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Bestuursverslag 
 

Voorwoord 
2020 was een bijzonder en historisch jaar. Een jaar waarin we geconfronteerd werden 
met het uitbreken van de Corona crisis en beperkende maatregelen in het onderwijs en 
de maatschappij. Dit heeft enorme impact gehad op de studenten in de opleidingen, 
onze deelnemende scholen, op onze leerbedrijven en op ons als samenleving als geheel. 
Hoewel de impact op Stem aanvankelijk beperkt leek, hebben we natuurlijk wel degelijk 
last gehad van de crisis. Examenontwikkeling werd lastiger, doordat experts niet 
letterlijk ‘de koppen bij elkaar konden steken’ en het afnemen van theorie-examens 
werd een probleem. Doordat scholen genoodzaakt werden creatieve oplossingen te 
vinden voor het uitvoeren van examens, ontstonden er ook nieuwe vraagstukken aan 
Stem. Gelukkig hebben we met elkaar ook de nodige flexibiliteit en creativiteit laten 
zien. Al deze nieuwe ervaringen nemen we mee in 2021. Samen met onderwijs en 
bedrijfsleven blijven wij werken aan goede examens, die aan alle eisen voldoen. We 
blijven als Stembestuur vooruitkijken. Wat is de impact van Corona geweest op 
examinering? Welke nieuwe inzichten heeft dit ons opgeleverd en hoe kunnen we dat 
inzetten om toekomstbestendige examens te ontwikkelen? Het zijn relevante 
vraagstukken waar we met elkaar een duurzaam antwoord op moeten vinden.                   
Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat in gezamenlijkheid gaat lukken. 

Namens het bestuur van Stem,  

Ruud van Diemen, voorzitter 

Ontwikkelen, onderhouden en beheren 

 
Ontwikkelen en onderhouden van exameninstrumenten 
Stem heeft de uniforme examens voor een groot aantal kwalificaties ontwikkeld, 
bestaande uit een examenmix van proeven, BPV-beoordelingen en theorie-examens (en 
waar nodig taal- en rekenexamens).                                                                                             
In 2016 is gestart met het ontwikkelen van theorie-examens. Dit kwam moeilijk op gang 
en blijkt een onderwerp dat vragen blijft leiden. In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de 
toekomstbestendigheid van theorie-examens in Stem. Tijdens dit onderzoek werd 
duidelijk dat er, o.a. door de aangekondigde vaststelling van herziene 
kwalificatiedossiers in januari van 2021, behoeft was aan een bredere blik op 
examenvernieuwing. Hier zal Stem vrijwel direct in 2021 mee starten. 

In 2020 is gewerkt aan de ontwikkeling van een meerjaren onderhoudsplanning voor de 
examens in Stem. Dit moet helpen aan de betere spreiding van de 
onderhoudswerkzaamheden en voorkomen van piekbelasting in onderhoud. 
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Keuzedelen 

In nauw overleg met de scholen, onder andere via raadpleging in de 
Onderwijsnetwerken en Deel- nemersraad is de behoefte aan examens bij keuzedelen 
bepaald. Eind 2020 zijn door Stem examens ontwikkeld bij 26 keuzedelen (dit is inclusief 
de examen bij keuzedelen die al vóór 2020 door Stem ontwikkeld waren). 

Tevens kunnen Stem deelnemers beschikken over de keuzedelen die ontwikkeld zijn bij de 
'zuster- stichtingen’.                                                                                                                                    
In het bestuur is besloten in 2021 terughoudend te zijn in het ontwikkelen van nog meer 
examens bij keuzedelen omdat men van mening is dat er  een voldoende aanbod 
beschikbaar is. Door terughoudend te zijn, wordt ook de belasting op toekomstig 
onderhoud aan deze examens beperkt. 

Vaststellen exameninstrumenten 
De vaststellingsprocedure verloopt getrapt via de commissie van deskundigen, 
vaststellingscommissie en het bestuur. Deze getrapte procedure wordt sinds 2016 
gevolgd om in de verschillende commissies optimaal gebruik te maken van de expertise 
van de leden en in het gesprek meer diepgang te kunnen bereiken over de instrumenten 
en onderwerpen. 

Commissie van Deskundigen 

Vanuit de vakrichtingen wordt gedetailleerd gekeken naar de inhoud van de examens. De 
leden van de commissie van deskundigen beoordelen op detailniveau de aangeboden 
onderdelen. De commissies van deskundigen adviseren de vaststellingscommissie over deze 
onderdelen uit de examenmix. De (detail)onderdelen worden gebundeld tot een totale 
examenmix en ter vaststelling aangeboden aan de vaststellingscommissie. 

De taakomschrijving van de commissie en functieprofielen van de leden zijn vastgelegd in het 
Kwaliteitshandboek. 

Vastellingscommissie 

In de vaststellingscommissie zijn de MCT-sectoren gezamenlijk vertegenwoordigd.  De 
vaststellingscommissie beoordeelt de totale examenmix aan de hand van het Meta-B-
instrument. Overzicht en een kritische blik op het geheel zijn daarvoor relevant. 

De Vaststellingscommissie heeft in 2020 twee keer vergaderd. Het bestuur is formeel 
verantwoordelijk voor de vaststelling van de examens die Stem beschikbaar stelt.           
De taakomschrijving van de commissie en functieprofielen van de leden zijn vastgelegd 
in het Kwaliteitshandboek.                                                                                                            
In 2020 hebben enkele leden van de vaststellingscommissie aangekondigd hun taak in 
de commissie te beëindigen en over te stappen van de examenadviescommissie. 
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Examenadviescommissie             
Het was al lange tijd de wens om in Stem ook een Examenadviescommissie op te 
richten. De taakomschrijving van de commissie en functieprofielen van de leden zijn in 
het Kwaliteitshandboek vastgelegd. In 2020 is de werving van leden gestart.  

 
Distribueren en exameninstrumenten 
Toegang tot de Stem-instrumenten 

De toegang tot de examens wordt door scholen doorgaans voor slechts een beperkt 
aantal medewerkers aangevraagd. Het betreft een selecte groep 
docenten/examenbeheerders. Dit betreft enerzijds toegang tot Stem-Toets en Remindo, 
maar ook de toegang tot digitale BPV-beoordeling of digitale theorie-examens. Vanuit 
veiligheidsoogpunt is dit een goede ontwikkeling. Stem voert de wijzigingen op verzoek 
van managers van scholen uit. 

Communiceren 

In 2020 zijn de reguliere communicatiekanalen voortgezet. Door het uitbreken van de 
Corona crisis en de beperkende maatregelen zijn er amper fysieke vergaderingen, 
bijeenkomsten of informatiesessies uitgevoerd.. Die communicatie heeft zich verlegd 
naar telefoon en videomeetings.                                                                                              
Ook de bestuursvergaderingen en deelnemersraden werden online uitgevoerd. Bij de 
deelnemersraden leidde dat tot hogere opkomsten dan we in de afgelopen jaren, in de 
fysieke vergaderingen, gehad hebben. Hoewel het de wens is elkaar weer ‘echt’ te 
kunnen ontmoeten, zal een combinatie tussen live en online waarschijnlijk blijven 
bestaan.                                                                                                                                               
Stem is regelmatig vertegenwoordigd in vergaderingen van de onderwijsnetwerken en 
het onderwijs cluster van de MBO Raad om ontwikkelingen bij Stem te presenteren en 
toe te lichten. Deze vergaderingen zijn ook een goede plek om informatie uit de scholen 
op te halen.                                                                                                                                       
Gelukkig weten de scholen Stem ook goed te vinden. Er is telefonisch en emailverkeer 
tussen de scholen en Stem. 

Stem-nieuwsbrieven 

Nieuwsbrieven worden verstuurd. De berichten uit de nieuwsbrieven zijn ook 
gepubliceerd op de website van Stem: www.stichtingstem.nl 

Kwaliteit borgen 

Stem werd in 2018 gecertificeerd op basis van de nieuwe Norm voor valide examens 
voor het MBO. Een mooie mijlpaal met de kanttekening dat Stem de jaren daarvoor al 
over het Keurmerk Examenleverancier beschikte dat veel overeenkomsten vertoonde 
met de nieuwe Norm. In 2020 zijn voorzichtig aan de voorbereidingen gestart voor de 
her certificering in 2021. 
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Bestuur en uitvoeringsorganisatie 
 

Bestuur 

Het Stem bestuur bestaat uit: 

Vijf vertegenwoordigers namens deelnemende scholen: 
Ruud van Diemen - voorzitter (ROC Midden-Nederland) 

 Arien Reyngoudt - secretaris / penningmeester (ROC Mondriaan) 
 Bea den Bakker - bestuurslid (Horizon College) 
 Anne-Hilde Feijth – bestuurslid (Deltion college) 
 Sjoerd Kok - bestuurslid (MBO Amersfoort) 

   
Drie vertegenwoordigers namens de branche organisaties: 
Caroline Bekkering - vicevoorzitter (BOVAG) 

 Femke Teeling- bestuurslid (FOCWA) 
 Chris van Dijk - bestuurslid (RAI Vereniging) 

Twee vertegenwoordigers namens kennisinstituten in de branche: 
 Herme Bruin - bestuurslid (lnnovam - directeur) 
 Yolande van Doornspeek - bestuurslid (VOC - a.i.) 

Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer. In veel gevallen baseert het bestuur zich bij 
besluitvorming op signalen en adviezen van de deelnemersraad. De deelnemersraad, 
waarin alle scholen die deelnemen aan Stem vertegenwoordigd zijn, buigt zich over 
jaarplannen en begrotingen en bespreekt strategische keuzes. De deelnemersraad 
vergaderde in 2020 twee keer. Dit was beide keren online met grote opkomst. 

Uitvoeringsorganisatie 

De dagelijkse aansturing van de activiteiten en de ondersteuning van het bestuur van 
Stem wordt uitgevoerd door Examenservices. Jenneke de Winter is Relatiemanager voor 
Stem. Het secretariaat wordt gevoerd door Dithe van den Berg-Vermeer en Tirza 
Rijssemus en de financiële administratie door Sandra Breedijk-Kramer. 

 
Financiën 

De begroting 2021, zoals door het bestuur vastgesteld op 01-04-2020, is als bijlage 
bijgevoegd. Het bestuur streeft naar een financiële reserve van maximaal 1/3 van de 
jaarbegroting om fluctuaties in de uitgaven op te vangen. Impact cijfers door Corona is 
zeker terug te zien in de gemaakte kosten. Nader wordt dit toegelicht onder 
stichtingskosten. 
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Balans per 31 december 2020 (voor resultaatbestemming) 
 

 

ACTIVA
€ € € €

Vlottende activa
Debiteuren (1) 0 0
Belastingen (2) 16.560 23.070
Overige vorderingen en
   overlopende activa 0 0

16.560 23.070

Liquide middelen (3) 601.120 403.891

TOTAAL 617.680 426.961

2020 2019

 

 

 

 

PASSIVA
€ € € €

Eigen vermogen (4)

Algemene Reserve 362.386 242.312
Onverdeeld resultaat 177.111 120.074

539.497 362.386

Kortlopende schulden
Crediteuren 32.818 40.713
Belastingen en sociale verz. (5) 39.502 18.162
Overige schulden en
   overlopende passiva (6) 5.862 5.700

78.182 64.575

TOTAAL 617.680 426.961

2020 2019
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Staat van Baten en Lasten over 2020 
 
 

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
BATEN € € €

Bijdragen ROC's (7) 545.460 530.400 505.288
Bijdragen Opleidingsfondsen (8) 291.484 340.000 318.010

TOTAAL DER BATEN 836.944 870.400 823.298

LASTEN

Stichtingskosten (9) 622.265 881.078 675.035
Bestuurskosten inclusief onvoorzien (10) 2.200 5.000 2.432

TOTAAL DER LASTEN 624.465 886.078 677.466

SALDO DER BATEN MINUS LASTEN 212.479 -15.678 145.832

Financiële baten en lasten (11) -370 0 2.408

RESULTAAT  VOOR BELASTINGEN 212.109 -15.678 148.239

Belastingen (12) 34.998 0 28.166

RESULTAAT NA BELASTINGEN 177.111 -15.678 120.073  

 

 

Voorstel bestemming resultaat 

Het bestuur stelt voor om het resultaat ad EUR 177.111 toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. 
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Grondslagen voor de jaarrekening 
 

 

Algemeen 
Statutaire naam:   Stichting Examens Mobiliteitsbranche 
Statutair adres:    Structuurbaan 2, 3439 MB  Nieuwegein 
Statutaire vestigingsplaats:  Nieuwegein 
Statutaire rechtsvorm:   Stichting 
KvK nummer:    30195150 
 

Activiteiten 
De activiteiten van STEM betreffen voornamelijk het leveren van gecertificeerde toetsen 
aan onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC's). De jaarrekening is 
opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Kleine organisaties 
en in het bijzonder de RJkC1. Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In de balans en de staat van 
baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting 
 
Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling. 
 
Vergelijkende cijfers 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Indien en voor zover noodzakelijk voor 
het inzicht, zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Indien van toepassing, dan is dat bij 
de betreffende post toegelicht. 
 
Schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde waarde van 
activa en passiva. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en depositotegoeden met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden . Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Kortlopende schulden 

De schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten  die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden 
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
 
Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het 
totaal der lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
Financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
 
Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat 
van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen 
de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij 
actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor 
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
1. Debiteuren 

2020 2019
€ €

Debiteuren 0 0

0 0  

Debiteurensaldo is per eind van het boekjaar nihil. Alle gefactureerde bedragen zijn vóór 
jaareinde betaald. 

 

2. Belastingen 
2020 2019

€ €

Omzetbelasting 16.560 23.070
Vennootschapsbelasting 0 0

16.560 23.070  

 

3. Liquide middelen 
2020 2019

€ €

ABN AMRO rekening courant 601.120 403.891

601.120 403.891  

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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4. Eigen vermogen 
algemene onverdeeld totaal

reserve resultaat 2020
€ € €

Stand per 1 januari 2020 242.312 120.074 362.386
Resultaatbestemming vorig boekjaar 120.074 -120.074 0
Resultaat boekjaar 0 177.111 177.111

Stand per 31 december 2020 362.386 177.111 539.497  
 

Stem heeft per balansdatum een eigen vermogen van € 539.497; het eigen vermogen is 
volledig vrij besteedbaar. 

5. Belastingen en sociale verzekeringen 
2020 2019

€ €

Vennootschapsbelasting 39.502 18.162

39.502 18.162  

6. Overige schulden en overlopende passiva 
2020 2019

€ €

Nog te betalen rente VPB 2019 412 0
Accountantskosten 5.450 5.700

5.862 5.700  

           
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en gestelde zekerheden 
Stem heeft in 2020 haar fiscale positie (omzetbelasting) laten onderzoeken.                         
Ten aanzien van de omzetbelasting is gebleken dat Stem voor de activiteiten aan de 
deelnemende scholen is vrijgesteld van btw. Stem heeft tot en met 2020 omzetbelasting in 
rekening gebracht en heeft omzetbelasting op inkopen in vooraftrek genomen. De btw 
aangiften zijn daarmee formeel bezien niet juist geweest. Stem zal hierover in overleg treden 
met de Belastingdienst, waarbij zal worden voorgesteld om de ten onrechte in aftrek 
gebrachte btw in combinatie met de ten onrechte afgedragen btw over de 
deelnemersbijdragen voor de afgelopen vijf jaar te corrigeren. In die situatie zal de financiële 
impact van de btw-correctie beperkt kunnen blijven. Omdat de uitkomst van dit overleg nog 
niet bekend is, bestaat er een onzekerheid over de btw-positie van Stem.                                   

 
Gebeurtenissen na balansdatum      
Geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.                                                                                                 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 
 

7. Bijdragen ROC’s 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Bijdrage ROC inzake M + T 506.700 498.000 470.088
Bijdrage ROC inzake C 38.760 32.400 35.200

545.460 530.400 505.288  
 

De contributie ROC M+T bedraagt in 2020: € 36; aantal deelnemers 14.075 (2019: 
13.058). 
De contributie ROC C bedraagt in 2020: € 40; aantal deelnemers 969 (2019: 880). 
 
 

8. Bijdragen opleidingsfondsen 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Bijdrage via OOMT 291.484 330.000 318.010
Bijdrage via OOC 10.000 10.000 10.000
Bijdrage OOC is direct verwerkt in de kosten -10.000 0 -10.000

291.484 340.000 318.010  
 
De bijdrage vanuit OOMT wordt berekend als 50%van de door Examenservices in 
rekening gebrachte bedragen tot een maximum van € 352.466. 
Bijdrage OOC is € 10.000. Deze is niet visueel zichtbaar doordat OOC factureert inclusief 
korting. 
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9. Stichtingskosten 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Onderhoud en Beheren 226.770 262.000 266.946
Toetsontwikkeling EXS 105.701 215.000 133.056
Vaststellen EXS 11.317 18.500 19.917
Distribueren EXS 110.265 131.000 100.128
Communicatie EXS 75.905 83.500 97.216
Kwaliteit borgen EXS 27.882 111.828 11.594
Kwaliteit borgen deelname bijeenkomsten 0 0 929
Uitvoering EXS incl contributie EXS 41.987 38.500 26.100
Secretariaat EXS 13.545 10.000 12.000
Financiele Administratie EXS 4.096 4.000 2.563
Kosten voorbereiding inspectie 0 0 0
Accountantskosten 3.897 4.250 3.706
Verzekering overige (BAV) 900 2.500 880

622.265 881.078 675.035  
 
Een groot deel van de afwijkingen is in algemene zin te verklaren doordat tijd en kosten 
zich als gevolg van Corona maatregelen anders ontwikkeld hebben dan voorzien.  
Vergaderingen en bijeenkomsten die fysiek gepland waren, moesten geannuleerd 
worden, opnieuw gepland en/of verplaatst naar online settings. Reistijd en reiskosten 
namen af, maar bijvoorbeeld de ondersteuning door het secretariaat nam toe.   
De Corona maatregelen hebben een grote weerslag gehad in het onderwijs en zeker in 
de eerste maanden ook op het ontwikkelproces van de examens. Het kostte opstarttijd 
om fysieke ontwikkelbijeenkomsten te kunnen voortzetten in online ontwikkelsessies.   
  
Bij de gerealiseerde kosten voor Onderhoud en Beheren en Toetsontwikkeling moeten 
we concluderen dat deze niet juist begroot zijn. Dit zagen we helaas in voorgaande jaren 
ook verschillende keren. In 2020 is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld om de 
onderhoudswerkzaamheden aan de examens beter te kunnen voorspellen.   
De kosten voor distributie hangen samen met de studentenaantallen. De 
studentenaantallen waren hoger dan begroot. Zie ook toelichting Staat van Baten onder 
punt 7. Bijdragen ROC’s.  
 
 

10. Bestuurskosten 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Bestuursvergaderingen 2.200 5.000 2.432

2.200 5.000 2.432  
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11. Financiële baten en lasten 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Bankkosten 188 0 351
Interestkosten 412 0 374
Opheffen Excenter 0 0 -2.965
Betalingskorting VPB -230 0 -168

370 0 -2.408  
 
 

12. Belastingen 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 0 0 0
Vennootschapsbelasting boekjaar 34.998 0 28.166

34.998 0 28.166  

 

 

Nieuwegein,     -    - 2021 
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Ondertekening bestuurders 
 
 
 
    
    
Dhr. R.C.M. van Diemen  Dhr. S.J. Kok  
Voorzitter bestuur  Lid bestuur  
    
    
    
    
Mw. C.B. Bekkering  Mw. G.C.M. den Bakker  
Vicevoorzitter  Lid bestuur  
    
    
    
    
Dhr. M.W.A. Reyngoudt  Mw. A.H.J. Feijth  
Penningmeester/secretaris  Lid bestuur  
    
    
    
    
Dhr. C.F. van Dijk  Mw. F.A. Teeling  
Lid bestuur  Lid bestuur  
    
    
    
    
Mw. J. van Doornspeek  Dhr. H. Bruin  
Lid bestuur  Lid bestuur  
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Orteliuslaan 1051 

Postbus 8118 

3503 RC Utrecht 

T: 088 277 19 70 

Jaap.Rauw@mazars.nl 

 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur van Stichting Examens Mobiliteitsbranche 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Examens Mobiliteitsbranche te 

Nieuwegein beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 

zodanig plannen en uitvoeren dat wij instaat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 

inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren 

van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. 
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De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Examens Mobiliteitsbranche per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine Organisaties-zonder-

winststreven”. 

 

Benadrukking van een onzekerheid inzake de omzet- en vennootschapsbelasting 

Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening op pagina 15-16, waarin een onzekerheid 

betreffende de positie van de omzet- en vennootschapsbelasting is toegelicht.  

 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

Utrecht, 29 juni 2021 

Mazars N.V. 

 

 

drs. J.G. Rauw RA 





Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296) 
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur van Stichting Examens Mobiliteitsbranche 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Examens Mobiliteitsbranche te 

Nieuwegein beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 

zodanig plannen en uitvoeren dat wij instaat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 

inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren 

van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. 

 



 

2 

 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Examens Mobiliteitsbranche per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine Organisaties-zonder-

winststreven”. 

 

Benadrukking van een onzekerheid inzake omzetbelasting 

Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening op pagina 14, waarin een onzekerheid 

betreffende de positie van de omzetbelasting is toegelicht.  

 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

Utrecht, 29 juni 2021 

Mazars N.V. 

 

 

drs. J.G. Rauw RA 



 

Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296) 

 

 

Orteliuslaan 1051 

Postbus 8118 

3503 RC Utrecht 

T: 088 277 19 70 

Jaap.Rauw@mazars.nl 

 

Het bestuur van  
Stichting Examens Mobiliteitsbranche 
Structuurbaan 2 
3439 MB  NIEUWEGEIN 

 

153498/JR2020/JRA 

Utrecht, 29 juni 2021 

 

Betreft:  Openbaarmaking verklaring 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u op digitale wijze een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2020, voorzien van 

onze controleverklaring d.d. 29 juni 2021. 

 

Wij verlenen u hierbij toestemming tot het verstrekken van onze beoordelingsverklaring aan slechts één 

of enkele belanghebbenden, mits onze beoordelingsverklaring niet anders dan tezamen met de 

jaarrekening waarop deze betrekking heeft wordt verstrekt.  

 

Voor het openbaar maken van onze beoordelingsverklaring, zijnde het al dan niet via internet 

beschikbaar stellen van onze controleverklaring voor het publiek dan wel aan een ruime kring van 

belanghebbenden, hebt u onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig. 

 

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door het bestuur van de stichting. De 

jaarrekening 2020 dient te worden vastgesteld c.q. goedgekeurd in de bestuursvergadering en de 

goedkeuring dient te worden genotuleerd. 

 

Overigens merken wij nog op dat zodra omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening 

noodzakelijk maken, onze hierboven gegeven toestemming vervalt. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. 

 

  Met vriendelijke groet, 

Mazars N.V. 

 

 

drs. J.G. Rauw RA  
  

Waarmerking:  


