Bestuursverslag 2016

Het Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze
De stichting Het Nationaal Rampenfonds is opgericht op 9 juli 1935, als geïnstitutionaliseerde
opvolger van het Nationaal Steuncomité Stormramp, dat ingesteld was naar aanleiding van de
stormramp in Borculo in 1925.
Het Nationaal Rampenfonds heeft volgens artikel 2 van zijn statuten ten doel:
“door het werven van inkomsten, bij te (doen) dragen aan leniging van de noden ontstaan door
rampen, die de bevolking van enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden treffen en die van
zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het algemeen bestuur en na
afstemming met de Rijksoverheid, als nationale rampen moeten worden beschouwd. Noden
ontstaan door oorlog, oorlogsomstandigheden of groot molest vallen niet binnen deze
doelstelling.”
De stichting verleent zelf geen feitelijke hulpverlening bij rampen. De bijeengebrachte gelden kunnen
worden verstrekt aan rechtspersonen (waaronder maatschappelijke organisaties), die naar het oordeel
van een ad hoc door de stichting ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissie in staat zijn de
noden ontstaan door nationale rampen te lenigen.

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur van het Nationaal Rampenfonds is in 2016 als volgt:
-

Mevrouw drs. C.I.J.M. Ross - van Dorp, voorzitter;

-

De heer drs. L.P. van der Kroft, penningmeester;

-

Mevrouw S. Laszlo, secretaris, tot 1 december 2016 en de heer P.G. de Vries per 1 december
2016, namens het Nederlandse Rode Kruis;

-

De heer E.J. Hazeleger, bestuurslid, namens Kerk in Actie;

-

De heer drs. H. Hellegers, bestuurslid, namens Cordaid Mensen in Nood;

-

De heer dr. B.A.J. Jongejan, bestuurslid, namens het Oranje Kruis;

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks
bestuur worden benoemd door het algemeen bestuur en mogen niet afkomstig zijn uit of gelieerd zijn
aan een deelnemer van de stichting. Voor de ten tijde van de statutenwijziging zittende leden van het
dagelijks bestuur, die gelieerd zijn aan een van de deelnemers, geldt een overgangsregeling. Zij
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kunnen nog een volledige termijn in functie blijven. De overige leden van het bestuur worden
benoemd door de deelnemers. Elke deelnemer benoemt één bestuurslid.
De door de stichting toegelaten deelnemers zijn: Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis,
Cordaid Mensen in Nood en Kerk in Actie.

Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een ambtelijk secretariaat, mevrouw mr.
W.M. Ruedisulj en mevrouw M. de Graaf (het Nederlandse Rode Kruis), een administrateur, de heer
P. Copier, en een adviseur, mevrouw mr. M. de Witte-van den Haak (Pels Rijcken Droogleever
Fortuijn).

Activiteiten
Het bestuur komt in 2016 eenmaal in vergadering bijeen: op 14 juli.

Er doen zich in Nederland, inclusief de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk, in 2016 geen
rampen voor, die tot nationale ramp worden verklaard. Het fonds ontplooit daarom in het verslagjaar
geen activiteiten in het kader van zijn primaire doelstelling.

Naar aanleiding van de water- en hagelschade Limburg en Noord-Brabant die dit jaar plaatsvindt,
voert de penningmeester overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie. In dit gesprek wordt door
het Ministerie aangegeven dat er geen intentie was om deze gebeurtenis aan te merken als nationale
ramp. Vragen over deze water- en hagelschade zijn door het Nationaal Rampenfonds beantwoord op
basis van een Q&A.

Het draaiboek opschaling wordt door het bestuur in de jaarvergadering vastgesteld.
Tevens lanceert het Nationaal Rampenfonds dit jaar een eigen website. De website is eenvoudig
opgemaakt. Bij opschaling zal uitbreiding plaatsvinden door middel van een actiewebsite.

In 2016 zijn er tevens vervolgstappen gezet die er toe moeten leiden dat er in 2017 een door het
algemeen bestuur goedgekeurd “Reglement Beoordeling Aanvragen tot een Bijdrage uit het Nationaal
Rampenfonds” zal zijn, waarmee het proces van vernieuwing van het Nationaal Rampenfonds zal zijn
afgerond.

Vermogenspositie
Het vermogen van de stichting dient ter financiering van de doelstelling van de stichting zoals
beschreven in haar statuten. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde
beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan de
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penningmeester. Het bestuur van de stichting heeft de uitvoering van het beleid over het vermogen uit
handen gegeven aan een externe vermogensbeheerder. Het portefeuillerendement over het
afgelopen jaar bedroeg 5,84%. Dit rendement is passend bij het risicoprofiel van de Stichting.

De gehanteerde middelenverdeling luidt:

Minimum

Norm

Maximum

Vastrentende waarden

50%

60%

70%

Zakelijke warden

30%

40%

50%

Liquiditeiten

0%

0%

20%

Marktontwikkeling
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een groot aantal politieke aardverschuivingen welke de
gemoedsrust van menig belegger zal hebben beïnvloed. Ondanks de onzekerheden rond de uittreding
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en het presidentschap van Donald Trump in
Amerika zijn aandelenmarkten wereldwijd in 2016 opgelopen. Aan het begin van het jaar gingen
markten nog hard onderuit, als gevolg van de onzekerheid rond de Chinese economie, maar met
name in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar liepen aandelenkoersen op. Daarmee zijn de
dieptepunten van eerder dit jaar een lang vervlogen herinnering. Sinds de zomer zijn er steeds meer
aanwijzingen dat de wereldeconomie aantrekt. Hoewel er nog veel onduidelijkheid blijft over de
economische groeivoet, herstelden cyclische sectoren zich enigszins en stegen ruwe grondstoffen,
zoals olie, aanzienlijk in prijs. De Amerikaanse centrale bank kwam met haar tweede renteverhoging
en gaf de markt te kennen dat zij voor 2017 drie renteverhogingen voorziet. Het effectief rendement
op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar is het afgelopen jaar verder gedaald.
Werd er in 2015 nog een tussentijds dieptepunt van 0,23% bereikt, in 2016 was het laagste
renteniveau zelfs korte tijd negatief. Aan het eind van het jaar was de rente wel weer opgelopen en
bedroeg het rendement een nog altijd zeer magere 0,36%. Zoals we vorig jaar ook al schreven is het
op deze renteniveaus niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, om met beleggingen in risicovrij papier aan
de doelstelling van de stichting te voldoen. Contrair aan de verwachtingen van velen bleven de
Europese indices achter bij de andere aandelenmarkten. De MSCI Europe index steeg met +2,58%.
De MSCI USA index nam met +14,21% (in euro) in waarde toe. In Amerikaanse dollars was de stijging
+10,89%, hetgeen aangeeft dat de euro, in het afgelopen tumultueuze jaar, circa 3% heeft verloren
van haar waarde ten opzichte van de dollar. Ten aanzien van het mandje van valuta die deel uitmaken
van de MSCI Emerging Markets index is de euro met bijna 5% in waarde gedaald, hetgeen ten goede
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kwam aan het rendement. De MSCI Emerging Markets index steeg dit jaar, uitgedrukt in euro, met
+14,51%.

Vooruitzichten
Het bestuur verwacht dat 2017, mede als gevolg van geopolitieke spanningen, de nodige volatiliteit zal
kennen. Over het algemeen lijken de economische omstandigheden voor dit jaar wat gunstiger dan de
afgelopen jaren het geval was. Helaas
aandelenrendementen

zwak,

dus

dat

is

geeft

het verband tussen economische groei en
an

sich

geen

aanleiding

voor

heel

hoge

rendementsverwachtingen. Er is ook de nodige tegenwind voor kapitaalmarkten. Ten eerste is het
aannemelijk dat in navolging van de Amerikaanse Centrale Bank ook de Europese Centrale Bank
haar voet wat van het gaspedaal zal nemen, waardoor rentestanden weer een reëler niveau
krijgen. Ten tweede zijn aandelenwaarderingen, dankzij de lage rentestand en de tegenvallende
winstgroei over de afgelopen jaren, historisch aan de hoge kant. De vraag rijst of beleggers nog bereid
zijn deze waarderingen te betalen als het alternatief (risicovrij staatspapier) aantrekkelijker zou
worden. De stichting heeft een lange termijn beleggingshorizon en kan een aanzienlijk risico lopen
over een deel van haar portefeuille. De volatiliteit die hiermee gepaard gaat, acht het bestuur
acceptabel. Gezien de lage rentestand is het niet erg aannemelijk dat het risicomijdende deel van de
portefeuille significant zal bijdragen aan het resultaat in 2017.
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