallen dan begroot omdat door NLFI
een intensiever beroep gedaan is op adviseurs.

Interest

Financiële lasten

762

^262

250 615

615

Toelichtina
De rentebaten zijn negatief als gevolg van berekende negatieve creditrente.

Investeringsuitgaven

ICT
Website
Verbouwingen en
inventarissen
Totaal

begroting 2018

31-12-2018

Werkelijke uitgaven 2018

31-12-2018

€
20.799

J.,424

Ter identifig^tie
Ernst 8 Young/Atcountants LLP

Sui?g s tsïie-
i ïÏlïirw wïns"
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Toelichting
De investeringen betreffen hoofdzakelijk de verwerving van tablets,
telefoons en laptobs.

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming en toerekening exploitatiesaldo

Het bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening besloten van het positieve resultaat
(exploitatiesaldo) over 2018 ad € 1.373.112 volledig uit te keren aan het ministerie van Financiën.
Daarmee blijft het saldo van de egalisatiereserve op het statutair bepaalde maximumsaldo van
€ 5.000.OOO2. Nadat de minister van Financiën het besluit tot vaststelling van de jaarrekening zal hebben
goedgekeurd, zal het bedrag van € 1.373.112 aan de Staat worden overgemaakt.

Bestuursleden en werknemers

NLFC heeft twee door de minister van Financiën benoemde bestuursleden. Zij ontvangen een

vergoeding op grond van een met hen gesloten overeenkomst van opdracht

(bestuursovereenkomst).
Bij aanvang en aan het eind van 2018 had NLFE vier medewerkers in dienst met een

privaatrechtelijk arbeidscontract, met in begrip van de leidinggevend managing director.
Daarnaast was er een medewerker (parttime) gedetacheerd vanuit het ministerie van

Justitie & Veiligheid. Verder was een juridisch adviseur gedetacheerd vanuit een organisatie-

adviesbureau. Tevens was een secretarieel medewerker op detacheringsbasis vanuit een

uitzendbureau aan NLRI verbonden.

Bezoldiging topfunctionarissen (Wnt)
Per l januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (Wnt) ingegaan. Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis het
algemene Wnt-maximum dat op NLFI van toepassing is. In 2018 was dat
bezoldigingsmaximum 189.000 euro. NLFI had in 2018 geen functionarissen van wie de som

van de bezoldiging ten laste van NLFt meer bedroeg dan (een tijdsevenredig deel van) het
genoemde bezoldigingsmaximum. Het weergegeven individuele Wnt-maximum is berekend
naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de

omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. NLR heeft geen raad van

toezicht of raad van commissarissen. Er waren geen topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking in de zin van de Wnt.

J/
"77.

Ter identificatie
Ernst & Youniï'Aiicountsms LLC

\^

,t/3rK;'i? v'c*'d

2 In de statuten van NLFI is vastgelegd dat de egalisatieresen/e bij de vaststelling van de jaarrekening over enig jaar
in beginsel maximaal vijf miljoen euro bedraagt of zoveel meer of minder als het bestuur van NLFI en de minister van
Financiën in onderling overleg schriftelijk overeenkomen voor de vaststelling van die jaarrekening. Een dergelijke
schriftelijke overeenkomst is niet gesloten.
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bedragen x C l mr M. Enthoven

Funrtiegegevens Voorzitter

Aanvang en einde funcüevervulling in
2018
Deeltijdfactor in fte

(Rctieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 01/01 - 23/09
2017
Deeltijdfactor 2017 in fte 0,33

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 33.750

Beloningen betaalbaar op termijn
(pensioenpremies)

Totale bezoldiging 2017 33.750

mr L.Y.

Gon?alves -Ho

Kang You

Bestuurder/vfce
voorzitter

01/01 - 31/12

0,33

Ja

45.074

45.074

63.000

N.v.t.

45.074

N.v.t.

01/01 - 31/12

0,22

30.000

30.000

jhr drs D.
Laman Trip

Bestuurder/
voorzitter

01/01 - 31/12

0,33

Ja

46.729

46.729

63.000

N.v.t.

46.729

N.v.t.

01/01 - 31/12

0,22

31.006

31.006

drs R. Bröchelèn

Leidinggevend

managing director

01/01 - 31/12

1,11

Ja

166.165

19.352

185.517

189.000

N.v.t.

185.517

N.v.t.

01/01 - 31/12

1,11

161.579

18.093

179.S72

In 2018 was geen sprake van een uitkering wegens beëindiging van enig dienstverband
aan een topfunctionaris.

Naast de hierboven vermelde topfunctiona rissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele Wnt-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op
grond van de Wnt dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT
of de Wnt vermeld zijn of hadden moeten worden.

Ter identiftatie
Ernst S Youn^ccsuntants LLP

l/ft.

kir
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Aan: het bestuur van Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI)
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tSt !fwÏ2018
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

(NLFI) te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel

geeft de in dezejaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

(NLFI) op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met in

overeenstemming met de Richtlijn voor dejaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder

winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT;

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2018 in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het Controleprotocol

NLFI.

De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2018;

de staat van baten en lasten over 2018;

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, alsmede het Controleprotocol NLFI en het Controleprotocol WNT vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden

voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) zoals 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.

Ernst S Young Accountants LL.P is een lirniEed liabiiïty partnership opgericht naar het reent van £nc[eianö en Waf es en geregistrc'ird öy Companies House onüer registratienummer
OC335594. In relstie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegonwoordigcr van een) vennoct van Ernst & Vcung Accountönü LLP. Ems; &
Yoursg Accountants LLP is statutair gevestigd :e 6 More London Place. L&nrion, SE1 20A. Verenigd KoninKnJk, heeft haar hoofdvestiging aan Ëoompjes 258, 30 U X2 Rotterdam.
Nederland en is geregistreerd by öe Kamer van Koophgnde! Rottsrdam onder nummer 24432944. Op onze wcrKzaamhsden zijn alger"6ne vcorwoarden van :cepössing, wss-lr' e£n
beosrkMig van do aonsprakclij'Rheid f'? 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 l, sub J 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.

ƒ /»•, ';^ v s- J ^ •yi!- | ^. ga^ .^',^ .^ .f^. ^ .>ftl| ,?*\ l t^i ^1 ,^, t '•Si '^Si ^ S!sl "f? S i l.:iF i<-?' ^s ^!s"t -f^L I(^. .if^ .^ ^^ .^ts f^?^"s?ii .i^, ^"Ii 'ïh': ^'> .^"1 •"a"\ ^ïi ..•w>:~¥srK!arinc| ovsr ae sn as jaQrstyKKen opgsnoïrssn anosr®
ïnVormstie-
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten dejaarstukken 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 Richtlijn voor dejaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder

winststreven" is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit dejaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven 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 de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder winststreven".

de iaarrstenm;^1 - - - - -y ~^--»^ ~ ™..- ^,-^„-^,. ™- .. -^j „-•_ ^. ^. ^ -. ^^.^„- ^™-,„ ^ ..^.. -6™ » » .«^ > „.«„»,»»..». .^.

Versntwoordeiijkheden van het bestuur voor de jsarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de Richtlijn voor dejaarverslaggeving 640, "Organisaties zonder winststreven"
en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële

rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals

opgenomen in het Controleprotocol NLFI.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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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 versiaggevingsstelsel 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.

Onze verantwoordeiijkfieden 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, het Controleprotocol NLFI en het Controleprotocol WNT, 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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en

lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

controiewerkzaamheden 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 i's 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, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscritena en het evalueren van de redelijkheid van schattingen

door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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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 controteverktaring 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-infonnatie die

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan

handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen en of de in de Jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur 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, 18 april 2019

Ernst & Young Accountants LLP

S.B. Spiessens RA


