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1. Bestuursverslag  
 

Alle bedragen x € 1.000  

 

1.1 Inleiding  
Voor u ligt het verslag van het bestuur van de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij 

Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, kortweg 

SAVAMITT, over de belangrijkste ontwikkelingen in 2017.  

Het is een verantwoording van de bestuursactiviteiten en biedt ook achtergrondinformatie bij de 

bijgevoegde jaarrekening.  

 

SAVAMITT is op 22 december 2006 voortgekomen uit een fusie tussen de stichting 

Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-industrie (SAVACO) 

en de stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie 

(SAVAT).  

 

In dit verslag vindt u van de organisatie SAVAMITT een verkorte weergave van de inhoud van 

de verzekering, de bestuursverrichtingen, de stand van zaken van het fondsresultaat en een 

toelichting in de vorm van enkele analyses.  

 

1.2 Doel van SAVAMITT:  
SAVAMITT heeft tot doel:  

1. Het collectief doen verzekeren van de werknemers op wie de CAO Aanvullende 

Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en 

Textielindustrie van toepassing is en die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden 

zijn en bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WGA-

uitkering (WGA = Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de zin van de 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede de financiering hiervan.  

2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak Mode-, 

Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de 

bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie 

in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, 

met inachtneming van nader door het bestuur vast te stellen procedurele voorwaarden.  

 

De onder 1 genoemde collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ten behoeve van de 

werknemers in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie is afgesloten bij Centraal Beheer 

Achmea.  

 

1.3 Contractduur  
In 2009 zijn afspraken gemaakt over een verlenging van de 1e contractperiode van de collectieve 

WGA-hiaat verzekering.  

De 2e contractperiode had een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december 2013.  

In 2013 zijn afspraken gemaakt over een verlenging met een 3e contractperiode met een looptijd 

van 1 januari 2014 t/m 31 december 2016. In december 2016 zijn afspraken gemaakt over 

verlenging van het lopende contract met één jaar tot 1 januari 2018. En in oktober 2017 is 

besloten dit contract wederom met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2019. 
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2. Organen van SAVAMITT en ondersteuning  

 

2.1 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2017  

Leden werkgevers.     Plaatsvervangende leden werkgevers  

G.A.J. Lamers, voorzitter (1)    H.J.A. Bekke (1)  

R. Bosch (1)  

M. Mulder (1)  

Vacature (1)  

 

Leden werknemers     Plaatsvervangende leden werknemers  

J. Plat, vicevoorzitter / secretaris (2)  

Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3)  

Mw. E.M. Werger (4)  

 

De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalenderjaar. 

In het verslagjaar was de heer G.A.J. Lamers fungerend voorzitter. De heer J. Plat trad op als 

vicevoorzitter / secretaris.  

 

(1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel  

(2) namens FNV  

(3) namens CNV Vakmensen  

(4) namens De Unie  

 

Bestuurswisselingen  
In het verslagjaar 2017 waren er geen bestuursmutaties. Aan het einde van het verslagjaar trad 

de heer R. Bosch terug als bestuurslid vanwege het verlaten van de sector.  

De vacature voor een bestuurslid namens MODINT stond nog open.  

 

2.3 Commissies / werkgroepen:  

 

Technische Commissie SAVAMITT  
Werkgeversvertegenwoordiging   Werknemersvertegenwoordiging  

G.A.J. Lamers      Mw. N. Engmann-van Eijbergen  

 

Externen:  

Mw. A. Plekker (Willis Towers Watson)  

A. Hofsink (Centraal Beheer)  

W.A. Verhoeven (Centraal Beheer)  

 

2.4 Ondersteuning bestuur en commissies  

 

2.4.1 Secretariaat  
Mw. Mr. N.L. Hofman, directeur  

Mw. Mr. M. Veenstra  

Mw. S. van der Heijdt 

  

2.4.2 Actuaris:  
Willis Towers Watson te Purmerend,  Mw. A. Plekker  

 

2.4.3 (Uitvoering) verzekering  
Achmea Schadeverzekeringen N.V.  

 

2.4.4 Accountant  
KPMG Accountants N.V. te Utrecht  
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3. Kerngegevens  

 

Aantallen ultimo verslagjaar   2017    2016  
Aangesloten werkgevers   368    322  

Verzekerde werknemers   10.103    10.068  

Verzekerde loonsom    € 359 mln.   € 311 mln.  

 

 

4. Verrichtingen van het bestuur  

 

4.1. Algemeen  
Het bestuur van de SAVAMITT vergaderde in het verslagjaar driemaal, te weten op 15 juni, 17 

oktober en 14 december 2017. 

De technische commissie vergaderde in het verslagjaar viermaal, te weten op 14 maart, 29 mei, 

13 september en op 17 oktober 2017 tezamen met het bestuur.  

 

In de bestuursvergaderingen wordt telkens de algemene gang van zaken m.b.t. de verzekering 

besproken. In dit verslagjaar speelde daarnaast de contractverlenging van de WGA-

hiaatverzekering Uitgebreid.  

In de Technische Commissie SAVAMITT worden, voor zover nodig, de bestuurs- 

vergaderingen voorbereid.  

 

In 2008 werd de afspraak gemaakt dat de Technische Commissie SAVAMITT en het bestuur 

ieder half jaar geïnformeerd zullen worden door Achmea over de stand van zaken met 

betrekking tot de uitvoering van de regeling. Deze informatie ziet onder meer op deelnemende 

bedrijven, nieuwe aanmeldingen, premieheffing en incasso, aantal en aard van de 

schadegevallen en de vermogenspositie.  

 

Naast de reguliere informatie over de financiële rapportage en de ontwikkeling van de 

schadegevallen zijn dit verslagjaar onder andere de volgende onderwerpen besproken in de 

vergaderingen van de Technische Commissie SAVAMITT:  

- de concept-jaarrekening 2016 is besproken ter voorbereiding op de behandeling in de 

bestuursvergadering in juni;  

- de contractverlenging van de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid in 2018 ter voorbereiding 

op besluitvorming en formalisering in de bestuursvergadering in december; 

- de gegevensverstrekking in het kader van de WGA-hiaatverzekering tussen Bpf MITT/AZL 

en SAVAMITT/CBA en via het online-meldloket, mede tegen de achtergrond van de 

invoering van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.  

 

4.2. WGA-hiaatverzekering Uitgebreid 2014-2018  
Met Centraal Beheer (CB) hebben cao-partijen een afspraak gemaakt over een verzekering met 

een uitgebreide collectieve dekking van het WGA-hiaat, die verplicht is voor alle werkgevers en 

werknemers op wie deze CAO SAVAMITT van toepassing is. De contractduur is in het 

verslagjaar verlengd met één jaar (2014-2018). De nieuwe/aanvullende afspraken die gelden 

vanaf 2018 zijn hieronder weergegeven.  

 

De zgn. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid biedt alle werknemers extra inkomenszekerheid, in 

aanvulling op hun WGA-uitkering, tot de maximum Sociale verzekeringsloongrens van  

€ 54.616,86 per januari 2018 (januari 2017: € 53.705,97). De werknemer heeft tot de 

(verschuivende) AOW-gerechtigde leeftijd de garantie van een inkomen dat minstens 70% van 

het oude loon bedraagt.  

 

Ook bij deze WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid is werken lonend. Indien de werknemer ten 
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minste 50% van de door het UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt het inkomen 

aangevuld tot maximaal 75% van het oude loon.  

 

Voor de financiering door SAVAMITT en CB is gekozen is voor de variant met een soort stop-

loss-verzekering en een vaste premie voor de duur van het contract, in plaats van jaarlijkse 

premievaststelling op basis van experience rating.  

 

4.3. Verlengen WGA-hiaat verzekering in 2018 

In vergadering in oktober stemt het bestuur in met het voorstel van CB voor verlenging van het 

lopende contract (2014-2018) met één jaar tot en met 31 december 2018. In de vergadering in 

december is dit contractueel geformaliseerd.  

Deze contractverlenging betekent het volgende: 

- de inhoud van de regeling blijft ongewijzigd; de vergoeding is tot de AOW-leeftijd (uiterlijk 

67 jaar); 

- de aanpassing van de WGA-hiaatuitkering is met de WIA-index (maximaal 3%) op 1 januari 

van enig jaar; 

- de bruto premie wordt per 1-1-2018 verhoogd naar 0,113%; voor zgn. oude gevallen wordt 

de korting gecontinueerd en blijft de premie 0%;  

- het grensbedrag (schade die boven de som van de netto premie maximaal voor rekening van 

SAVAMITT komt) wordt verhoogd bij een contract van 5 jaar tot € 5.800.000; effectuering 

per 1-1-2018;  

- er worden nieuwe vaste bedragen afgesproken voor de solvabiliteitsopslag, de excasso- en 

de administratievergoeding, welke aanzienlijk hoger liggen dan in 2016 en mede oorzaak 

zijn van de verhoging van de premie;  

- er geldt een opzegtermijn van een maand, doch het streven is erop gericht om drie maanden 

voor het aflopen van het contract een verlengingsvoorstel te doen;  

- de winstdelingsregeling wordt uitgebreid met contractjaar 2018 en wordt in 2023 

opgemaakt;  

- Afrekening van de contractperiode 2009-2013 geschiedt per 31-12-2018 en van de 

verlengde contractperiode 2014-2018 per einde 2022;  

 

4.4. 3
e
 WW-jaar en WGA-hiaatverzekering 

In het verslagjaar is ook uitgebreid gesproken over de relatie tussen de mogelijke private 

verzekering voor het 3
e
 WW-jaar van de branche via Stichting Private Aanvulling WW en 

loongerelateerde WGA (SPAWW) en de SAVAMITT-WGA-hiaat verzekering. In het licht van 

de privacywetgeving zal CBA geen koppeling met het SPAWW-systeem kunnen krijgen. Verder 

is CBA UWV volgend. Dit kan dus betekenen dat de WGA-hiaat uitgebreid verzekering leidt tot 

een dubbele uitkering. SPAWW houdt namelijk ook geen rekening met een uitkering op grond 

van de WGA-hiaat uitgebreid verzekering van SAVAMITT. Het bestuur legt zich bij deze 

ongewenste en niet oplosbare situatie neer. 

 

4.5. Branchegerichte aanpak verzuim re-integratie en arbeidsongeschiktheid  
In het jaarverslag 2016 is gemeld dat onder begeleiding van WTW is getracht te komen tot een 

blauwdruk voor de inrichting van het brancheloket. En dat het helaas niet is gelukt in dat 

verslagjaar omdat er (nog) te veel belemmeringen waren om deze vervolgstap te zetten. Het 

bleek niet mogelijk de verschillende diensten van de verschillende partijen te integreren en 

partijen beter te laten samenwerken.  

De neuzen moeten dezelfde kant op komen te staan als partijen gezamenlijk een brancheloket in 

stand willen houden. Besloten werd de gesprekken over de brancheaanpak op te schorten tot 

april/mei 2017; dan is het mogelijk om vanuit Achmea ook meer duidelijkheid over de 

samenwerkingsmogelijkheden met Modint Arbo te kunnen geven.  

In het verslagjaar blijkt dat de tijd niet rijp is voor het ‘keten idee’ (12-jaarspropositie). 

Kleine(re) bedrijven zijn nl. teruggekeerd naar het UWV. Verder werkt CB in het kader van de 

12-jaarspropositie nog steeds alleen met drie vaste providers (Arbodiensten) samen. SO MITT 
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doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Hierin wordt ook preventie en gezondheid 

meegenomen. Op basis van de resultaten van het onderzoek van SO MITT zal bezien worden 

hoe verder te gaan met de branche aanpak. Aan het einde van de verslagperiode was hierover 

nog niets bekend. 

 

4.6. Risicomanagement  

Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om het risico dat het 

fonds loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent is het 

concentratierisico. Concentraties kunnen er toe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in 

bijvoorbeeld de waardering (marktrisico), of de financiële positie van een tegenpartij 

(kredietrisico), grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt.  

De belangrijkste vorm van concentratierisico in de bezittingen van het fonds is de concentratie 

van de vorderingen bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Dit is een verzekeraar die onder 

toezicht van DNB staat. Het fonds onderkent dit risico, maar acht de kans dat dit risico een 

mogelijke negatieve impact heeft op het fonds beperkt.  

 

4.7. Premieheffing  
De premie is voor de contractperiode van 5 jaar voor de eerste 3 jaar vastgesteld op 0,075% van 

het loon tot de WIA-grens (in 2016 € 52.766,37). Vanaf 2017 is de premie 0,097% van het loon 

tot de WIA-grens van € 53.705,97 in 2017. Voor 2018 is de premie vastgesteld op 0,113% van 

het loon tot de WIA-grens van € 54.616,86.  

Deze premie geldt voor ondernemingen die pas vanaf 1 januari 2009 (zijn) gaan deelnemen aan 

de SAVAMITT-verzekering. Er geldt voor deze groep geen korting. De premie kan worden 

ingehouden op het loon van de werknemer.  

Voor zgn. “oude gevallen”* kan door het bestuur van de SAVAMITT jaarlijks worden besloten 

om een korting op de premie te geven.  

Voor 2017 en ook voor 2018 is besloten voor deze gevallen tot een korting van 0,097% (2017) 

resp. 0,113% (2018), zodat de premie voor die groep bedrijven uitkomt op 0%.  

 

*De zgn. “oude gevallen” zijn ondernemingen:  

A) die tot 1 januari 2005 deel hebben genomen aan de regelingen van SAVACO en SAVAT en 

daarvoor in 2004 premie hebben betaald, of  

B) die niet deel hebben genomen aan deze regelingen, maar die vóór 1 januari 2009 zijn gaan 

deelnemen aan de SAVAMITT-regeling en daarvoor een inkoopsom/premie hebben betaald.  

 

4.8. Indexatie SAVAT-, SAVACO- en SAVAMITT-uitkering  
De SAVAMITT-uitkeringen worden jaarlijks per januari verhoogd met de WIA-index, doch 

gemaximeerd op 3%. Tevens worden vanaf 2008 de SAVAT- en SAVACO-uitkeringen op 

dezelfde wijze geïndexeerd. De WIA-index in 2017 was 1,77% en is in 2018 1,70%.  

 

4.9. Voorlichting WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid SAVAMITT  
In december 2017 zijn de bedrijven per brief door de Vakraad MITT nader geïnformeerd over de 

contractverlenging met één jaar en over de premie 2018.  

Op de website www.vakraadmitt.nl zijn de hoofdlijnen van de zgn. WGA-Hiaatverzekering 

Uitgebreid weergegeven en zijn de voorlichtingsbrochure en diverse formulieren betreffende de 

WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid van SAVAMITT ter informatie geplaatst.  

 

4.10. Financiën SAVAMITT  
In de juni-vergadering werd de jaarrekening 2016 besproken en vastgesteld en werd daarop een 

goedkeurende controleverklaring van de accountant ontvangen. De onderliggende voorzieningen 

werden door de actuaris gecontroleerd. Uit de overige reserves wordt voor de oude gevallen de 

algemene premiekorting gefinancierd.  

In december nam het bestuur kennis van de verwachte realisatie 2017 van de bestuurs- en 

advieskosten van SAVAMITT.  
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Er zijn in het verslagjaar activiteiten verricht/kosten gemaakt die betrekking hebben op 

doelstelling 1 (het collectief doen verzekeren inzake arbeidsongeschiktheid). Hiervoor wordt 

verwezen naar punt 4 in de toelichting op de staat van baten en lasten 2017, pagina 18.  

Verder zijn in 2017 geen subsidies toegekend. Hiervoor wordt verwezen naar punt 5 in de 

toelichting op de staat van baten en lasten 2017, pagina 18.  

Voor doelstelling 2 (het ondersteunen bij re-integratie en verbeteren sociale en / of 

arbeidsmarktpositie) zijn geen activiteiten verricht/kosten gemaakt in het verslagjaar.  

 

4.11. Begroting  
Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, 

dient SAVAMITT de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze 

verplichting wordt een stichting ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als 

sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de SAVAMITT het geval.  

 

4.12. Slotwoord   
Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor SAVAMITT heeft ingespannen.  

 

Zeist, 14 juni 2018  

 

G.A.J. Lamers       J. Plat  

Vicevoorzitter / secretaris    Voorzitter 
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2. Kerncijfers 2017 - 2012 

 

 

Alle bedragen x € 1.000  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

        

Bruto premies        

(In rekening gebrachte bruto premies door verzekeraar)        

- WGA hiaat product  451 233 236 230 236 246 

- Koopsommen  - - - 174 - - 

Totaal bruto premies  451 233 236 404 236 246 

        

Netto resultaat  -447  -246 -225 -275 -99 1.056 

        

Eigen vermogen        

(Na resultaatverdeling)        

Overige reserves  569 1.015 1.262 1.457 1.732 1.831 

Bestemmingsreserve  7.570 7.570 7.570 7.600 7.600 7.600 

Totaal eigen vermogen  8.139 8.585 8.832 9.057 9.332 9.431 
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3. Balans per 31 december 2017 
(Na resultaatverdeling) 

 

Activa 31 december 2017  31 december 2016 

 (Alle bedragen x € 1.000)      

      

      

      

1. Vorderingen  11.023   11.028 

      

      

      

Totaal activa  11.023   11.028 

      

      

 

 

 

 

Passiva 31 december 2017  31 december 2016 

 (Alle bedragen x € 1.000)      

      

2. Eigen vermogen      

      

Overige reserves 569   1.015  

Bestemmingsreserve 7.570   7.570  

  8.139   8.585 

      

3. Kortlopende schulden  2.884   2.443 

      

      

Totaal passiva  11.023   11.028 

 

      

 
*De posten in de Balans zijn doorlopend genummerd en verwijzen naar de toelichtingen in hoofdstuk 6  
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4. Staat van baten en lasten over 2017 
 
(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

4. Bruto heffingsresultaat      

      

Bruto heffingen 34   23  

Uitkeringen boekjaar -   -  

     23 

Premie voor verzekeraar  -451   -232 

      

Totaal bruto heffingsresultaat  -417   -209 

      

5. Subsidies  -   - 

 

 

6. Bedrijfskosten      

      

Administratiekosten -60   -69  

Overige kosten -   -  

      

Totaal bedrijfskosten  -60   -69 

      

      

7. Financiële baten minus lasten      

      

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  30   32  

Andere rentelasten en soortgelijke lasten -   -  

      

Totaal financiële baten minus lasten  30   32 

      

8. Ondersteuning re-integratie en 

verbeteren sociale en/of 

arbeidsmarktpositie  

      

0-meting verzuim  -   - 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -447   -246 

      

Resultaatverdeling      

Onttrekking uit de overige reserve  -447   -246 

Onttrekking uit bestemmingsreserve  -   - 

      

  -447   -246 
 
*De posten in de Staat van baten en lasten zijn doorlopend genummerd volgend op de posten in de balans en verwijzen naar de 

toelichtingen in hoofdstuk 8  
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5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

 

5.1 Algemeen 

Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur- 

Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT), gevestigd te Zeist met als rechtsvorm Stichting, is op 

22 december 2006 voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting Aanvullende Voorzieningen 

bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectie-industrie (SAVACO) en de Stichting Aanvullende 

Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie (SAVAT). 

SAVAMITT heeft tot doel: 

1. Het collectief doen verzekeren van de werknemers op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen 

bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie van toepassing 

is en die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de 

arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (WGA = 

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de zin van de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (WIA), almede de financiering hiervan. 

2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, 

tapijt- en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of 

gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en 

gericht op het verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachtneming van nader 

door het bestuur vast te stellen procedurele voorwaarden. 

5.2 Overeenstemmingsverklaring 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn 

opgenomen in RJ 640. 

Het bestuur heeft op 14 juni 2018 de jaarrekening opgemaakt. 

5.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld worden 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Opname van een actief of een verplichting 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Verantwoording van baten en lasten 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Saldering van een actief en een verplichting  

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de 

balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief 

en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om 

de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en 

financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd 

opgenomen. 

Schattingen en veronderstellingen 

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 vereist dat het bestuur 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing 

van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 

lasten. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien, en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

5.4 Waarderingsgrondslagen voor de balans 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een 

voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de 

vorderingen. 

Vorderingen uit directe verzekeringen op verzekeringnemers 

De heffingsschattingen zijn als volgt tot stand gekomen: op grond van historische gegevens 

wordt een raming gemaakt van het door de aangesloten werkgevers nog te melden bedrag aan 

loonsommen voor dit boekjaar. Op de berekende heffingsschattingen per product wordt een 

correctie toegepast voor crediteringen en oninbare vorderingen.  

5.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Premie voor verzekeraar contract 2009 -2013 

De premie voor de verzekeraar is gebaseerd op een gemiddelde instroom van € 340.000 op 

jaarbasis (gemeten als toename van de technische voorziening exclusief intrest). Voor de totale 

looptijd van het contract 2009-2013 is dit bedrag gelijk aan de gecumuleerde nettopremie over 

de gehele contractperiode. 

Mocht de instroom over de gehele looptijd van het contract meer dan genoemde gecumuleerde  

nettopremie bedragen, maar minder dan twee maal de gecumuleerde nettopremie exclusief 

intrest, dan is dit risico voor rekening van SAVAMITT en wordt dit risico gefinancierd door 

SAVAMITT. Indien de schade over de looptijd van het contract meer dan twee maal de 

gecumuleerde nettopremie exclusief intrest bedraagt dan is dit risico voor rekening van Achmea 

Schadeverzekeringen N.V.. 

Op dit moment is de totale schadelast (€ 1.570.653) lager dan de bovengenoemde drempel (deze 

drempel bedraagt 5 maal € 340.000 = € 1.700.000).  

Bepalingen risico SAVAMITT contract 2014 –2018 

Indien de opgerente netto premie inclusief excassodekking onvoldoende blijkt te zijn om de 

opgerente schade (bestaande uit uitkeringen en de voorziening verzekeringsverplichtingen) 

inclusief de excassokosten te dekken, dan komt dit tekort voor rekening van SAVAMITT tot een 

maximum van € 5,8 miljoen. Dit tekort wordt gefinancierd vanuit de reserves van SAVAMITT. 

Zij zal hiertoe voldoende reserves aanhouden en hierover op verzoek van Achmea rapporteren. 
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De reserves worden aangehouden tot de datum van de eindafrekening voor 31 december 2022. 

Bedraagt het tekort meer dan € 5,8 miljoen, dan komt dit meerdere ten laste van Achmea. Op dit 

moment is nog geen resultaat bekend. 

 

5.6 Kasstroomoverzicht 

Aangezien de kasstromen grotendeels worden verwerkt via de verzekeraar (Achmea 

Schadeverzekeringen N.V.) is een kasstroomoverzicht achterwege gelaten. 
 

 

  



SAVAMITT              Jaarverslag 2017 

 

Pagina 14  

6. Toelichting balans per 31 december 2017 
 

1. Vorderingen 

(Alle bedragen x € 1.000)    2017     2016 
 

Rekening-courant Achmea 
    Schadeverzekeringen N.V. 11.023   11.028  

      

Stand einde boekjaar  11.023   11.028 

      

 
 

 

      

Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V. gedurende het jaar: 

      

Stand begin boekjaar  11.028   11.056 

Verrekening beheers- en accountantskosten -69   -83  

Rentedeling  30   32  

Rentevergoeding over voorlopige winstdeling 0   0  

Ontvangen WIA heffingspremie  34   23  

  -5   -28 

      

Stand einde boekjaar  11.023   11.028 
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2. Eigen vermogen 

(Alle bedragen x € 1.000)    2017     2016 

      

Overige reserves 569   1.015  

Bestemmingsreserve 7.570   7.570  

      

Stand einde boekjaar  8.139   8.585 

 

Verloop overige reserves gedurende het boekjaar 
 

Stand begin boekjaar  1.016   1.262 

Resultaatverdeling boekjaar  -447   -246 

      

Stand einde boekjaar  569   1.016 
 

 

Verloop bestemmingsreserve gedurende het boekjaar 
 

Stand begin boekjaar  7.570   7.570 

Resultaatverdeling boekjaar  -   - 

      

Stand einde boekjaar  7.570   7.570 
 

 

Op 24 maart 2010 heeft het bestuur van SAVAMITT besloten een bedrag uit de overige reserves 

te bestemmen voor de doelstelling zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van de geldende statuten: ‘Het 

ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- 

en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk 

buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en gericht op het 

verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachtneming van nader door het bestuur 

vast te stellen procedurele voorwaarden’. 

In voorgaande boekjaren waren de reserves van SAVAMITT niet formeel bestemd voor 

specifieke statutaire doelstellingen; daarom is in die jaren geen bestemmingsreserve gevormd. 
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3. Kortlopende schulden 

(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

Rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen 
    N.V., verzekeraar premie WIA 2.824   2.373  

Te betalen beheer- en accountantskosten 60   69  

      

Stand einde boekjaar  2.884   2.442 

      

 

Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA 

gedurende het jaar: 
 

Stand begin boekjaar  2.373   2.141 

WIA-premie lopend jaar 348   233  

Correctie premies 2010 t/m 2016 103   -1  

  451   232 

      

Stand einde boekjaar  2.824   2.373 
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7. Niet in de balans opgenomen activa en 
verplichtingen 

 

De verzekeringstechnische boekjaarresultaten over de periode 2009-2017 bedragen per 31 

december 2017  € -9.663 (31 december 2016 € 157.391). 

Omdat deze resultaten, betrekking hebbende op de contractperiode 2009-2013, nog niet 

definitief zijn vastgesteld en niet direct opeisbaar zijn wordt het voorlopige resultaat als niet in 

de balans opgenomen activa opgenomen. 

Het resultaat over de periode 2009-2013 wordt uiterlijk 31 december 2018 definitief vastgesteld. 
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8. Toelichting staat van baten en lasten 2017 
 

 

4. Bruto heffingsresultaat 

(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

Bruto heffingen:      

Opgelegde WIA-premie  34   23 

      

Premie voor verzekeraar:      

In rekening gebrachte WIA-premie -348   -233  

Naheffing WIA-premie 2010 t/m 2016 -103   1  

  -451   -232 

      

Bruto heffingsresultaat  -417   -209 

      

 

5. Subsidies 

(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

Subsidies  -   - 

 

Er zijn over 2017 geen subsidies aangevraagd en ontvangen. 

 

 

6. Bedrijfskosten 

(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

Overige administratiekosten  60   69 

 

In de bedrijfskosten zijn € 14.702 (2016: € 11.858) kosten voor de accountantsorganisatie 

besloten voor het onderzoek naar de jaarrekening. De Stichting heeft geen gebruik gemaakt van 

andere diensten van de accountantsorganisatie. 

 

 

 

7. Financiële baten minus lasten 

(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

Anderen rentebaten en soortgelijke opbrengsten: 

- Rentedeling rekening-courant  30   32 
- Rentevergoeding over voorlopige technische 
  Winstdeling  0   

 

0 

Financiële baten minus lasten  30   32 

      

 



SAVAMITT              Jaarverslag 2017 

 

Pagina 19  

8. Ondersteuning re-integratie en verbeteren sociale en/of arbeidsmarktpositie. 

(Alle bedragen x € 1.000)   2017     2016 

      

0 –meting verzuim     0   0 

      

  

 

9. Vennootschapsbelasting 

De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de 

vennootschapsbelasting. 

 

10. Personeelsbestand 

De stichting had in 2017, evenals in 2016, geen medewerkers in dienst. 

 

11. Bezoldiging van bestuurders 

De bestuurders hebben in 2017, evenals in 2016, geen bezoldiging ontvangen. 
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9. Overige gegevens 

 
 

9.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat.  

Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen. 

Het bestuur besluit het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering als volgt te verdelen: 

 

Resultaatverdeling      

(Alle bedragen x € 1.000)    2017     2016 

      

Onttrekking aan de bestemmingsreserve  0   0 

Onttrekking aan de overige reserve  -447   -246 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -447   -246 

      

 

9.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële 

gevolgen voor de Stichting.  

 

9.3 Controleverklaring van de accountant 

De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeist, 14 juni 2018 

 

 

 

 

 

 

J. Plat G.A.J. Lamers   

Voorzitter           Vicevoorzitter/secretaris  


