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Bestuursverslag St ichting Loss of  L icense Fonds 2016.   

Voor u l igt  het  tweede jaarverslag van de St icht ing Loss of  L icense Fonds.  In  dit  
verslag staat een kort  overzicht  beschreven van de werkzaamheden van het bestuur 
en de gebeurtenissen in  2016.  

Werkwijze Bestuur 

In de werkwijze van het bestuur heeft geen grote verandering plaats gevonden. Het bestuur van de 
stichting kwam in 2016 op regelmatige basis bijeen voor een bestuursvergadering. Nog altijd werkt 
het bestuur volledig digitaal, wat de efficiëntie in de afhandeling van vragen en uitkeringsaanvragen 
ten goede komt en deels loskoppelt van de vergaderfrequentie. Ook het opstellen en ondertekenen van 
de uitkeringsovereenkomst is inmiddels geheel gedigitaliseerd. Dit werkt kostenbesparend en scheelt 
in de tijd die benodigd is voor het afwikkelen van een uitkeringsaanvraag.  

In het begin van het jaar werden de laatste aanvragen uit de jaren 2014 en 2015 verwerkt. In totaal 
heeft het bestuur het afgelopen jaar acht aanvragen behandeld en volledig afgerond.  

Het bestuur vindt het belangrijk om aanvragers van een uitkering de mogelijkheid te bieden in beroep 
te gaan tegen een bestuursbesluit. Middels het vorm geven van een bezwaarprocedure is hier invulling 
aan gegeven. Het afgelopen jaar zijn er geen klachten bij het bestuur binnen gekomen. 

In mei was de vergadering met de Raad van Toezicht. Naast een update van de lopende zaken binnen 
de Stichting werd de Raad van Toezicht gevraagd goedkeuring te verlenen op het Financieel 
Jaarverslag 2015. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring over het verslag uitgesproken en 
derhalve decharge verleend aan de penningmeester. In november was de tweede vergadering met de 
Raad van Toezicht (RvT). Belangrijkste punt was naast de update de begroting 2017. Deze is akkoord 
bevonden inclusief het impliciete voornemen de uitkeringen langzaam te gaan verhogen gezien de 
gezonde buffer die aanwezig is. 

De Stichting beheert op dit moment een behoorlijk vermogen. Er is bewust gekozen af te zien van actief 
vermogensbeheer. Het bestuur ziet geen reden een hoger rendement, waarbij onlosmakelijk een 
risicovergroting geïntroduceerd wordt, na te streven. Stabiliteit van de buffer en daarmee een grotere 
zekerheid op een stabiel uitkeringsniveau heeft de voorkeur. Het vermogensbeleid blijft wel onder de 
aandacht van het bestuur. Waar nodig zal dit beleid aangepast worden. 

Het bestuurslid dhr. R van der Wal heeft in mei 2016 een tweede termijn voor een periode van drie 
jaar als penningmeester aanvaard, de bestuurssamenstelling is hiermee ongewijzigd gebleven. 

De uitker ing  

De Loss of License-uitkering vindt plaats in twee termijnen. 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, mede afhankelijk van de hoogte van het buffervermogen, elk jaar opnieuw 
vastgesteld. Het afgelopen jaar is het voorschot wederom vastgesteld op €20.000,-. 

Na afloop van elk kalenderjaar wordt de balans opgemaakt en kan de definitieve hoogte van de Loss 
of License-uitkering vastgesteld worden. Het bestuur streeft naar een uitkeringsniveau van in ieder 
geval €150.000 euro. Er is een verlaging pro rato aan het deeltijdpercentage en de pensioendatum als 
die minder dan 8 jaar weg is. De uitkering is in principe netto (Nederland), maar kan afhankelijk zijn 
van het belastingregiem als men in het buitenland woont. De hoogte van de uitkering wordt 
vastgesteld afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Door de gezonde positie van het fonds 
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in combinatie met het aantal verwachte afkeuringen in het komende jaar heeft het bestuur de 
uitkering voor 2013, 2014 en 2015 vast kunnen stellen op €170.000,-. Voor 2016 is de 100% 
uitkering in de vergadering van februari 2017 vastgesteld op het hogere niveau van € 185.000. Dit 
hogere niveau zal in de ogen van het bestuur onder de huidige omstandigheden in de komende jaren 
goed vast te houden zijn en past in het streven naar een stabiel uitkeringsniveau zonder dat de buffer 
onnodig groot wordt.  

Communicatie  

Het bestuur heeft de leden van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers op regelmatige basis op de 
hoogte gehouden van de status van oprichting. De website www.slolf.nl is nog altijd het uithangbord 
van de Stichting. Op regelmatige basis wordt de informatie op de website geactualiseerd. 

Middels een artikel in Op de Bok is er ook in breder verband aandacht geschonken aan het bestaan en 
de werking van de Stichting.  

Regelmatig kwamen er via de mail vragen en reacties bij het bestuur binnen. De vragen waren veelal 
algemeen van aard en konden vlot en naar tevredenheid afgehandeld worden. De reacties betroffen 
veelal positieve reacties van mensen die de uitkering hebben ontvangen. De waardering is groot en het 
helpt significant in een moeilijke tijd is het beeld dat hieruit ontstaat. Er is veel waardering voor de 
onderlinge solidariteit van de leden van de VNV die deze regeling mogelijk maakt. 
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Balans	per	31	december	2016

(na	voorstel	resultaatbestemming)
€ € € €

Actief

Vaste	activa -																														 -																				

Vlottende	activa
Vorderingen	en	overlopende	activa 2.619															 7.304															
Liquide	middelen 3.449.206							 3.876.966							

3.451.825																		 3.884.270							

3.451.825																		 3.884.270							

Passief

Kapitaal
Vrij	besteedbaar	vermogen 110.000										 100.000										
Bestemmingsreserves 2.455.156							 2.200.230							

2.565.156																		 2.300.230							

Kortlopende	schulden	en	
overlopende	passiva 886.669																					 1.584.040							

3.451.825																		 3.884.270							

31-12-16 31-12-15
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Staat	van	baten	en	lasten	over	2016

realisatie Begroting realisatie
2015 2016 2016
€ € €

Baten

Bijdrage	KLM 3.953.470																		 1.350.000												 1.356.471											

Totaal	baten 3.953.470																		 1.350.000												 1.356.471											

Lasten

Bestuurskosten
Vaste	onkostenvergoeding	bestuur 4.500																									 4.500																			 4.500																			

Totaal 4.500																									 4.500																			 4.500																			

Uitvoeringskosten
ICT 55																															 -																								 218																							
Communicatiekosten 40																															 -																								 -																								
Adviseurs	/	accountants 4.840																									 3.000																			 4.730																			
Verzekeringen -																								 908																							
Diverse	kosten 119																													 2.500																			 -																								

Totaal 5.054																									 5.500																			 5.855																			

Uitkeringen
Uitkeringslasten 1.659.200																		 2.040.000												 1.098.000											

Totaal 1.659.200																		 2.040.000												 1.098.000											

Totaal	lasten 1.668.754																		 2.050.000												 1.108.355												

Totaal	baten 3.953.470																		 1.350.000												 1.356.471											

Totaal	lasten (1.668.754)																 (2.050.000)										 (1.108.355)										

Resultaat	Stichting 2.284.716																		 (700.000)														 248.116															

1

Financiele	baten	en	lasten
Financiële	baten
Rente	bank-	en	spaarrekeningen 15.572																							 15.000																	 16.947																	

Financiële	lasten
Bankkosten 58																															 137																							

Totaal 15.514																							 15.000																	 16.811																	

Resultaat	voor	bestemming 2.300.230																		 (685.000)														 264.926															

Mutatie	bestemmingsreserves
Dotatie	reserve	toekomstige	uitkeringen 2.200.230																		 (685.000)														 254.926															

Toevoeging	aan	de	vrije	reserves 100.000																					 0 10.000
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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	2016

ACTIVA

Vorderingen	en	overlopende	activa
31-12-16 31-12-15

De	specificatie	van	deze	jaarrekeningpost	is	als	volgt: € €

Te	ontvangen	bankrente 2.619																			 7.304																				
2.619																			 7.304																			

Liquide	middelen
31-12-16 31-12-15

De	specificatie	luidt	als	volgt: € €

ABN-AMRO	Bank	spaarrekening NL49	ABNA	0523	8738	83 51																									 43																										
ABN	Spaarrekening NL34	ABNA	0523	8816	22 3.449.155												 3.876.923												

3.449.206												 3.876.966												

De	liquide	middelen	staan	ter	vrije	beschikking	van	de	stichting

PASSIVA

Vrij	besteedbaar	vermogen
31-12-16 31-12-15

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

Stand	per	31	december	2015	 100.000															 -																								
Resultaatbestemming	boekjaar 10.000																	 100.000															
Stand	per	31	december	 110.000															 100.000															

Bestemmingsreserves
31-12-16 31-12-15

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

Bestemmingsreserve	uitkeringen

Stand	per	31	december	2015	 2.200.230												 -																								
Resultaatbestemming	boekjaar 254.926															 2.200.230												
Stand	per	31	december	 2.455.156												 2.200.230												

Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva
31-12-16 31-12-15

De	specificatie	van	deze	jaarrekeningpost	is	als	volgt: € €

Nog	uit	te	betalen	uitkeringen 882.000															 1.579.200												
Nog	te	betalen	advies-	en	accountantskosten 3.479																			 4.840																			
Nog	te	betalen	ICT	kosten 54																									
Nog	te	betalen	bestuurskosten 1.125																			
Nog	te	betalen	bankkosten 11																									

886.669															 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	2016.

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

Er	zijn	geen	"niet	in	de	balans	opgenomen	verplichtingen"	per	31-12-2016.

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.	



Toelichting	op	de	staat	van	baten	en	lasten	2016

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	2014	t/m	2016	is	dit:

01-01-14 01-01-15 01-01-16
FTE	vliegers	KLM	(Incl.	KLC,	excl.	KLM	UK) 2496 2616 2609
Loonindex	vanaf	2013 1,00 1,00 1,00
KLM	bijdrage 1.297.720,32€					 1.360.110,72€								 1.356.471,28€							

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.	

Uitkeringen

Het	voorschot	op	de	uitkering	2016	is	vastgesteld	op	EUR	20.000.
De	hoogte	uitkering	voor	2016	is	in	februari	2017	vastgesteld	op	EUR	185.000.
Er	zijn	zeven	uitkeringen	ten	laste	gekomen	van	het	boekjaar	2016.

percentage hoogte Uitkeringsjaar
toewijzing uitkering

Uitkering	1 80% 136.000 2015
Uitkering	2 80% 148.000 2016
Uitkering	3 80% 148.000 2016
Uitkering	4 100% 185.000 2016
Uitkering	5 80% 148.000 2016
Uitkering	6 100% 185.000 2016
Uitkering	7 80% 148.000 2016

Totaal: 1.098.000

De jaarlijkse bijdrage van KLM zal zijn 2,68 promille van het aantal FTE’s per jaar van het vliegerkorps vallend onder de
KLM CAO (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	2016

Toelichting	voordelig/nadelig	saldo	realisatie	versus	begroting

Ten	opzichte	van	de	begroting	zijn	de	kosten	om	de	stichting	te	laten	functioneren	binnen	de	normale	bandbreedte	gebleven.
De	uitkeringslasten	zijn	moeilijk	voorspelbaar	en	significant	lager	gebleven	dankzij	een	lager	aantal	uitkeringen.	
Het	bedrag	per	uitkering	is	mede	dankzij	deze	ontwikkeling	voor	2016	hoger	vastgesteld.
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Overige	gegevens

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

Raad	van	Toezicht:

Namens	VNV:
Dhr.	A	van	den	Hudding,	vicepresident	VNV
Dhr.	W.O.L.	Schmid,	voorzitter	bestuursafdeling	KLM

Namens	KLM:
Dhr.	H.	Knoors,	Hoofd	Compensation	en	Benefits
Dhr. J.N. Scheeres, VP Finance & Control, 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	2016
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat na bestemming toegevoegd aan het vrij besteedbare
vermogen.
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Ondertekening	van	de	jaarrekening 

Badhoevedorp, 19 april 2017  

Het Bestuur:








