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Algemene gegevens instelling

Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
5 6 8 0 2 6 3 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres
Telefoonnummer

Kemperbergerweg 783 6816RW Arnhem
0 2 6 3 5 5 2 4 0 0

E-mailadres

info@ifv.nl

Website (*)

www.ifv.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2 7 7

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr O. van Veldhuizen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr. A. Marcouch

Algemeen bestuurslid

Dhr. P. Broertjes

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het
IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV heeft een locatie in Arnhem en
twee locaties in Zoetermeer. Bij het IFV werken circa 300 medewerkers.
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de
veiligheidsregio's. Wij ondersteunen de veiligheidsregio's bij het versterken van de
brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
De missie van het instituut is kernachtig weergegeven als: samen werken aan een
veiliger Nederland.
Met een veiliger Nederland wordt bedoeld dat het instituut met zijn werkzaamheden
een bijdrage levert aan het veilig houden van Nederland in een almaar veranderende
samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke veiligheid van Nederland (o.a.
brandweerzorg) maar ook om andere vormen van veiligheid.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Onze hoofdactiviteiten voor de veiligheidsregio's:
 kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
 opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven
faciliteren en verzorgen
 materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
 beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
 talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
 projectmanagement en (organisatie)advies.
Deze werkzaamheden worden continu, gedurende het gehele jaar uitgevoerd.
De focus van het instituut ligt niet alleen ligt op het ontwikkelen en verzamelen van
kennis, maar ook op het ontsluiten van deze kennis voor de brede doelgroep, het borgen
dat de kennis toepasbaar is voor de doelgroep en dat op basis daarvan advisering
plaatsvindt. Daarnaast wil het instituut ook de doelgroep ondersteunen bij en adviseren
over het toepassen van de kennis. Dit heeft ook een voordeel voor het instituut: de
kenniscirkel blijft op deze manier rond, zodat het instituut telkens nieuwe
(toepassingsgerichte) kennis kan ontwikkelen en de publieke infrastructuur verder kan
verbeteren. Op die manier fungeert het IFV als een center of expertise met
hoogwaardige kennis op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.
Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het
IFV. In opdracht van de veiligheidsregio's voeren wij daarnaast gemeenschappelijke
werkzaamheden voor de regio's uit. Het IFV verzorgt ook werkzaamheden op het gebied
van de fysieke veiligheid voor derden.
Op 3 manieren verwerft het IFV inkomsten:
1. Door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt jaarlijks een rijksbijdrage
overgemaakt aan het IFV voor de uitvoering van wettelijke taken, genoemd in art. 68
van de Wet veiligheidsregio’s.
2. Door de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van 1 of meerdere
veiligheidsregio’s. Deze werkzaamheden staan genoemd in art. 69 van de Wet
veiligheidsregio’s.
3. In beperkte mate via opdrachten van derden, m.n. decentrale overheden,
maatschappelijke organisaties voor specifieke werkzaamheden. Deze activiteiten
staan genoemd in art. 70 van de Wet veiligheidsregio’s.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Inkomsten worden besteed aan de doelen zoals in artikel 68, 69 en 70 van de Wet
Veiligheidsregio’s met inachtneming van de daarvoor van toepassing zijnde
voorschriften (art 74 WVR).
Niet uitgegeven middelen worden aan het eind van het jaar vermeld op de balans en
blijven geoormerkt naar de wetsartikelen waarvoor deze zijn verkregen.
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag
voor het Instituut vast (art 73 WVR).

Open

https://www.ifv.nl/Paginas/Over-IFV.aspx#tab2

De leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het IFV ontvangen
geen vergoeding voor deze taken. De beloning van de directie voldoet aan de Wet
Normering Topinkomens.

Voor het IFV betekende de coronacrisis primair een langdurige inzet in het Landelijk
Operationeel Team Corona (LOT-C), de ondersteuning van het Veiligheidsberaad in zijn
crisisrol en de rol van het lectoraat Crisisbeheersing in het monitoren en evalueren van
de crisis. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen is sprake geweest van
tijdelijke uitval van de vraag naar onze opleidingen, trainingen, bijscholingen en
examens. Dit heeft een negatieve invloed gehad op onze omzet in 2020. In korte tijd
hebben we een aanzienlijk deel van ons producten- en dienstenaanbod gedigitaliseerd
en in aangepaste vorm kunnen aanbieden. Ondanks de coronacrisis heeft het IFV in
2020 weer belangrijke mijlpalen gerealiseerd om Nederland veiliger te maken. Ook
hebben wij vorderingen gemaakt in onze ambitie om een nieuwe koers waar te maken:
een toekomstbestendig publiek kennisinstituut zijn voor de veiligheidsregio’s, hun
partners en de rijksoverheid. Een impressie van onze activiteiten in 2020 kunt u vinden
in de infographic op onze website.

Open

Meer informatie hierover is te lezen in ons jaaroverzicht via onze site: Over het IFV
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

–

1 2

–

2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

1.832

2.186
2.106

Immateriële vaste activa

€

Financiële vaste activa

2.371

+

13.591
Voorraden

Vorderingen &
overlopende activa

826

€

1.354

5.164

€

3.782

Bestemmingsreserve

€

1.975

Herwaarderingsreserve

€

13.619

Overige reserves

15.618
15.559

€

€
324

€

Bestemmingsfondsen

€

114.789

Voorzieningen

42.885

€

120.779

48.021

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+
€

61.640

Totaal

€

8.823

€

33.536

€

61.640

107.792

+
134.370

19.281

8.509

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal

€

18.069

€

Effecten
Liquide middelen

2.399

Continuïteitsreserve

9.538

9.388

Materiële vaste activa

31-12-2019 (*)

134.370

Eigen vermogen
De afname van het eigen vermogen betreft de onttrekking van het verlies van IFV over 2020: 1,6M negatief, en het resultaat van deelnemingen en rente
lasten 0,4 positief, per saldo derhalve € 1,2M negatief.
De solvabiliteit bedroeg ultimo 2019 nog 31,4%; ultimo 2020 is deze gedaald tot 13,3% het directe gevolg van de vooruit ontvangen bedrag van het rijk ad
69,3M voor de aanleg van persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van de Covid19 crisis. Na eliminatie van deze bijzondere post bedraagt de
gecorrigeerde solvabiliteit 27,5% het directe gevolg van het verlies 2020.
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

2020

€

Subsidies van overheden

2019 (*)
49.013

€

50.064

5.004

€

6.082

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven
Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

5.004

+

€
€

0

6.082

0

+
€

54.017

€

56.146

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.089

€

1.825

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

229

€

235

Personeelskosten

€

30.052

€

28.950

Huisvestingskosten

€

1.324

€

1.331

Afschrijvingen

€

1.946

€

2.026

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

20.980

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€

20.797

55.620

€

55.164

-1.603

€

982

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar in het resultaat over 2020. Onze omzet
daalde met circa 4% naar € 54 miljoen en het resultaat kwam uit op een verlies van € 1,6
miljoen. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen is sprake geweest van
tijdelijke uitval van de vraag naar onze opleidingen, trainingen, bijscholingen en examens.
Dit heeft een belangrijke negatieve invloed gehad op onze omzet in 2020. In korte tijd
hebben we een aanzienlijk deel van ons producten- en dienstenaanbod gedigitaliseerd en
in aangepaste vorm kunnen aanbieden. We hebben ook onze bijdrage kunnen leveren
aan het LOT-C. Wel hebben we daarnaast scherp aan de wind moeten zeilen om de
impact van het coronavirus op onze totale omzet, kosten en resultaat over 2020 zoveel
mogelijk te beperken.

www.ifv.nl

Open

