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De bestuurssamenstelling ultimo 2021 is als volgt: de heer E. van der Burg (voorzitter), 

mevrouw M.W.J.A. van Gool, mevrouw M.A.J. van der Tas (secretaris/penningmeester) en de 

heer H.A.A.M. Webers.  Adviseur van het bestuur waren ultimo 2020 de heer B.L. Loeven en de 

heer R.A.A. Verheem. De heer B.L. Loeven is tevens gevolmachtigd directielid.  

Het bestuur bestaat uit de voorzitter van de Commissie en twee plaatsvervangend voorzitters 

bij MER-Nederland en de plaatsvervangend voorzitter bij MER OS/Internationaal. Het 

Ministerie van IenW is toezichthouder. 

Het bestuur kwam in 2021 vijf keer bijeen. De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de 

vergadering van 31 maart 2021. 

Het bestuur heeft in 2021 meermalen vergaderd over de hercontrole van het begrotingsjaar 

2018. Aan de subsidie van het OS programma van de Commissie door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken (BuZa) is een aantal verplichtingen verbonden zoals het jaarlijks 

overleggen van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening. De kwaliteit van deze 

goedkeuringen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de Auditdienst Rijk (ADR). In 

2019 werd de Commissie geselecteerd voor een steekproef. De audit betrof de cijfers over 

2018 en werd op 14 januari 2020 uitgevoerd met als conclusie dat op onderdelen zowel de 

controleaanpak als de controle zelf door de toenmalige accountant ontoereikend was. Op 10 

februari 2021 concludeerde de ADR dat de herstelwerkzaamheden door de toenmalige 

accountant niet naar tevredenheid waren afgerond waarmee de conclusie ‘ontoereikend’ bij 

de accountantscontrole definitief was. Het bestuur heeft de volgende besluiten genomen:  

� De samenwerking met de vorige accountant stop te zetten.   

� Middels een aanbesteding een nieuwe accountant te selecteren en voor de 

begeleiding daarvan een gespecialiseerd bureau in te schakelen.  

� Flynth accountants aan te stellen voor de hercontrole van de jaarrekening 2018 en 

voor de controle van de jaarrekening 2021 en verder. 

� De kosten van de her controle waar mogelijk te verhalen op de vorige accountant. 

� In te stemmen met de hercontrole 2018 en het nieuwe accountantsverslag 2018. 

� De eerder door het bestuur vastgestelde goedkeuring te vernietigen en de na her 

controle aangepaste financiële jaarrekening 2018 vast te stellen, inclusief het 

gewijzigd Bestuursverslag.  

Naast de financiële jaarstukken over 2020 is in de bestuursvergaderingen in 2021 gesproken 

over:  

� De notitie Pecunia, gericht op het sturen op de projectkosten van de adviezen NL en 

de introductie van een normering voor de adviestrajecten, de M-norm.  

� Het herzien van de werkwijze en (algemene) voorwaarden NL. 
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� Financieel verslag eerste half jaar 2021, prognose 2021 en begroting 2022.  

� Instellen van de bestaande bestemmingsreserve pensioenen, het vrij laten vallen van 

een deel van deze bestemmingsreserve ten gunste van de algemene reserve en het 

hernoemen van deze reserve. 

� Het verwerken van de kenniskosten uit het overbruggingsbudget in het resultaat 

2021 en het op dit punt mogelijk afwijken van de vastgestelde begroting 2021. 

� Gevolgen pandemie voor de organisatie. 

� Stand van zaken adviestrajecten NL.  

� Ontwikkelingen OS.  

De overeenkomst met het ministerie BuZa loopt tot 1 juli 2022 en bestaat uit twee delen: 

enerzijds een subsidie voor m.e.r.-programma’s in lage en laag/middeninkomenslanden, 

anderzijds een opdrachtverlening voor duurzaamheidsadvisering aan ambassades en directies 

van het ministerie. Met het beschikbare budget ondersteunen we ontwikkelingslanden die voor 

Nederland belangrijk zijn bij het versterken van hun m.e.r.- praktijk. Daarnaast geven we 

onafhankelijk advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over m.e.r. voor 

investeringen onder de zogenaamde  ‘PSD-programma’s’ (Private sector development).  

De invoering van de Omgevingswet is verschoven, eerst naar juli 2022 en later naar 

september 2022 of januari 2023. Dat betekende niet dat dit in 2021 minder aandacht vroeg. 

Steeds meer gemeenten stellen een omgevingsvisie op, waarbij in een groot aantal gevallen 

een milieueffectrapport wordt gemaakt. Ook zijn er omgevingsplannen en programma’s 

gemaakt door gemeentes en provincies, met daarbij een milieueffectrapport. In goede 

samenwerking met de VNG is een Handreiking omgevingsplannen en milieueffectrapportage 

gemaakt. Om ervaring en kennis te delen is een groot aantal kennissessies over 

omgevingsvisies en m.e.r. en omgevingsplannen en m.e.r. georganiseerd.  

De transitie naar een  circulaire economie (biodiesel, methanol) en de energietransitie komen 

op stoom en dat is te merken aan de adviezen: Verkenning Aanlanding Windenergie Op Zee 

diverse Regionale Energiestrategieën verschillende Wind-op-zee-projecten, windparken en 

netversterkingsprojecten.  

In 2020 is geadviseerd over een aantal plannen en projecten van nationaal belang zoals het 

Nationaal Waterprogramma 2022-2027,  Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol, 

de Luchtruimherziening, Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Programma 

Energiehoofdstructuur, Gaswinning bij Ternaard, Datacentrum Zeewolde, Tata Steel 

IJmuiden,  Maaslijn Roermond-Nijmegen en aardgaswinning en zoutwinning onder de 

Waddenzee (auditcommissies).   

Waren in 2019 en 2020 de laagste aantallen adviezen uitgebracht sinds 1992 (130 in 2019 

en 133 in 2020), in 2021 is een mooi aantal adviezen uitgebracht: 160. Dit aantal ligt 

aanmerkelijk boven het begrote aantal adviezen, echter de verwachting is niet dat dit hogere 

aantal structureel is.  
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Bijgaand treft u de jaarrekening 2021 aan van de Stichting Bureau Commissie voor de 

milieueffectrapportage (m.e.r.). De stichting is statutair gevestigd te Utrecht. De jaarrekening 

is opgemaakt door de directie en vastgesteld door het bestuur. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 in 2021 opnieuw is 

uitgevoerd op dringend advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor is de 

eerder (d.d. 6 maart 2019) door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2018 via een 

bestuursbesluit d.d. 20 oktober 2021 vernietigd. De aangepaste jaarrekening 2018 is door de 

directie opgemaakt d.d. 2 november 2021 en door het bestuur vastgesteld op 4 november 

2021.  

Bij acte d.d. 12 december 1991 is de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r. opgericht. De 

doelstellingen van de stichting zijn: 

� het bieden van ondersteunende diensten aan de Commissie voor de m.e.r. bij de uitvoering 

van haar taak, zoals omschreven in de Wet Milieubeheer. 

� het vervullen van andere dan de hiervoor onder a. beschreven taken die de Stichting door 

de overheid worden opgelegd.  

De Stichting bestaat uit twee deelorganisaties, te weten m.e.r.-Nederland en m.e.r.- 

OS/internationaal. De staat van baten en lasten en de financiële administratie is zodanig 

gescheiden ingericht dat over de verschillende deelorganisaties een juiste verantwoording kan 

worden afgelegd. 

Voor de werkzaamheden in Nederland (M.e.r.-Nederland) legt de Stichting verantwoording af 

aan de Ministers van IenW, EZK en OCW. 

De Commissie bracht in 2021 in het totaal 160 adviezen uit. Dit aantal ligt ca 16% hoger dan 

in het jaar daarvoor 2020 (133 adviezen).  
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De Commissie adviseert in Nederland – veelal in het kader van haar wettelijke taak op basis 

van de Wet Milieubeheer – de beslissingsbevoegde overheid over de vraag welke 

leefomgevingsinformatie voor een te nemen besluit noodzakelijk is. Zij beantwoordt in haar 

toetsingsadviezen de vraag of de benodigde kwaliteit van informatie in een milieueffectrapport 

gegeven wordt.  

Van de 160 adviezen was circa 50% een verplichte toetsingsadvies. De andere helft van de 

adviezen betrof een vrijwillig advies. De afgelopen jaren was deze verhouding 40 en 60%. 

Binnen de vrijwillige adviezen ging ruim 50% over de benodigde inhoud van een 

milieueffectrapport in 2021. Dit is vrijwel gelijk aan de verhouding in 2020 (45 van de 80 

vrijwillige adviezen).   

Verder stelt de Commissie haar kennis over de m.e.r. praktijk aan een breed publiek 

beschikbaar via o.a. haar website, een digitale nieuwsbrief, een jurisprudentie database en 

workshops en themabijeenkomsten. Zij heeft hier in 2021 extra op ingezet.  Informatie over 

de inhoud van de advisering en haar bevindingen vindt u in het inhoudelijke jaarverslag 2021 

(www.commissiemer.nl/organisatie/jaarverslagen). 

Het vertrek van twee jurist/secretarissen is in 2021 goed opgevangen met de start van twee 

nieuwe medewerkers. Met de aanstelling van een derde nieuwe medewerker is voorzien in 

een vacature die ontstond vanwege een pensionering. Er is in 2021 voor een zevental 

adviezen gebruik gemaakt van ad-interim secretarissen wegens een tijdelijke piek in 

adviezen en het langdurig uitvallen van een medewerker.   

De middelen van de Stichting voor haar werk in Nederland in 2021 werden gevormd door de 

inkomsten uit tariefstelling. De tarieven per 1 januari 2021 zijn op 18 december 2020 door 

de Minister van IenW goedgekeurd.  
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In de volgende gevallen heeft de directie in 2021 gebruik gemaakt van haar discretionaire 

bevoegdheid om maatwerktarieven toe te passen:  

� Vanwege de sterke koppeling van meerdere gelijksoortige activiteiten waarover met 

dezelfde werkgroep van deskundigen geadviseerd kon worden en waarbij de inhoud van 

het MER zeer vergelijkbaar was, is een reductie op het reguliere tarief gehanteerd bij een 

toetsingsadvies voor een natuurherstelproject. 

� Samen met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES) zijn 

‘pilotprojecten’ geselecteerd voor advies over reikwijdte en detailniveau of over de 

kwaliteit van de gebruikte milieu-informatie. De ‘pilot RES en m.e.r.’ is deels gefinancierd 

door het NP RES. Voor de overige kosten is per advies een tarief gerekend van € 9.900. 

Het gaat in 2021 om één advisering over een regionale energiestrategie.  

� Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) worden 

pilotprojecten geselecteerd voor vrijwillige advisering over m.e.r. voor omgevingsplannen, 

ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Deze pilot wordt deels 

gefinancierd door het Ministerie van BZK. Voor de overige kosten is per advies een tarief 

gerekend van € 5.500. In 2021 gaat het om een advisering over een stations-

gebiedsontwikkelingsproject .  

� Bij een advies reikwijdte en detailniveau voor een MIRT-planuitwerking is  € 19.000 – als 

tarief gehanteerd (in plaats van het reguliere tarief) vanwege eerdere adviseringen over dit 

plan.  

� Bij een toetsingsadvies voor een bestemmingsplan buitengebied is € 15.250 – als tarief 

gehanteerd (in plaats van het reguliere tarief) vanwege adviseringen over eerdere versies 

van dat bestemmingsplan.  

� Bij toetsingsadviezen voor twee omgevingsvisies is € 21.000 – als tarief gehanteerd (in 

plaats van het reguliere tarief) vanwege efficiency voordeel door gezamenlijke aanpak. 

De jaarcijfers van de Commissie m.e.r., onderdeel Nederland, over 2021, laten een positief 

beeld zien.   

De opbrengsten (baten) over 2021 bedragen 3,8 miljoen euro, dat is 0,9 hoger dan de 

begroting 2021.   

De lasten over 2021 zijn ruim € 3,3 miljoen. Dat is 0,3 miljoen hoger dan de begroting 2021.   

Het positief exploitatiesaldo exclusief de kenniskosten bedraagt overbruggingskosten over 

2021 bedraagt € 492.000. De begroting 2021 ging uit van een negatief saldo van € 99.000, 

exclusief de overbruggingskosten.   

Gegeven de onzekerheden in het werkaanbod en ter overbrugging van de overgang naar een 

volledig kostendekkende bedrijfsvoering per 1 januari 2018, heeft de Minister van IenW op 1 

juli 2014 een overbruggingsbudget ter beschikking gesteld voor de periode 2014 t/m 2017. 

Dit overbruggingsbudget bedraagt 4 maal € 2 mln per jaar. Deze toezegging staat bekend 

onder zaaknummer 5000002629 en bedraagt in totaal € 8 mln. De beschikking geeft aan dat 

het overbruggingsbudget bestemd is voor:  

1. het vormen van een egalisatiereserve om pieken en dalen in de inkomsten op te vangen; 
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2. het vormen van een reservefonds om een eventuele inkrimping van de organisatie op te 

kunnen vangen; 

3. en voor zover dan nog geld over is, voor het meer geleidelijk verhogen van de tarieven 

van vrijwillige adviezen naar volledig kostendekkende tarieven. 

In de brief van de staatssecretaris van IenW over Subsidieverstrekking Overbruggingsbudget 

2014-2017 (IENW/ BZK-2019/ 45427, 20 juni 2019) is het resterende overbruggingsbudget 

aangemerkt als egalisatiereserve om pieken en dalen in de exploitatie zelf op te kunnen 

vangen.  

Het bestuur heeft toestemming verleend om extra personele capaciteit in te zetten voor de 

externe kennisfunctie en de daarmee gemoeide kosten ten laste te brengen van het 

overbruggingsbudget. In 2021 is er voor € 250.000 toestemming gegeven en in de realisatie 

is dit uitgekomen op € 173.402.  

Per 1 januari 2021 resteerde van het overbruggingsbudget een bedrag € 3.863.410. Het 

bedrag dat in 2021 ten laste is gebracht van het overbruggingsbudget is in de Toelichting op 

de balans onder Overbruggingsbudget verantwoord. Ultimo 2021 resteert een bedrag van € 

3.690.008.   

De werkzaamheden van de Commissie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vinden 

plaats onder een overeenkomst met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Over deze 

werkzaamheden legt de Stichting verantwoording af aan BuZa. 

De overeenkomst tussen de Stichting en BuZa is gesloten voor de periode van 1 juli 2017 tot 

1 juli 2022. In het kader van deze overeenkomst zijn de voornaamste activiteiten van de 

Commissie m.e.r.: 

1. het adviseren over m.e.r. voor complexe en controversiële projecten en plannen, inclusief 

Nederlandse investeringen onder de bedrijfsleven-fondsen (Private Sector Development); 

2. het versterken van nationale m.e.r.-systemen in Nederlandse focuslanden en landen op de 

zogenaamde PSD-lijst door o.a. capaciteitsopbouw en verbetering van wetgeving; 

3. het versterken van m.e.r. in safeguards-systemen van financierende instanties zoals de 

Wereldbank; 

4. het aanbieden van kennis en informatie over m.e.r. in lage en middeninkomenslanden, 

onder andere middels landenprofielen en leidraden; 

5. het ondersteunen van DGIS directies en ambassades bij de integratie van duurzame 

ontwikkeling in hun strategieën en programma’s.  

Eerstgenoemde vier activiteiten vinden plaats onder een subsidieovereenkomst met een 

maximale toezegging van € 13.659.500. Voor laatstgenoemde activiteit is een 

opdrachtverlening van DGIS aan de Commissie m.e.r. afgesloten, waarvoor de maximale 

toezegging € 1.230.000 bedraagt. De subsidieovereenkomst en de opdrachtverlening zijn 

beide bij BuZa bekend onder activiteitnummer 4000000390. 
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In 2021 heeft de Commissie onder de overeenkomst met DGIS de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 

� 2 adviezen over richtlijnen respectievelijk m.e.r.-proces 

� 8 SEA coachingstrajecten  

� 8 adviezen in het kader van de RVO-faciliteiten DRIVE en D2B 

� 1 duurzaamheidsadvies onder de opdrachtverlening voor Sustainability Advice 

� In 11 landen en 4 regiopartners in 2 regio’s hebben we capaciteitsontwikkelingsactiviteiten 

uitgevoerd.  

De capaciteit van het OS team is in 2021 gelijk gebleven. Wel heeft een personeelswisseling 

plaatsgevonden waarin een Technisch Secretaris afscheid heeft genomen voor een andere 

baan en vervangen is door een nieuwe collega. 

De overige buitenlandse activiteiten worden voor verschillende aanvragers uitgevoerd, zoals 

de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Per project wordt hiervoor een contract 

afgesloten met de opdrachtgever en wordt aan deze opdrachtgever verantwoording afgelegd.  

In 2021 is in 1 land een activiteit uitgevoerd,: namelijk Colombia. 

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt 65,86%  per ultimo 2021 en is 

daarmee gestegen ten opzichte van voorgaand jaar (ultimo 2020: 64.8%). De solvabiliteit is 

dusdanig dat er geen indicatie is dat de Commissie op lange termijn niet aan de 

verplichtingen kan voldoen. 

De liquiditeit (vlottende activa / kort vreemd vermogen) bedraagt 2,9 per ultimo 2021 en is 

daarmee gestegen ten opzicht van voorgaand jaar (ultimo 2020: 2,8) en geeft voldoende 

ruimte om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen.  

De baten 2021 bedragen in totaal € 5.914.697 Hiertegenover staan totaal € 5.607.775 aan 

lasten, leidend tot een exploitatiesaldo inclusief overbrugging van € 306.922. Daarnaast 

hebben onttrekkingen plaatsgevonden aan de bestemmingsreserve voor internationale 

projecten (€ 9.321), bestemmingsfonds voor materiële vaste activa (€ 576) en 

bestemmingsreserve pensioenlasten (€ 4.691). Aan het eigen vermogen/algemene reserve is 

€ 494.909 toegevoegd, bestaande uit het exploitatiesaldo en de vrijval uit de reserve 

pensioenfonds (deze was te hoog ingeschat). 

Voor de begroting 2022 in samenvattende vorm verwijzen we naar bijlage 2 bij de 

jaarrekening.  
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Het vrij besteedbare vermogen wordt gebruikt om eventuele tegenvallers in de toekomst op 

te vangen. Voor een nadere uitsplitsing van het vermogen verwijzen wij graag naar de 

toelichting in de jaarrekening.  

Voor het gesubsidieerde m.e.r.-programma van OS wordt gewerkt met jaarlijkse 

voorschotten, welke verrekend worden met de daadwerkelijke bestedingen. De 

werkzaamheden voor duurzaamheidsadvisering worden na afronding gefactureerd.  

De adviezen voor het Nederlandse deel worden bij voorschot gefactureerd.  

De voornaamste financiële risico’s op financieel gebied liggen wat betreft OS bij het 

wegvallen van financiering van het OS-programma na afloop van de huidige periode die 

loopt tot medio 2022. Dit gezegd hebbende zijn de contacten met BuZa op dit moment 

zodanig dat er veel vertrouwen is dat het programma ook na 2022 wordt gecontinueerd. 

Daarnaast wijst jurisprudentie uit dat in gevallen waarin al lange tijd een subsidierelatie 

bestaat, voor de eventuele afbouw van die relatie altijd een goede modus wordt gevonden, 

zoals een gefaseerde afbouw over meerdere jaren. 

Een ander belangrijk financieel risico is het niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving, 

met name het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. De subsidievoorwaarden zijn 

volledig in beeld en directie toetst periodiek of de Commissie compliant is. 

Bij Nederland is het voornaamste financiële risico een terugloop in het aantal aanvragen voor 

adviezen in Nederland. Die terugloop heeft zich in 2019 en 2020 voorgedaan, in 2021 is 

sprake van een toename.  

Naast financiële risico’s liggen de belangrijkste strategische en operationele risico’s op het 

vlak van (reputatieschade als gevolg van) schending van de onafhankelijkheid, fraude, 

corruptie en/ of schijn van belangenverstrengeling. De Wet milieubeheer bepaalt dat de 

leden en adviseurs van de Commissie niet rechtsreeks betrokken mogen zijn of zijn geweest 

bij de activiteit waarover advies wordt uitgebracht. 

De belangrijkste beheersmaatregelen voor het waarborgen van onafhankelijkheid en 

integriteit en het tegengaan van de (schijn) van betrokkenheid of belangenverstrengeling 

zijn: 

� Het protocol onafhankelijkheid regelt hoe te handelen in gevallen waarin afwegingen 

gemaakt moeten worden over de inzet van voorzitters en deskundigen. Dit protocol is voor 

een ieder te raadplegen op de website van de Commissie. 

� Jaarlijks wordt in de vergaderingen van de gezamenlijke secretarissen en van de 

gezamenlijke voorzitters besproken welke casussen in het voorbije jaar hebben gespeeld 

en de afwegingen die zijn gemaakt. Overwogen wordt of het protocol goed is toegepast 



Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage 

9 

en of dat het aanpassing behoeft. Door dit jaarlijks gesprek blijven de onderwerpen 

onafhankelijkheid en integriteit actueel en levend.  

� Met iedere deskundige en voorzitter wordt een Overeenkomst van Opdracht gesloten met 

daarin bepalingen over onafhankelijkheid, mogelijke betrokkenheid, schijn van 

belangenverstrengeling, geheimhouding, nevenfuncties en verwerking persoonsgegevens. 

� Voorafgaand aan elk adviestraject wordt het bevoegd gezag waaraan wordt geadviseerd 

geïnformeerd over de voorgenomen werkgroep samenstelling. Op basis van deze brief kan 

het bevoegd gezag bezwaar aantekenen op basis van bij hen bekende informatie over 

betrokkenheid. Bij twijfel over onafhankelijkheid besluit de Commissie de deskundige, 

medewerker of voorzitter terug te trekken uit de werkgroep. 

� Medewerkers, directieleden en voorzitters ondertekenen het integriteitsprotocol, met 

daarin bepalingen over onafhankelijkheid, integriteit, schijn van belangenverstrengeling, 

omgaan met vertrouwelijke informatie en organisatiemiddelen en omgangsvormen. Dit 

wordt opgeslagen in de digitale personeelsdossiers. 

� Nevenfuncties van voorzitters, directie en medewerkers worden gepubliceerd op de 

website. 

Voor de risico’s wordt ook verwezen naar de toekomstparagraaf en voor het onderwerp 

inkopen en aanbesteden naar de paragraaf overige onderwerpen, het inkoop. Er worden 

geen specifieke risico’s voorzien ten aanzien van financiële verslaggeving.  

 De huidige subsidieovereenkomst met BuZa loopt op 1 juli 2022 af. Deze wordt naar 

verwachting budgetneutraal verlengd tot einde 2022 vanwege de vertraging in de evaluatie 

van het OS werk door BuZa. Op uitnodiging van BuZa wordt een voorstel ontwikkeld voor een 

nieuwe overeenkomst voor de periode 2022 - 2032. Garanties op een nieuwe overeenkomst 

zijn er niet (zoals gebruikelijk) maar de contacten en signalen zijn dermate positief dat er 

vertrouwen is in een nieuwe samenwerking. Best case wordt dit een 10 jarenprogramma, van 

een grotere omvang dan de huidige overeenkomst. Worst case zal er een afbouwregeling 

komen waarin we verantwoord lopende programma’s kunnen afronden en arbeidscontracten 

kunnen beëindigen.

 Sedert de invoering van de Wet op de tarieven voor de Commissie voor de 

milieueffectrapportage is het aantal adviezen van NL gestabiliseerd tussen de 130 -160. In 

2022 of 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd, die onder meer de Wet milieubeheer 

vervangt. Deze wet regelt de rol en functie van milieueffectrapportage In Nederland en de 

positie hierin van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze wet regelt ook dat een 

deel van de verplichte adviezen van de Commissie vrijwillig wordt, hetgeen een risico 

inhoudt voor het aantal adviezen dat de Commissie uitbrengt en dus voor de opbrengsten.  
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 In de jaren na 2018 heeft met name de COVID situatie voor onverwachte ontwikkelingen 

gezorgd. Er is vooral minder gereisd, maar ook de ontwikkeling van nieuwe programma’s is 

trager verlopen. Daardoor is er vooral in 2020 en 2021 onderbesteding van projectkosten 

geweest. We zien dat dit in 2021 weer aantrekt en vanaf 2022 verwachten we weer op de 

normale activiteit te zitten, hoewel dit uiteraard afhankelijk is van het verloop van de 

pandemie. 

Als gevolg van de negatieve financiële jaarresultaten 2019 zijn in 2019, 2020 en 2021 

bezuinigingen doorgevoerd, is extra inzet gepleegd op accountmanagement en zijn de 

tarieven verhoogd. Ook is in 2021 een normering voor de projectkosten van adviestrajecten 

ingevoerd om beter op de beheersing daarvan te sturen. Dit alles heeft positieve jaarcijfers 

2021 als gevolg. De COVID situatie had op het aantal adviezen geen negatief effect. 

De laatste Jaren wordt – behalve de verwachte en gebruikelijke investeringen –veel 

geïnvesteerd in ICT om processen, data en informatiestromen te digitaliseren, effectiever op 

afstand te kunnen werken met onze klanten en partners en het thuiswerken en hybride 

werken op kantoor te faciliteren (ook gelet op de Covidsituatie). 

Zie eerder. We verwachten nieuwe financiering van BuZa voor een programma 2022 – 2032. 

Voor NL vindt financiering vooral plaats vanuit de uitgebrachte adviezen en mogelijk een 

toekomstige opdracht van IenW voor de kennisfunctie. In het nieuwe regeerakkoord van het 

Kabinet Rutte IV is de oprichting van een Ecologische Autoriteit opgenomen, mogelijk 

vloeien daar in 2022 opdrachten uit voort. 

OS breidt in 2022 uit met 1 FTE secretaris i.v.m. toename van de werkzaamheden in West 

Afrika. Na inkrimping van de personeelsbezetting van NL in 2019 en 2020 wordt de 

bezetting in principe constant gehouden, mogelijk zal deze licht toenemen met 1 FTE.  

 Wat betreft OS wordt de omzet vooral beïnvloed door de samenstelling van het nieuwe 

kabinet, de invulling van het regeerakkoord wat betreft ontwikkelingssamenwerking en de 

ontwikkeling van de Nederlandse economie die van invloed is op het totaalbudget dat 

beschikbaar zal zijn voor ontwikkelingssamenwerking.  

 De omzet van NL wordt vooral bepaald door hoe het aantal adviezen zich ontwikkelt na 

invoering van de Omgevingswet. 

Met ingang van jaar 2019 is Schatkistbankieren van toepassing. Inzake prijsrisico’s wordt bij 

NL steeds bezien in welke mate tarieven aangepast moeten worden. Liquiditeit en 

Kasstroomrisico: zie onder Financiële informatie. 
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Processen, procedures en verantwoordelijkheden zijn neergelegd in protocollen en 

handleidingen. Processen en procedures worden op de werkvloer gecontroleerd door de 

directie en hoofd bedrijfsvoering en wekelijks besproken tijdens een directieteamoverleg. 

Secretaresses hanteren checklists voor werkzaamheden in het opstellen en publiceren van 

adviezen en uitvoeren van capaciteitsontwikkeling. 

Naar aanleiding van de bevindingen bij de hercontrole 2018 zijn processen en procedures  

op diverse punten aangescherpt, zoals voor interne controle op het tijdschrijven en op 

memoriaalboekingen. Daarnaast is het beleid en proces van inkoop en aanbesteden 

verbeterd. Zo zijn geactualiseerd het Inkoop- een aanbestedingsbeleid, de 

Inkoopvoorwaarden en de Werkwijze en (verkoop)voorwaarden. Ook is een Plan van Aanpak 

opgesteld om te komen tot rechtmatige inkoop en conformiteit met het beleid, waarin 

opgenomen een contractanalyse, spendanalyse en routekaart.  

Inmiddels is een UBO aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.  

De kwaliteit en ontwikkeling van het personeel wordt gemonitord en besproken in jaarlijkse 

plannings- en beoordelingsgesprekken en driemaandelijkse voortgang overleggen. 

Daarnaast worden Persoonlijke Opleiding Plannen (POP) gestimuleerd en regelmatig 

besproken. Voor opleidingen met hoge kosten zijn deze plannen verplicht. 

 Bij advisering wordt op drie punten gemonitord: direct na publicatie, bij besluitvorming 

en na enkele jaren. Kwaliteit van capaciteitsontwikkeling wordt gemonitord via evaluaties ter 

plekke en in zogenoemde ‘impactevaluaties’. Voor monitoring, evaluatie en leren is een 

PMEL- medewerker lid van het OS team. 

Kwaliteit van de advisering wordt gecontroleerd door dubbele meelezers, één voor de 

inhoudelijke check en één voor begrijpelijkheid en taalgebruik. Voor de consistentie in de 

advisering zijn advieslijnen opgesteld, die door de gezamenlijke voorzitters worden 

vastgesteld. Adviezen worden voor publicatie voorgelegd aan bevoegd gezag en 

initiatiefnemer op de punten duidelijkheid en feitelijke juistheid. Voor publicatie en pers 

contacten geldt een taakscheiding. 

Bij zowel NL als OS is een medewerker voor kennis, communicatie en leren deel van het 

team. Deze ontsluiten intern de benodigde kennis en informatie voor secretarissen en 

voorzitters via bibliotheek en websearches. Extern vindt informatievoorziening en 

communicatie plaats via jaarverslag, website, factsheets, nieuwsbrieven, persberichten, 

social media, workshops, conferenties, presentaties, kennissessies, webinars en databases. 

De begroting voor 2022 is door het bestuur vastgesteld op 4 november 2021.  

In vergelijking met de Jaarrekening 2021 valt op:  

� Het FTE percentage is de basis van de verdeling overheadkosten tussen NL en OS. De 

verhouding komt voor 2022 uit op 55% NL en 45% OS, totaal 30,3 FTE. 
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� De begroting voor de salariskosten is gebaseerd op de vaste bezetting en is inclusief twee 

vacatures: een secretaris bij NL en een secretaris bij OS. 

� De salariskosten zijn opgehoogd met 3% inflatiecorrectie. 

� Voor de pensioenlasten zijn de premies van 2021 opgenomen, opgehoogd met 4%. 

Voor de opbrengsten in 2022 is uitgegaan van een gematigd positief scenario van 140 

projecten. Op basis van deze begroting is aan IenW voorgesteld de tarieven 2022 gelijk te 

houden aan 2021, behoudens een inflatiecorrectie van (afgerond) 1,8%. De Minister van I en 

W heeft bij brief van 9 december 2021 hiermee ingestemd.  De baten in de begroting 

bedragen € 3.035.000 dat is enigszins hoger dan de begrote baten van 2021: € 2.882.000.

Voor de projectkosten (voorzitters, deskundigen, reiskosten) is in de begroting uitgegaan 

van dezelfde kengetallen voor aantallen uren en tarieven als in voorgaande jaren, en van de 

afgesproken bezuiniging van € 1.000 per project. Op basis van de ervaringscijfers van de 

afgelopen jaren is de begroting voor de kenniskosten met € 50.000 verlaagd van € 250.000 

in 2021 naar € 200.000 in 2022. De lasten in de begroting 2022 bedragen € 3.076.529 en 

zijn licht gestegen ten opzichte van de begrote lasten van 2021: € 2.981.108 

De inkomsten vanuit BuZa houden we identiek aan de uitgaven van OS: € 2.553.719. 

Bij OS/INT zal de personele bezetting in 2022 uitgebreid worden. Naar verwachting zal één 

nieuw teamlid aangesteld worden. Gelet op de groei van het West Afrika programma zal 

beheersing van de Franse taal belangrijk zijn. 

De begroting van OS voor 2022 is € 450.043 hoger dan de kosten in 2021 door een hogere 

prognose van de te verwachten vergoedingen werkgroepen/projectkosten. 

Niet van toepassing. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: Het bestuur van Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-
Effectrapportage te Utrecht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

& geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-
Effectrapportage op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

& zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen.  

& is de jaarrekening verder opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden zoals 
gesteld in subsidiebeschikking 4000000390 inzake het programma 
q^Z]ZVfVWWVTecRaa`ceRXV -+,2--+-- gR_ ,1 `\e`SVc -+,2r)

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

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

4. de WNT-verantwoording. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering topinkomens 
(WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
dVTeZV qF_kV gVcR_eh``cUV]Z[\YVUV_ g``c UV T`_ec`]V gR_ UV [RRccV\V_Z_Xr)

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage zoals 
vereist in 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. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij. De andere informatie bestaat uit: 

& bestuursverslag; 

& 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.  

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven en met de bepalingen van en krachtens de WNT.  

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in 
overeenstemming met de voorwaarden zoals gesteld in subsidiebeschikking 4000000390. 

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. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of d commissie in staat is 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
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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 WNT, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

& het ZUV_eZWZTVcV_ V_ Z_dTYReeV_ gR_ UV cZdZT`rd

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 
of fraude; 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, die van materieel belang zijn; 

& hee Z_ cVRTeZV `a UVkV cZdZT`rd SVaR]V_ V_ fZeg`VcV_ gR_ controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

& het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de instelling; 

& het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

& het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

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

& het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze 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.  
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Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De jaarrekening is opgesteld voor de Stichting Bureau Commissie voor de 
milieueffectrapportage en het Ministerie van Buitenlandse Zaken met mede als doel de 
Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage in staat te stellen te voldoen aan 
rapportageverplichtingen in het kader van de subsidiebeschikking 4000000390. Hierdoor is 
de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is 
derhalve uitsluitend bedoeld voor de Commissie voor de Milieu-Effectrapportage en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. 

Zwolle,                             Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 

Flynth Audit B.V.  

drs. R.A. van der Klei RA 
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