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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

H.C. van Cappelle

A.C. Zwagemaker

niet benoemd

W.M.M. van Ierschot

Nederland - Europa - Global

1 , 0

Natuur en milieu

Levensbeschouwing - Politiek

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

HRH Prins Carlos de Bourbon de Parme

Stichting The Ex'tax Project

www.ex-tax.com

 Fortweg 9, 3992 LX  HOUTEN

welcome@extax.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Het leveren van een toekomstgerichte bijdrage aan de maatschappij op het gebied 

van een duurzame samenleving door het ontwikkelen, promoten, faciliteren, 

stimuleren en financieren van kennisuitwisseling, onderzoek en initatieven die beogen 

een duurzame welvaart mogelijk te maken.  Speerpunten daaarbij zijn:

- belastingvergroening volgens het principe van Ex‘tax

- grondstoffenschaarste en oplossingen daarvoor

- werkgelegenheid

- immateriële en duurzame welvaart

De stichting onderzoekt met kennispartners de impact van belastinghervorming op de 

economie, werkgelegenheid, ondernemingen en het milieu. Daarnaast adviseert de

stichting beleidsmakers en andere professionals over de manier waarop een

verschuiving van lasten van arbeid naar verbruik van natuurlijke hulpbronnen en 

vervuiling in de praktijk kan worden gebracht.

Donaties en opbrengsten uit lezingen.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Bestuursleden en leden van de advisoryboard van Ex’tax ontvangen geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden. Het personeel in loondienst (1fte) 
 
ontvangt een vast marktconform salaris zonder indexering en zonder variabele 

componentwww.ex-tax.com

In 2020 heeft de stichting gewerkt aan een grootschalige studie, het ‘Deltaplan 

Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie’. Deze studie is in februari 2021
 
gepubliceerd in samenwerking met experts van Cambridge Econometrics, Deloitte, 

EY, KPMG en PwC. Het team heeft diverse presentaties en interviews gegeven en

steunverklaringen verkregen voor de Ex’tax principes, via manifesten, video 

statements en publicaties van derden.

Aan het uitvoeren van projecten en onderzoeken op het gebied van
 
belastinghervorming voor duurzaamheid en werkgelegenheid, kantoor- en 

administratiekosten, salaris van personeel in loondienst en -op projectbasis- een

marktconforme vergoeding van inhuur van de benodigde experts, 

projectmedewerkers en onderzoekers.

 www.ex-tax.com

www.ex-tax.com

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

530

164415 13102

170305

6420 -36220

0 0

0

0 0

0

530

 8950

0

0

0

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

In 2020 is € 200.000 aan subisidies en € 9.490 uit lezingen ontvangen. Tegenover de ontvangen subsidies staat de verplichting tot uitvoering van  

projecten. De openstaande inspanningverplichting op balansdatum bedroeg € 150.000. Deze verplichting is opgenomen onder de kort lopende schulden 

en wordt tijdens het project voldaan uit de liquide middelen..

170835 9480

6420 -3622

170835 9480170835 9480

Tekst
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0 0

0 0

0 0

0 0

9490 1512

0 0

0 0

0 0

200000 189250

0 0

0 0

0 0

0 0

209490 190762

190762209490
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

0

12127

0

92342

0

10389

0

93150

0

46830

0

140492

0

0

0

0

52311

156934

0

0

0

Open

De kosten beheer en administratie bevatten voornamelijk huurkosten

0 0

187322

199449

10042 -28872      

219634

209045 


