
Stichting Loss of 
License Fonds

Jaarverslag 2018



Inhoudsopgave jaarstukken 2018
Bestuursverslag

Financieel verslag

Balans per 31 december 2018 

Staat van baten en lasten over 2018 

Grondslagen 

Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 

Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina

3

5

6

7

8

9

10

11

12

2



Bestuursverslag 2018 Stichting Loss of License Fonds. 

Dit jaar was het vierde jaar in het bestaan van de Stichting Loss of License Fonds. In dit verslag 
staat een kort overzicht van de werkzaamheden van het bestuur en de ontwikkelingen van het 
fonds.  

Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting kwam in 2018 op regelmatige basis bijeen voor een 
bestuursvergadering. Op 6 april 2018 nam het bestuur afscheid van de grondlegger van de Stichting 
Loss of License. Ronald ter Lingen legde de voorzittershamer neer. Tom Huisman heeft de rol van 
voorzitter overgenomen. Jelmer Willemsen is door het VNV-bestuur voorgedragen als nieuw 
bestuurslid, hij neemt de rol van secretaris op zich. Ruud van der Wal blijft zijn functie als 
penningmeester vervullen. 

In juni 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 voor het financiële beleid 
middels goedkeuring van het jaarverslag over 2017. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring en 
derhalve decharge verleend aan het bestuur. 

De Stichting beheert een behoorlijk vermogen. Met het oog op de lage rentestanden wordt de vraag 
naar het actief laten beheren van het vermogen steeds relevanter. Door een deel van het vermogen 
onder te brengen in een defensieve beleggingsportefeuille wordt het totale vermogen meer gespreid 
wat risico verlagend werkt. In het komende jaar zal het bestuur het besluit een deel van het 
vermogen actief te laten beheren verder uit werken. 

Het succes van de Stichting Loss of License werd bevestigd door de oprichting van de Stichting Loss of 
License Transavia. Het bestuur heeft de collega’s bijgestaan in de opzet en ontwerp van deze 
Stichting.  

De uitkering 

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 bepaalt het bestuur de definitieve 
hoogte van de Loss of License-uitkering met inachtneming van de financiele stabiliteit van het fonds. 
Het bestuur streeft in ieder geval naar een uitkeringsniveau van €150.000 euro netto pro rato aan 
het deeltijdpercentage. De definitieve hoogte is echter afhankelijk van de financiële positie van het 
fonds en kan maximaal op € 200.000 worden vastgesteld. Door de gezonde positie van het fonds in 
combinatie met het aantal verwachte afkeuringen in de komende jaren heeft het bestuur de 
uitkering voor 2018 wederom vastgesteld op €200.000,-. Ondanks dat deze uitkering ruimschoots 
hoger is dan het nagestreefde bedrag, verwacht het bestuur nog altijd aan haar doelstelling van een 
langjarig stabiel uitkeringsniveau te kunnen voldoen. In 2018 zijn er 9 uitkeringen toegekend.  

Voor het eerst sinds het bestaan van de Stichting werd het bestuur geconfronteerd met twee 
uitkeringsgerechtigden die het vak als vlieger weer op konden pakken. Dat betekent voor hen dat 
een deel van de ontvangen uitkering terugbetaald dient te worden. Aangezien het bestuur dit 
zorgvuldig wil doen is het niet binnen het begrotingsjaar 2018 gelukt om dit af te handelen.  



Communicatie 

Het bestuur heeft de leden van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers op regelmatige basis op 
de hoogte gehouden. De website www.slolf.nl is nog altijd het uithangbord van de Stichting. Op 
regelmatige basis wordt de content geactualiseerd. Communicatie gebeurd daarnaast ook via de 
kanalen die de VNV ter beschikking heeft. Dit gezien het bereik van die kanalen en het feit dat de 
stichting er is voor de VNV leden. 

Regelmatig kwamen er via de mail vragen bij het bestuur binnen. Deze vragen waren veelal 
algemeen van aard en konden vlot en naar tevredenheid afgehandeld worden.  

Middels feedback van collega’s vernemen we dat de bekendheid van de Stichting Loss of License 
Fonds onverminderd hoog is. Het bestaan van de Stichting wordt zeer gewaardeerd, dat blijkt ook elk 
jaar uit de positieve en persoonlijke reacties van uitkeringsgerechtigden. Uiteraard werkt dit zeer 
motiverend voor het bestuur.  
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Financieel 
verslag
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 328  528
       4.336.449        3.769.831

 4.336.776        3.770.360

 4.336.776        3.770.360

          120.000           120.000
       2.926.039        2.965.698

 3.046.039        3.085.698

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

Actief

Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passief

Kapitaal
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva  1.290.737           684.663

 4.336.776        3.770.360

31-12-18 31-12-17

€ €



Staat van baten en lasten over 2018
realisatie begroting realisatie

2017 2018 2018

Baten

Bijdrage KLM  1.324.236             1.377.788            1.374.180

Totaal baten  1.324.236             1.377.788            1.374.180

Lasten

 4.500  4.500  4.750

 4.500  4.500  4.750

 365  220  217
-  -  - 

 3.527  3.500  3.600
 773  800  908
- -  1

 4.665  4.520  4.725

 800.000             1.190.000            1.406.000

 800.000             1.190.000            1.406.000

 809.165             1.199.020             1.415.475

 1.324.236             1.377.788            1.374.180

 (809.165)           (1.199.020)           (1.415.475)

 515.072                178.768                 (41.295)

 5.596  3.000  1.773

 126  150  137

 5.470  2.850  1.636

 520.542                181.618                 (39.659)

 510.542                171.618                 (39.659)

 10.000 10.000 0

Bestuurskosten
Vaste onkostenvergoeding bestuur

Totaal

Uitvoeringskosten
ICT
Communicatiekosten
Adviseurs / accountants 
Verzekeringen
Diverse kosten 

Totaal

Uitkeringen
Uitkeringslasten

Totaal

Totaal lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Resultaat Stichting

Resultaat Stichting 
Financiele baten en lasten

Financiële	baten
Rente bank- en spaarrekeningen

Financiële	lasten
Bankkosten

Totaal

Resultaat voor bestemming

Mutatie bestemmingsreserves 
Dotatie reserve toekomstige uitkeringen

Toevoeging aan de vrije reserves

realisatie begroting realisatie
2017 2018 2018

 515.072                178.768  -41.295

€ € €

€ € €
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Grondslagen

Algemeen

Activiteiten
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.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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 activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
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.

Baten
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.

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

Belastingen
De loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting zijn niet van toepassing voor de stichting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
31-12-18 31-12-17

De specificatie van deze jaarrekeningpost is als volgt:

Te ontvangen bankrente  328  528
 328  528

31-12-18 31-12-17

 40.433  40

Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt:

ABN-AMRO Bank spaarrekening
ABN Spaarrekening

NL49 ABNA 0523 8738 83
NL34 ABNA 0523 8816 22             4.296.016  3.769.791

            4.336.449                 3.769.831
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

31-12-18 31-12-17

               120.000  120.000
- 

               120.000  120.000

31-12-18 31-12-17

            2.965.698                 2.965.698
                (39.659) - 

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen

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

Stand per 31 december 2017 
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december 

Bestemmingsreserves

Het saldo van deze jaarrekeningpost is als volgt te specificeren:

Bestemmingsreserve	uitkeringen

Stand per 31 december 2017 
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december             2.926.039                 2.965.698

31-12-18 31-12-17

1286000  882.000
3600  3.527

0  54
1125  1.125

12  11

            1.290.737  886.718

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie van deze jaarrekeningpost is als volgt:

Nog uit te betalen voorschotten en uitkeringen
Nog te betalen advies- en accountantskosten
Nog te betalen ICT kosten
Nog te betalen bestuurskosten
Nog te betalen bankkosten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In 2018 is er een aanvraag voor een uitkering ontvangen, waarbij het uitkeringsrecht in 2017 is ontstaan. Deze aanvrager 
heeft recht op een uitkering maar is eind 2018 weer gereïntegreerd. De initiële aanvraag heeft vertraging opgelopen 
door onder meer onduidelijkheid over de te hanteren toekenningsdatum. De reïntegratie maakt dat het bestuur uitkering 
en plicht tot terugbetaling zorgvuldig wil afhandelen. Dit maakt dat deze uitkeringsaanvraag ten laste zal komen van 
volgend boekjaar. (Zie tevens toelichting op de staat van baten en lasten 2018)

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen "gebeurtenissen na balansdatum" die van invloed zijn op de cijfers van 2018.

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. 

De bestemmingsreserves worden, tenzij anders toegelicht, vastgesteld door het bestuur van de stichting.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
Baten - bijdrage KLM

De bijdrage van KLM vindt plaats op de volgende basis:

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.

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 2016 t/m 2018 is dit:

01-01-16 01-01-17 01-01-18
FTE vliegers KLM (Incl. KLC, excl. KLM UK) 2609 2547 2604
Loonindex vanaf 2013 1,0000 1,0000 1,0150
KLM bijdrage €     1.356.471,28  1.324.236,24€       1.374.179,76€      

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

De bijdrage voor 2018 is met terugwerkende kracht geindexeerd conform CAO protocol 2018-19

Indexatiefactor
01-01-17 1,0000
01-01-18 1,0150
01-01-19 1,0302

percentage hoogte Uitkeringsjaar
toewijzing uitkering

Uitkering 1 80% 160.000 2018
Uitkering 2 75% 150.000 2018
Uitkering 3 80% 160.000 2018
Uitkering 4 80% 160.000 2018
Uitkering 5 100% 200.000 2018
Uitkering 6 28% 56.000 2018
Uitkering 7 100% 200.000 2018
Uitkering 8 80% 160.000 2018
Uitkering 9 80% 160.000 2018

Totaal: 1.406.000

Vaste onkosten vergoeding bestuur

De vaste onkosten vergoeding voor een bestuurslid bedraagt €125 per maand. 

In 2018 is J. Willemsen is toegetreden tot het bestuur, gedurende zijn inwerkperiode 
heeft hij een vaste onkostenvergoeding van €125 per maand ontvangen. 

Uitkeringen

Het	voorschot	op	de	uitkering	2018	is	vastgesteld	op	EUR	20.000

Er	zijn	negen	uitkeringen	ten	laste	gekomen	van	het	boekjaar	2018.		Tevens	zijn	er	twee	eerdere	
uitkeringsgerechtigden	weer	gereïntegreerd,	wat	leidt	tot	een	terugbetalingsverplichting	van	deze	
voormalig	uitkeringsgerechtigden.	Er	is	nog	overleg	over	de	exacte	voorwaarden	van	de	
terugbetalingsregeling	en	derhalve	heeft	het	bestuur	besloten	om	deze	baten	op	te	nemen	in	
boekjaar	2019.
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Overige gegevens

Ondertekening van de jaarrekening

Badhoevedorp, …………………………….

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

Raad van Toezicht:

Namens VNV:

Dhr. W.O.L. Schmid, president VNV
Dhr. F. Nauta, VNV

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.



IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. 

Wilhelminapark 29 

Postbus 6222 

2001 HE Haarlem 

Telefoon 023 -531 95 39 

Fax 023-5311700 

info@ipa-acon.nl 

www.ipa-acon.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan : het bestuur van de Stichting Loss of License Fonds 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Stichting Loss of License Fonds te Badhoevedorp 

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft deze jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van de Stichting Loss of License Fonds op 31 december 2018 en van het resul

taat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslag

geving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1 ). 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2018;

• de staat van baten en lasten over 2018; en

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederland

se controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in 

de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk 

van Stichting Loss of License Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance opdrachten en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk

heidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsre

gels accountants. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in de jaarrekening opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarrekening andere informatie 

die bestaat uit: 

het verslag van het bestuur; 

de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie 

gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of an

derszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. 

IPA-ACON ACCOUNTANTS BV s een onderdeel ven de IPA-ACON GROEP 

KvK nr 34088137, ING Bonk IBAN NL901NGB0668832606, Aongeslolen bi 1 hel SRA (nalianaal) / INAA (inlernationaol) 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van onze beroepsgroep; deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarreke

ning. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJk C1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige in

terne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het be

stuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstan

digheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 

in continuïteit kan voorzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële ver

slaglegging van de stichting. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oor

deel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdek

ken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelij

kerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissing die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit be

ïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle werkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijking op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan

daarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoe

ren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk ver

keerd voorstellen van zaken of het doorbreken van interne beheersing;
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werk

zaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de in

terne beheersing van de stichting;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslag

geving, en het evalueren van de redelijkheid van schatting door het bestuur en de toelichting

die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaard

baar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurte

nissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzeker

heid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te

vestigen op de relevante gerelateerde toelichting in de jaarrekening. Als de toelichtingen in

adequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar conti

nuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opge

nomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waar

onder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die 

redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Haarlem, 28 mei 2018 

Reg.nr.: 1006921/215/411/1478 

lpa-Acon Accountants B.V. 

Was getekend: mr. drs. J.C. Olij RA 




