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Voorwoord 
 
Voor u ligt in figuurlijke zin het eerste jaarverslag van de Stichting Loss of License, een 
heuse mijlpaal. In figuurlijke zin omdat het geheel in lijn met het lean and mean karakter van 
deze organisatie, alleen digitaal beschikbaar is. Een mijlpaal omdat het een verslag is van 
iets unieks waar we als vliegers veel aan kunnen hebben. Veel mensen en adviseurs waren 
er in het begin niet te vinden die het voor mogelijk hielden dat we een voorziening konden 
vormgeven die collega’s financieel helpt als ze door medische problemen tegen een enorme 
financiële achteruitgang aan lopen.  In ieder geval, zo dacht men, niet zonder heel veel 
regelgeving en toezicht, hetgeen haalbaarheid, continuïteit en lean and mean niet ten goede 
komt. Het is misschien wel gelukt omdat het principe zo eenvoudig is. De basis zit hem in 
onderlinge solidariteit tussen de VNV leden vliegend bij KLM. Er komt geld binnen en dat 
geven we aan degeen bij wie het tegenzit, niet meer dan er binnenkomt maar ook niet 
minder en ook niet gecompliceerder, dat principe hebben we met zijn allen mogelijk 
gemaakt. Het bestuur houdt een solide financiële buffer aan ter stabilisatie van de hoogte 
van de uitkering en doet zo min mogelijk aan kleine lettertjes. We zijn er immers voor de 
vliegers en om hen die het nodig hebben een uitkeringen te geven. 
 
Met de oprichting van de SLoLF helpen we met zijn allen onze collega’s die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken als ze medisch worden afgekeurd. De positieve reacties van 
degenen die gebruik hebben moeten maken van deze voorziening bewijzen dat ook. Zeker in 
het geval van hoge studieschulden bij beginnende vliegers of hoge structurele kosten bij 
studerende kinderen zijn er fases in het leven waarbij, ondanks het uitstekende 
invaliditeitspensioen, medische afkeur tot veel financiële stress kan leiden. De eenmalige 
uitkering zorgt ervoor dat er middelen beschikbaar komen om het huishoudboekje aan te 
passen aan de nieuwe realiteit. VNV leden die bij KLM vliegen hebben daarmee een regeling 
die hopelijk navolging kan gaan krijgen op een breder vlak.  
 
Meer over de achtergronden en wat het bestuur gedaan heeft in 2015 leest u in het 
bestuursverslag. In het financiële jaarverslag kunt u lezen dat de stichting financieel gezond 
is met een buffer welke tot langjarige stabiliteit van de uitkeringen moet zorgen.  
 
Ronald ter Lingen 
Voorzitter Stichting Loss of License Fonds 
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Bestuursverslag Stichting Loss of License Fonds 2015  
 
Dit jaar was het oprichtingsjaar van de Stichting Loss of License Fonds. Een lang 
gekoesterde wens om leden van de VNV die vliegen bij KLM een brevetverliesuitkering 
te geven als onderdeel van het lidmaatschap werd daarmee een feit. In dit verslag treft 
u een overzicht aan met onder andere achtergronden tot de oprichting en de 
werkzaamheden van het bestuur in 2015. 
 
Achtergrond bij oprichting 
Met het bereiken van het akkoord voor de cao 2011-2014 is met KLM het fundament gelegd 
voor de oprichting van een ‘VNV-beheerfonds in het kader van brevetverlies’. Dit fonds kreeg 
als doelstelling VNV-leden, werkend onder de cao voor KLM-vliegers, een eenmalige  Loss 
of License-uitkering bij medische beroepsongeschiktheid te doen toekomen. KLM draagt, 
met ingang van 1 januari 2013, jaarlijks een bedrag per VNV-lid bij om de kosten van deze 
regeling te kunnen dragen. Opzet van de regeling is dat VNV leden (KLM) die hun medisch 
brevet verliezen en hierdoor definitief hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, een 
eenmalige uitkering krijgen op het moment dat de salarisbetaling stopt en aangewezen zijn 
op het invaliditeitspensioen (IP). De uitkering is bedoeld om de terugval in inkomen bij ingang 
van het invaliditeitspensioen deels op te vangen om zo een beter financieel perspectief op 
een nieuwe start te bieden. Door de uitkering bijvoorbeeld te gebruiken voor aflossing van 
een studielening of hypotheek, kunnen structurele lasten worden verlaagd en komen deze 
meer in lijn met het lagere IP.  
 
Na dit akkoord is lange tijd gewerkt aan de definitieve vormgeving van dit fonds. Gekozen is 
om deze regeling buiten de fiscale- en juridische wetgeving voor verzekeringen te laten 
vallen. Op deze wijze hoeft geen rekening gehouden te worden met de complexe, kostbare 
en aan continue veranderingen onderhevige wetgeving. Voor het financiële vangnet dat we 
verlenen is voor de gekozen opzet en inrichting toestemming verkregen van de 
Nederlandsche Bank. De fiscale randvoorwaarden zijn voor de oprichting uitvoerig 
afgestemd met en tussen onder meer de Belastingdienst en KLM. Dit gehele traject had 
meer voeten in de aarde dan initieel gedacht, maar kon in de eerste maanden van het 
afgelopen jaar worden afgerond. De Stichting heeft banden met de VNV en KLM via een 
Raad van Toezicht waar beide organisaties zitting in hebben. De stichting is lean and mean 
opgezet en heeft als basis: van vliegers, voor vliegers, door vliegers.  
 
Oprichting stichting 
Op 10 april 2015 heeft het bestuur de statuten bij de notaris ondertekend en daarmee de 
stichting formeel opgericht. Een paar dagen erna was ook de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel een feit. In de voorliggende periode heeft het bestuur ook gewerkt aan het 
opstellen en finaliseren van de reglementen. De reglementen vormen een aanvulling op de 
statuten en bepalen in belangrijke mate de werkwijze van het bestuur en de voorwaarden die 
gesteld worden aan het verkrijgen van een uitkering. 
 
Communicatie 
Communicatie gebeurt in principe digitaal. Het bestuur heeft de leden van de Vereniging 
Nederlandse Verkeersvliegers op regelmatige basis op de hoogte gehouden van de status 
van oprichting en de werkwijze van de stichting. Medio juni is de website www.slolf.nl online 
gekomen. Naast informatie over de stichting en werkwijze staan op deze website de statuten 
en reglementen gepubliceerd. Vliegers die na medische afkeur zich voor een uitkering willen 
aanmelden kunnen dit eveneens via deze website doen, vooraf is geen actie noodzakelijk 
omdat VNV lidmaatschap automatisch recht geeft op deelname aan de regeling. 
 
Werkwijze Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie KLM vliegers. Het bestuur van de stichting komt op regelmatige 
basis bijeen voor een bestuursvergadering. In de reglementen staat bepaald wat er 
tenminste geagendeerd wordt op deze vergaderingen. Bestuursbesluiten worden 
genotuleerd worden tezamen met de rest van de administratie van de stichting direct digitaal 
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gearchiveerd. Op deze wijze werkt het bestuur efficiënt, duurzaam en draagt er zorg voor dat 
de voorzitter, secretaris en penningmeester te allen tijde toegang hebben tot de stukken 
hebben. De gehele administratie is opgeslagen op een beveiligde server met back-up 
functionaliteit.  
 
In november heeft het bestuur de eerste vergadering met de Raad van Toezicht belegd. Op 
deze vergadering is de werkwijze van het bestuur met de Raad gedeeld. Tevens is er 
goedkeuring gevraagd voor de begroting van de Stichting en de keuze voor de accountant. 
Ook is de onkostenvergoeding voor de bestuursleden van de Stichting besproken en 
akkoord bevonden.  
 
De uitkeringen  
De Loss of License-uitkering wordt in principe uitbetaald in twee delen. Zodra het bestuur 
vastgesteld heeft dat er recht op uitkering bestaat, zal een eerste bedrag als voorschot 
worden uitbetaald. De hoogte van dit voorschot wordt, afhankelijk van de hoogte van het 
buffervermogen en verwachte aantal uitkeringen, elk jaar opnieuw vastgesteld. Vervolgens 
zal na afloop van elk kalenderjaar de balans opgemaakt worden en de definitieve hoogte van 
de Loss of License-uitkering vastgesteld worden. Dit is afhankelijk van het vermogen, de 
inkomsten, het aantal toegewezen uitkeringen en de verwachtingen voor de toekomst. De 
definitief vastgestelde uitkeringssom zal worden verrekenend met het voorschot en aan de 
uitkeringsgerechtigde worden uitbetaald. 
 
Het bestuur streeft naar een uitkeringsniveau van 150.000 euro netto pro rato aan het 
deeltijdpercentage en met een afbouw vanaf acht jaar voor de pensioendatum. Zoals gezegd 
is de definitieve hoogte echter afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Het 
vermogen kan nooit negatief worden en in het uiterste geval kan de uitkering dan ook dalen 
tot nul.   
 
In 2015 zijn de eerste rechten op uitkeringen vastgesteld. Omdat de financiering van het 
fonds is begonnen vanaf 1 januari 2013 heeft het bestuur besloten om met terugwerkende 
kracht uitkeringen mogelijk te maken vanaf 1 januari 2013. Het feit dat de oprichting langer 
heeft geduurd dan voorzien heeft op deze wijze geen invloed op de te verrichten uitkeringen 
gehad. Na de oprichting heeft het bestuur zich ingespannen om alle mogelijke 
uitkeringsgerechtigden op te sporen en te benaderen. Voor alle toegewezen uitkeringen zijn 
de voorschotten in 2015 betaald. Inmiddels is in februari 2016 de hoogte van de uitkering 
vastgesteld. Gelukkig waren er minder afkeuringen dan gemiddeld,  daardoor was het 
mogelijk de uitkeringen voor 2013, 2014 en 2015 bij een 100% tewerkstelling vast te stellen 
op € 170.000 netto en tevens nog altijd een voldoende ruime financiële buffer op te bouwen 
voor de toekomst. 
 
Stabiel uitkeringsniveau  
Het bestuur van SLoLF heeft als doelstelling de hoogte van de uitkeringen elk jaar zo stabiel 
mogelijk te houden. Hiervoor wordt een zogenaamd ‘buffervermogen’ aangehouden om 
schommelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden per jaar op te kunnen vangen terwijl het 
uitkeringsniveau zo veel als mogelijk stabiel blijft. KLM verstrekt SLoLF geanonimiseerde 
informatie omtrent het historisch aantal IP- gerechtigden en het actueel aantal langdurig 
zieken (>1 jaar). Dit laatste geeft het bestuur informatie over de te verwachten instroom op 
enig moment in het IP, daar ontbinding van de arbeidsovereenkomst normaliter na 104 
weken ziekte zal gebeuren. Jaarlijks wordt middels een formule berekend of het 
buffervermogen nog voldoende zal zijn om het gewenste uitkeringsniveau te kunnen 
handhaven en wordt tevens gekeken naar mogelijke trendbreuken. Het bestuur kan 
vervolgens besluiten de uitkeringen voor dat jaar bij te stellen. In het reglement van de 
stichting staat deze procedure uitvoerig beschreven.  
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Balans	per	31	december	2015

(na	voorstel	resultaatbestemming)
€ € € €

Actief

Vaste	activa -																														 -																				

Vlottende	activa
Vorderingen	en	overlopende	activa 7.304															 -																			
Liquide	middelen 3.876.966							 -																			

3.884.270																		 -																			

3.884.270																		 -																			

Passief

Kapitaal
Vrij	besteedbaar	vermogen 100.000										 -																			
Bestemmingsreserves 2.200.230							 -																			

2.300.230																		 -																			

Kortlopende	schulden	en	
overlopende	passiva 1.584.040																		 -																			

3.884.270																		 -																			

31-12-15 10-04-15
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Staat	van	baten	en	lasten	over	2015

begroting realisatie
2015 2015
€ €

Baten

Bijdrage	KLM 3.953.470												 3.953.470											

Totaal	baten 3.953.470												 3.953.470											

Lasten

Bestuurskosten
Vaste	onkostenvergoeding	bestuur 4.500																			 4.500																			

Totaal 4.500																			 4.500																			

Uitvoeringskosten
ICT -																								 55																									
Communicatiekosten -																								 40																									
Adviseurs	/	accountants 3.000																			 4.840																			
Diverse	kosten 2.000																			 119																							

Totaal 5.000																			 5.054																			

Uitkeringen
Uitkeringslasten 360.000															 1.659.200											

Totaal 360.000															 1.659.200											

Totaal	lasten 369.500															 1.668.754												

Totaal	baten 3.953.470												 3.953.470											

Totaal	lasten (369.500)														 (1.668.754)										

Resultaat	Stichting 3.583.970												 2.284.716											

begroting realisatie
2015 2015
€ €

Resultaat	Stichting 3.583.970												 2.284.716												

Financiele	baten	en	lasten
Financiële	baten
Rente	bank-	en	spaarrekeningen 15.000																	 15.572																	

Financiële	lasten
Bankkosten -																								 58																									

Totaal 15.000																	 15.514																	

Resultaat	voor	bestemming 3.598.970												 2.300.230											

Mutatie	bestemmingsreserves
Dotatie	reserve	toekomstige	uitkeringen -																								 2.200.230											

Toevoeging	aan	de	vrije	reserves 3.598.970											 100.000															
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Grondslagen

Algemeen

Activiteiten

Algemene	grondslagen	voor	de	opstelling	van	de	jaarrekening

Grondslagen	voor	de	waardering	van	activa	en	passiva

Vorderingen

Grondslagen	voor	resultaatbepaling

Algemeen

Baten

Financiële	baten	en	lasten

Belastingen

De Stichting Loss of License Fonds (SLoLF) heeft als doel uitvoering te geven aan de in de KLM vlieger cao gemaakte
afspraken over het verstrekken van een eenmalige uitkering in het geval een KLM vlieger en tevens VNV lid om
medische redenen definitief wordt afgekeurd en zijn of haar werk als vlieger definitief niet meer kan uitoefenen. Er
is mogelijk recht op een eenmalige uitkering als het arbeidscontract wordt ontbonden danwel de salarisbetaling
wordt gestaakt als gevolg van de definitieve afkeur. Het bestuur heeft de taak te toetsen en te besluiten of er
inderdaad	sprake	is	van	omstandigheden	die	recht	geven	op	een	uitkering.

De	activa	en	passiva	zijn	gewaardeerd	op	nominale	waarde	tenzij	anders	vermeld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde winstgevingsregels
alsmede	met	de	Richtlijn	voor	de	jaarverslaggeving	C1	'kleine	organisaties-zonder-winststreven’.
De	jaarrekening	is	opgesteld	in	euro's.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen,
respectievelijk	aan	derden	betaalde	interest.

De	loonbelasting,	omzetbelasting	en	vennootschapsbelasting	zijn	niet	van	toepassing	voor	de	stichting.

De baten betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek
van	kortingen.	Tevens	worden	de	ontvangen	bijdragen,	contributies	en	donaties	hieronder	verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van
het	jaar,	gewaardeerd	tegen	historische	kostprijzen.

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
voor	oninbaarheid.
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Toelichting	op	de	balans	per	31	december	2015

ACTIVA

Vorderingen	en	overlopende	activa
31-12-15 10-04-15

De	specificatie	van	deze	jaarrekeningpost	is	als	volgt: € €

Te	ontvangen	bankrente 7.304																			 -																								
7.304																			 -																								

Liquide	middelen
31-12-15 10-04-15

De	specificatie	luidt	als	volgt: € €

ABN-AMRO	Bank	spaarrekening NL49	ABNA	0523	8738	83 43																									 -																								
ABN	Spaarrekening NL34	ABNA	0523	8816	22 3.876.923												 -																								

3.876.966												 -																								

De	liquide	middelen	staan	ter	vrije	beschikking	van	de	stichting

PASSIVA

Vrij	besteedbaar	vermogen
31-12-15 10-04-15

Het	verloop	gedurende	het	boekjaar	is	als	volgt	weer	te	geven: € €

Stand	per	10	april	2015	 -																								 -																								
Resultaatbestemming	boekjaar 100.000															 -																								
Stand	per	31	december	 100.000															 -																								

Bestemmingsreserves
31-12-15 10-04-15

Het	saldo	van	deze	jaarrekeningpost	is	als	volgt	te	specificeren: € €

Bestemmingsreserve	uitkeringen

Stand	per	10	april	2015	 -																								 -																								
Resultaatbestemming	boekjaar 2.200.230												 -																								
Stand	per	31	december	 2.200.230												 -																								

Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva
31-12-15 10-04-15

De	specificatie	van	deze	jaarrekeningpost	is	als	volgt: € €

Nog	uit	te	betalen	uitkeringen 1.579.200												 -																								
Nog	te	betalen	advies-	en	accountantskosten 4.840																			 -																								

1.584.040												 -																								

Niet	in	de	balans	opgenomen	verplichtingen

Gebeurtenissen	na	balansdatum
Er	zijn	geen	"gebeurtenissen	na	balansdatum"	die	van	invloed	zijn	op	de	cijfers	van	2015.

De	bestemmingsreserves	worden,	tenzij	anders	toegelicht,	vastgesteld	door	het	bestuur	van	de	stichting.

Er	zijn	geen	"niet	in	de	balans	opgenomen	verplichtingen"	per	31-12-2015.

De bestemmingsreserve uitkeringen is bestemd voor de jaren waarin de bijdrage van de KLM niet voldoende is voor de
uitkeringen.	Het	tekort	in	de	betreffende	boekjaren	kan	worden	gedekt	vanuit	deze	bestemmingsreserve.	
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Toelichting	op	de	staat	van	baten	en	lasten	2015

Baten	-	bijdrage	KLM

De	bijdrage	van	KLM	vindt	plaats	op	de	volgende	basis:

In	formule	vorm:
0,00268*FTE	KLM	(excl	UK,	incl	KLC)	op	1	jan	van	het	boekjaar*0,97*200.000*	loonindex	tov	1-1-2013

Voor	de	jaren	2013	t/m	2015	is	dit:

01-01-13 01-01-14 01-01-15
FTE	vliegers	KLM	(Incl.	KLC,	excl.	KLM	UK) 2492 2496 2616
Loonindex	vanaf	2013 1,00 1,00 1,00
KLM	bijdrage 1.295.640,64€								 1.297.720,32€								 1.360.110,72€								

Berekening:	FTE*0,97*536	(EUR	200.000*2,68	promille)*loonindex

Vaste	onkosten	vergoeding	bestuur

De	vaste	onkosten	vergoeding	voor	het	bestuur	bedraagt	€125	per	maand.	
De	onkostenvergoeding	wordt	gegeven	vanaf	1	januari	2015.

De jaarlijkse bijdrage van KLM zal zijn 2,68 promille van het aantal FTE’s van het korps per jaar (peildatum 1 januari
van ieder jaar) maal de VNV-organisatiegraad voor KLM-vliegers op 1 januari 2013 [0,97] maal een netto uitkering
van	200.000	euro,	geïndexeerd	met	KLM-vlieger	cao-loonrondes.
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Toelichting	realisatie	versus	begroting	over	2015

Toelichting	voordelig/nadelig	saldo	realisatie	versus	begroting

Er was nog geen sprake van een uitgebreide begroting 2015, derhalve is er geen sprake van een toelichting. Gesteld
kan wel worden dat de posten zich naar verwachting hebben ontwikkeld waarbij opgemerkt kan worden dat in 2013 en
2014 het aantal mensen dat medisch is afgekeurd en daarmee in aanmerking kwam voor een uitkering onder het
statistisch gemiddelde heeft gelegen. Dit heeft een positief effect op het eigen vermogen dat voornamelijk als buffer
dient	ter	stabilisatie	van	de	uitkeringen.
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Overige	gegevens

Ondertekening	van	de	jaarrekening

Badhoevedorp,	…………………………….

Het	Dagelijks	Bestuur:
R.	ter	Lingen,	voorzitter
T.P.A.	Huisman,	secretaris
R.	van	der	Wal,	penningmeester	

Raad	van	Toezicht:

Namens	VNV:
Dhr.	H	van	den	Hudding,	vicepresident	VNV
Dhr.	W.	Schmid,	voorzitter	bestuursafdeling	KLM

Namens	KLM:
Dhr.	H.	Knoors,	Hoofd	Compensation	en	Benefits
Dhr.	P.	Wensveen,	VP	Finance	en	Crewplanning	KLM	Flight	Operations

Controleverklaring	van	de	onafhankelijke	accountant
Hiervoor	wordt	verwezen	naar	de	hierna	opgenomen	verklaring.

Voorstel	tot	bestemming	van	het	resultaat	over	het	boekjaar	2015
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat na bestemming toegevoegd aan het vrij besteedbare
vermogen.
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