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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 2020. 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. 

 

1.1.1 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. 

 

1.1.2 Contractduur  

In 2009 zijn afspraken gemaakt over een verlenging van de 1e contractperiode van de collectieve WGA-

hiaatverzekering. 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 1 jaar tot 1 januari 2018. In oktober 2017 is besloten dit contract wederom met 

1 jaar te verlengen tot 1 januari 2019. In september 2018 is voor de laatste maal het lopende stoploss-

contract met 1 jaar verlengd tot ultimo 2019. En in december 2019 is voor de duur van 3 jaar een 

conventioneel contract met Centraal Beheer afgesloten. Dit nieuwe contract is geen stoploss contract en 

kent geen winstdeling. De premies voor 2020, 2021 & 2022 zijn voor het risico van Centraal Beheer. 

Dit is de reden dat de premies van 2020 niet zijn opgenomen in de kerncijfers, balans en rekening van 

baten en lasten. 
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1.2 Organen van SAVAMITT en ondersteuning  

1.2.1 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2020  

Leden werkgevers.      Plaatsvervangende leden werkgevers  

Dhr. G.A.J. Lamers, vicevoorzitter/secretaris (1) Dhr. P.A.J. Hanselman (1)  

Dhr. J.A. Bosman (1)       

Dhr. M. Mulder (1)  

Mw. F.C.A. Wolsky (1) 

 

Leden werknemers      Plaatsvervangende leden werknemers  

Mw. S. Baghat-Ziadi, voorzitter (2) 

Dhr. J. Plat (2)  

Mw. C.M.P. Huntjens (3)  

Dhr. E.H.A Geurts (4) 

 

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

verslagjaar was mevrouw S. Baghat-Ziadi fungerend voorzitter. De heer G.A.J. Lamers 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 

 

1.2.2 Bestuurswisselingen  

Aan werkgeverzijde heeft de heer J.A. Bosman per 1 januari 2020 de bestuurszetel van de heer F.R. 

Spaan overgenomen. De vacature is voorzien met de komst van mevrouw F.C.A. Wolsky. Zij is op 16 

september 2020 aangetreden.   

 

Mevrouw. N. Engmann – Van Eijbergen heeft per 1 januari 2020 haar bestuurswerkzaamheden voor SF 

MITT beëindigd. Namens CNV Vakmensen is zij opgevolgd door mevrouw C.M.P. Huntjens. Mevrouw 

S. Baghat – Ziadi (FNV) heeft gedurende het jaar 2020 de werkzaamheden namens de heer J. Plat 

waargenomen. De heer J. Plat heeft zijn werkzaamheden per 1 januari 2021 beëindigd. 

 

Vanaf de vergadering van 4 maart 2021 is de heer B. Alkemade (FNV) als toehoorder bij de 

vergaderingen aanwezig.  

 

De heer G.A.J. Lamers heeft per 1 januari 2021 het voorzitterschap van mevrouw S. Baghat – Ziadi 

overgenomen. De heer G.A.J. Lamers tekent het jaarverslag 2020 SAVAMITT voor akkoord.  

 

1.2.3 Commissies / werkgroepen:  

 

Technische Commissie SAVAMITT  

Werkgeversvertegenwoordiging    Werknemersvertegenwoordiging  

Dhr. G.A.J. Lamers      Mw. C.M.P. Huntjens  

 

Externen:  

Dhr. P. Steur (Willis Towers Watson)  

Dhr. A. Hofsink (Centraal Beheer)  

Dhr. W.A. Verhoeven (Centraal Beheer)  

 

Per 1 januari 2021 worden de taken van mevrouw A. Plekker (Willis Towers Watson) overgenomen 

door de heer P. Steur (Willis Towers Watson).  
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1.2.4 Ondersteuning bestuur en commissies  

 

1.2.4.1 Secretariaat  

Dhr. R.A. Veldman 

Mw. M.S. van der Heijdt 

 
1.2.4.2 Actuaris:  

Willis Towers Watson te Purmerend, mw. A. Plekker 

 

1.2.4.3 (Uitvoering) verzekering  

Achmea Schadeverzekeringen NV, handelend onder de naam Centraal Beheer, statutair gevestigd op de 

Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn (KvK handelsregisternr. 08053410).  

 

1.2.4.4 Accountant  

KPMG Accountants N.V. te Utrecht 

 

1.3 Kerngegevens  

 

Aantallen ultimo verslagjaar   2020   2019    

Aangesloten werkgevers   412   420     

Verzekerde werknemers   9.012   10.558     

Verzekerde loonsom*    € 323 mln.  € 321 mln.    

 
*Toelichting verzekerde loonsom: 

De verzekerde loonsom is berekend op basis van de betaalde premie in boekjaar 2020.  

 

1.4. Verrichtingen van het bestuur  

 

1.4.1 Algemeen  

Het bestuur van de SAVAMITT vergaderde in het verslagjaar 4 keer, te weten op 12 maart, 11 juni, 17 

september en 3 december 2020. De Technische Commissie (verder genoemd TC) vergaderde in het 

verslagjaar 3 keer, te weten op 10 februari, 19 mei en 3 september 2020.  

 

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

besproken. In dit verslagjaar speelde met name de definitief maken van de cao-teksten SAVAMITT, 

waarna de cao is ingediend en een algemeen verbindend verklaring is verkregen. Hiervoor was vereist 

om de statuten te wijzigen. Hetgeen ook gerealiseerd is. Daarnaast speelde de verlenging van de 

Mantelovereenkomst WIA met Centraal Beheer.   

 

Het bestuur is met Centraal Beheer in gesprek over de constatering dat veel nieuw aangesloten bedrijven 

geen verzekering bij Centraal Beheer afsluiten noch dispensatie aanvragen. Gaandeweg het jaar werd 

duidelijk het probleem groter is dan enkel en alleen niet aansluiten van nieuwe bedrijven en dat 

communicatie over de verzekering een verbeterslag nodig heeft. Ook de financiële commissie van de 

MITT heeft zijn zorgen uitgesproken over het grote aantal bedrijven dat geen verzekering voor hun 

werknemers heeft afgesloten en adviseert het bestuur om de risico’s in kaart te brengen. Na eerste 

verkenningen is in de SAVAMITT-vergadering van maart besloten om een grondig onderzoek uit te 

laten voeren, waarbij gekeken wordt naar regelgeving, de mogelijkheden tot bevorderen c.q. afdwingen 

de naleving van de cao en daarmee de plicht tot afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekering 

alsmede de verschillende risico’s.  
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In de TC SAVAMITT worden, voor zover nodig, de bestuursvergaderingen voorbereid. In 2008 werd 

de afspraak gemaakt dat de TC SAVAMITT en het bestuur ieder half jaar geïnformeerd zullen worden 

door Centraal Beheer 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 TC 

SAVAMITT:  

- dispensatieverzoeken; 

- opnemen van de peildatum 1 januari in de portal; 

- het door Centraal Beheer correct aansluiten van bedrijven die onder de regeling vallen en het 

verschil tussen bij Centraal Beheer aangesloten bedrijven versus de bedrijven die onder de 

werkingssfeer vallen; 

- de koopsom in het jaarverslag 2020; 

- de mantelovereenkomst WIA zoals door Centraal Beheer en SAVAMITT afgesloten; 

- de cao SAVAMITT inclusief reglement en nieuw dispensatiebeleid, alsmede (het proces naar) 

indiening bij SZW en verzoek tot algemeen verbindend verklaring; 

- het bestuursverslag voor het jaarverslag 2019; 

- de SAVAMITT-pagina op de website van Centraal Beheer en de nog gewenste aanpassingen 

op deze pagina alsmede in de portal. 

 

1.4.2 WGA Hiaatverzekering Uitgebreid 2020 t/m 2022 

Met Centraal Beheer 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 2019 verlengd met 

3 jaar (2020 t/m 2022), waarbij in tegenstelling tot de daarvoor gelegen jaren sprake is van een 

conventioneel contract. De nieuwe/aanvullende afspraken die gelden vanaf 2020 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 € 58.311,00 per 

januari 2021 (januari 2020: € 57.232,08). 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 tenminste 50% 

van de door UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt het inkomen aangevuld tot maximaal 75% 

van het oude loon. 

 

1.4.3 Verlengen WGA Hiaatverzekering in 2020 

In de vergadering van december 2019 stemde het bestuur in met het voorstel van Centraal Beheer voor 

verlenging van het lopende contract voor de duur van 3 jaar (2020 t/m 2022).  

Deze contractverlenging betekent het volgende: 

- het nieuwe contract betreft een conventioneel contract; 

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

eindleeftijd thans is gemaximeerd op 68 jaar); 

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

enig jaar;  

- de bruto premie wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar 0,420%; 

- SAVAMITT betaalt een voorlopige koopsom van € 176.752 voor verhoging van de maximale 

AOW-leeftijd van de bestaande uitkeringsgerechtigden van 67 naar 68 jaar. Deze definitieve 

koopsom van het contract 2014 t/m 2019 wordt in het 1e halfjaar van 2022 berekend. De schades 

van de tekenjaren 2018 en 2019 zijn nog niet bekend, waardoor de definitieve koopsom nog niet 

kan worden bepaald en worden opgenomen in de jaarrekening. 
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- uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de looptijd van het contract doet Centraal Beheer aan 

SAVAMITT een verlengingsvoorstel; 

- de t/m 2019 nog geldende winstdelingsregeling wordt in principe ultimo 2024 opgemaakt; 

- de afrekening van de contractperiode 2009 t/m 2013 is geschied per 31 december 2018.  

- de afrekening van de contractperiode 2014 t/m 2019 vindt plaats ultimo 2024;  

- over het vrije vermogen wordt het U-rendement +0,3% vergoed. 

 

1.4.4 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 ertoe 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 NV. 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. 

 

1.4.5 Impact COVID-19  

Begin 2021 wordt steeds duidelijker dat de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) steeds grotere 

gevolgen heeft voor de bedrijven vallend onder de SAVAMITT.  Hierdoor krijgt de SAVAMITT 

mogelijk te maken met een teruglopend aantal werkgevers en werknemers, meer faillissementen en 

onbetaalde premiefacturen. Er zal mogelijk ook meer werkloosheid en meer arbeidsongeschiktheid gaan 

ontstaan. Vooralsnog heeft het bestuur op basis van de beschikbare informatie uit de sector de 

verwachting dat door landelijke steunmaatregelen een stijging van het aantal faillissementen is 

voorkomen, maar houdt er rekening mee dat deze stijging alsnog ontstaat na afbouw c.q. beëindiging 

van deze steunmaatregelen. 

SAVAMITT heeft een driejarig contract met Centraal Beheer (CB), met als ingangsdatum 1 januari 

2020. Dit contract brengt met zich mee dat SAVAMITT op dit moment enkel partij is bij de 

mantelovereenkomst, de cao en de algemeen verbindend verklaring. Door deze constructie van het 

nieuwe (conventionele) contract en het vermogen van de stichting, zijn naar verwachting de financiële 

gevolgen voor SAVAMITT nihil.  

 

1.4.6 Premieheffing  

De premie is voor de contractperiode van 6 jaar voor de 1e 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. In 2019 is het stoploss contract met 1 jaar verlengd met een lichte stijging van 

de premie. De premie voor 2019 is voor iedereen vastgesteld op 0,121% van het loon tot de 2019 WIA-

grens van € 55.927,08. Voor de periode 2020 t/m 2022 bedraagt de premie 0,420% tot de WIA-grens 

van € 57.232,08 (2020). Een aanzienlijke stijging die grotendeels het gevolg is van het afsluiten van een 

conventioneel contract. Vanaf 2020 zijn er geen kortingen meer afgesproken en gegeven. De premie kan 

worden ingehouden op het loon van de werknemer. Per 1 januari 2020 heeft de SAVAMITT een nieuw 

conventioneel verzekeringscontract voor 3 jaar met Centraal Beheer afgesloten. Dit nieuwe contract is 

geen stoploss contract en kent geen winstdeling. De premies voor 2020, 2021 & 2022 zijn voor het risico 

van Centraal Beheer. Dit is de reden dat de premies van 2020 niet zijn opgenomen in de kerncijfers, 

balans en rekening van baten en lasten. SAVAMITT loopt geen economisch risico bij het nieuwe 

contract. 

 

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%.  
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*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.  

 

1.4.7 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 2020 was 2,34% en is in 2021 1,88%. 

 

1.4.8 Voorlichting WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid SAVAMITT  

In 2020 is op de website een Centraal Beheer een eigen SAVAMITT-pagina geplaatst. SAVAMITT en 

Centraal Beheer zullen alle aan de regeling gerelateerde informatie op deze pagina plaatsen. In 2021 is 

www.mitt.nl gelanceerd, waar SAVAMITT met name de informatie over de cao en dispensatie heeft 

geplaatst met een link naar de SAVAMITT-pagina van Centraal Beheer.  

 

1.4.9 Financiën SAVAMITT  

In de juni-vergadering werd de jaarrekening 2019 besproken en vastgesteld en werd daarop een 

goedkeurende controleverklaring van de accountant ontvangen. De onderliggende voorzieningen 

werden door de actuaris gecontroleerd.  

 

Er zijn in het verslagjaar administratiekosten gemaakt van € 88.497,50 die betrekking hebben op 

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

naar punt 2 in de toelichting op de staat van baten en lasten 2020, pagina 17. Verder zijn in 2020 geen 

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

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

 

1.4.10 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. 

 

1.4.11 Slotwoord   

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

 

Zeist, 18 juni 2021  

 

 

 

G.A.J. Lamers      S. Baghat-Ziadi  

Voorzitter      Vicevoorzitter / secretaris  

http://www.mitt.nl/
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2. Kerncijfers 2020 - 2014 

    

        
Alle bedragen x € 1.000 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
        

Bruto premies*        

(In rekening gebrachte bruto premies 

door verzekeraar aan SAVAMITT) 
       

- WGA hiaat product - 389 352 451 233 236 230 

- Koopsommen -           -            -            -            -  - 174 

Totaal bruto premies 
-       

389  

      

352 

      

451 

      

233 

      

236 

      

404 
        

Netto resultaat -92 -61 65 -447 -246 -225 -275 
        

Eigen vermogen        

(Na resultaatverdeling)        

Overige reserves 1.251 1.273 1.334 569 1.015 1.262 1.457 

Bestemmingsfonds 6.800 6.870 6.870 7.570 7.570 7.570 7.600 

Totaal eigen vermogen 8.051 8.143 8.204 8.139 8.585 8.832 9.057 

               

 

*Per 1 januari 2020 heeft de SAVAMITT een nieuw conventioneel verzekeringscontract voor 3 jaar met Centraal 

Beheer afgesloten. Dit nieuwe contract is geen stoploss contract en kent geen winstdeling. De premies voor 

2020, 2021 & 2022 zijn voor het risico van Centraal Beheer. Dit is de reden dat de premies van 2020 niet zijn 

opgenomen in de kerncijfers, balans en rekening van baten en lasten. SAVAMITT loopt geen economisch risico 

bij het nieuwe contract. 
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3. Jaarrekening 
 

3.1 Balans per 31 december 2020  
(Na resultaatverdeling)  

     
  

     

Activa   31 december 2020   31 december 2019 

 (Alle bedragen x € 1.000)       

       

       

       

3.1.1 Vorderingen           11.704            11.780  
         

       

Totaal activa   11.704   11.780 

              
       

       

       

Passiva   31 december 2020   31 december 2019 

 (Alle bedragen x € 1.000)       

       

3.1.2 Eigen vermogen       

       

Overige reserves            1.251              1.273   

Bestemmingsfonds            6.800              6.870   

Totaal Eigen vermogen              8.051               8.143  
    

   

3.1.3 Kortlopende schulden             3.653              3.637  
         

Totaal passiva   11.704   11.780 
       

       

              
 

*De posten in de balans zijn doorlopend genummerd en verwijzen naar de toelichtingen in hoofdstuk 3.4. 
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020   
     

(Alle bedragen x € 1.000)   31 december 2020   31 december 2019 
       

3.2.1 Bruto heffingsresultaat       

       

Bruto heffingen             -                  389   

Uitkeringen boekjaar                   -                     -   

              -                  389  

Premie voor verzekeraar            -               -389  

       

Totaal bruto heffingsresultaat                    -               -  
       

3.2.2 Subsidies                    -                     -  
       

3.2.3 Bedrijfskosten       

       

Administratiekosten               -88                 -73   

Overige kosten                   -                     -   

       

Totaal bedrijfskosten                -88                 -73  
       

3.2.4 Financiële baten minus lasten       

  
 

    

Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 
              -5                  15   

Andere rentelasten en soortgelijke lasten                2                   -4   

       

Totale financiële baten minus lasten                 -3                 11 
       

3.2.5 Ondersteuning re-integratie en verbeteren sociale en/of arbeidsmarktpositie  
       

Saldo baten en lasten                -92                  -61  

       

Verdeling Saldo baten en lasten       

Onttrekking uit de overige reserve                -92                  -61  

Onttrekking uit bestemmingsfonds                   -                     -  
         
                -92                  -61  

 

*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 3.6.  
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

3.3.1 Algemeen 

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

Textielindustrie (SAVAMITT), gevestigd te Zeist met als rechtsvorm Stichting (geregistreerd onder 

KvK-nummer 41214819), 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. 

3.3.2 Overeenstemmingsverklaring 

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

opgenomen in RJ 640. 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. 

 

Het bestuur heeft op 18 juni 2021 de jaarrekening opgemaakt. 

3.3.3 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 

SAVAMITT heeft contractueel voor het contract 2014 tot en met 2019 een beklemd vermogen van 

€ 6,8 mln. Het bestemmingsfonds van € 6,8 mln. kan door SAVAMITT niet aangewend worden voor 

andere doelen tot de datum van de eindafrekening van 31 december 2024. Bedraagt het tekort meer 

dan € 6,8 mln., dan komt dit meerdere ten laste van Centraal Beheer. Doordat de premies van de 

contractjaren 2014 tot en met 2019 zijn geïnd en de eventuele tekorten boven de € 6,8 mln. voor 

rekening zijn van Centraal Beheer, loopt SAVAMITT geen economisch risico. 

 

SAVAMITT heeft ook een nieuw driejarig contract met Centraal Beheer (CB), met als ingangsdatum 

1 januari 2020. Dit nieuwe contract brengt met zich mee dat SAVAMITT op dit moment enkel partij is 

bij de mantelovereenkomst, de cao en de algemeen verbindend verklaring. Dit nieuwe contract is geen 

stoploss contract en kent geen winstdeling. De premies voor 2020, 2021 en 2022 zijn voor risico van 

Centraal Beheer. Door het nieuwe (conventionele) contract van 2020 tot en met 2022 loopt 

SAVAMITT economisch geen risico. Gezien de inrichting van deze twee overeenkomsten met 

Centraal Beheer hebben de economische gevolgen van COVID-19 geen impact op de gehanteerde 

continuïteitsveronderstellingen. 



SAVAMITT  Jaarverslag 2020

  

 

Pagina 12 

 

 

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. 

 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 

dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 

betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 

transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend 

met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. 

 

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. 

 

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. 
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3.3.4 Waarderingsgrondslagen voor de balans 

 

Vorderingen 

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

voorziening voor het risico van oninbaarheid. Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de inbaarheid van de vorderingen. 

 

Eigen vermogen 

De overige reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de stichting zonder belemmering 

door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

Het bestemmingsfonds bestaat ultimo verslagjaar uit het bestemmingsfonds inzake contract 2014 t/m 

2019. Dit fonds wordt gespaard en achterhouden totdat de eindafrekening van dat contract in 2024 kan 

worden opgemaakt, zoals vastgelegd in de door SAVAMITT en Achmea ondertekende “SAVAMITT 

Mantelovereenkomst WIA 1 januari 2014 t/m 31 december 2019”. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden omvatten de posten verschuldigd aan externe partijen en zijn gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 

 

3.3.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Bepalingen risico SAVAMITT contract 2014 t/m 2019 

Indien de opgerente netto premie inclusief excassodekking (2014 t/m 2016) onvoldoende blijkt te zijn 

om de opgerente schade (bestaande uit uitkeringen en de voorziening verzekeringsverplichtingen) 

inclusief de excassokosten (2014 t/m 2016) te dekken, dan komt dit tekort voor rekening van 

SAVAMITT tot een maximum van € 6,8 mln. Dit tekort wordt gefinancierd vanuit het fonds van 

SAVAMITT. Zij zal hiertoe voldoende reserves aanhouden en hierover op verzoek van Centraal 

Beheer rapporteren. Het bestemmingsfonds is in 2020 teruggebracht van € 6,87 mln. naar € 6,80 mln. 

De reserves worden aangehouden tot de datum van de eindafrekening voor 31 december 2024. 

Bedraagt het tekort meer dan € 6,8 mln., dan komt dit meerdere ten laste van Centraal Beheer. De 

excassokosten voor 2017 t/m 2019 zijn een vast bedrag en maken geen onderdeel uit van het resultaat. 

Op dit moment is nog geen resultaat bekend. 

 

Bepalingen risico SAVAMITT contract 2020 t/m 2022 

Per 1 januari 2020 heeft de SAVAMITT een nieuw conventioneel verzekeringscontract voor 3 jaar 

met Centraal Beheer afgesloten. Dit nieuwe contract is geen stoploss contract en kent geen 

winstdeling. De premies voor 2020, 2021 & 2022 zijn voor het risico van Centraal Beheer, 

SAVAMITT loopt geen economisch risico bij het nieuwe contract. Dit is de reden dat de premies van 

2020 niet zijn opgenomen in de kerncijfers, balans en rekening van Baten en Lasten. 

 

3.3.6 Kasstroomoverzicht 

Aangezien de kasstromen grotendeels worden verwerkt via de verzekeraar (Centraal Beheer) is een 

kasstroomoverzicht achterwege gelaten. 
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3.4 Toelichting Balans per 31 december 2020 
  

     

3.4.1 Vorderingen  
     

(Alle bedragen x € 1.000)    31 december 2020   31 december 2019 
  

     
Rekening-courant 

Achmea Schadeverzekeringen NV* 
         11.704            11.780   

        

Stand einde boekjaar           11.704            11.780  
       

       

       

Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen NV gedurende het jaar: 
       

Stand begin boekjaar           11.780            11.432  

Verrekening beheers- en 

accountantskosten 
             -73                 -52   

Rentedeling                 -5                  15   

Rentevergoeding over voorlopige 

winstdeling 
               2                   -4   

Ontvangen WIA-heffingspremie   -                            389   

               -76                  348  
       

Stand einde boekjaar           11.704            11.780  

              

 

 
*Afhankelijk van het verloop van het contract en het resultaat zal de afrekening van het contract 2014 t/m 2019 niet 

eerder plaatsvinden dan in 2024. Hiermee zal ook de rekening-courant positie (deels) worden afgewikkeld. 
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3.4.2 Eigen vermogen  
     

(Alle bedragen x € 1.000)    31 december 2020   31 december 2019 
       

Overige reserves            1.251              1.273   

Bestemmingsfonds            6.800              6.870   

         

Stand einde boekjaar             8.051              8.143  
  

 
    

Verloop overige reserves gedurende het boekjaar     
  

     

Stand begin boekjaar   1.273   1.335 

Toename vermogen door afname bestemmingsfonds*                 70                 -  

Resultaatverdeling boekjaar                -92                  61  
         

Stand einde boekjaar             1.251              1.273  
       

Verloop bestemmingsfonds gedurende het boekjaar    
 

Stand begin boekjaar 

Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds 

          6.870              6.870  

              -70              -  
         

Stand einde boekjaar             6.800              6.870  
       

Resultaatverdeling       

       

Onttrekking aan het bestemmingsfonds                   -                     -  

Toevoeging/onttrekking aan de overige reserve              -92                  -61  
         

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening               -92                  -61  

       

       
*De omvang van het beklemde vermogen is in lijn gebracht met de contractuele afspraken met Centraal Beheer. 

Het bestemmingsfonds van € 6,8 mln. kan door SAVAMITT niet aangewend worden voor andere doelen tot de 

datum van de eindafrekening van 31 december 2024. Bedraagt het tekort meer dan € 6,8 mln., dan komt dit 

meerdere ten laste van Centraal Beheer. 
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3.4.3 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat.  

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

 
*Afhankelijk van het verloop van het contract en het resultaat zal de afrekening van het contract 2014 t/m 2019 niet 

eerder plaatsvinden dan in 2024. Hiermee zal ook de rekening-courant positie (deels) worden afgewikkeld. 
 
 

3.5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
Afhankelijk van het verloop van het contract en het verzekeringstechnisch resultaat zal de afrekening 

van het contract 2014 t/m 2019 niet eerder plaatsvinden dan in 2024. De maximale verplichting 

waarover SAVAMITT in 2024 zal moeten afrekenen bedraagt € 6,8 mln. Hiermee zal ook de 

rekening-courant positie (deels) worden afgewikkeld. 

  

3.4.4 Kortlopende schulden  
     

(Alle bedragen x € 1.000)   31 december 2020   31 december 2019 
       

Rekening-courant  

Achmea Schadeverzekeringen NV* 
           3.565              3.565   

Te betalen beheer- en accountantskosten               88                  73   

        

Stand einde boekjaar             3.653              3.637  
       

  
     

Verloop rekening-courant Achmea Schadeverzekeringen NV, verzekeraar premie WIA  

gedurende het jaar: 

  
     

Stand begin boekjaar             3.565              3.176  

WIA-premie lopend jaar                   -                 389      

               3.565                  389  

       

Stand einde boekjaar             3.565              3.565  
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3.6 Toelichting staat van baten en lasten 2020 

       

3.6.1 Bruto heffingsresultaat  
     

(Alle bedragen x € 1.000)   31 december 2020   31 december 2019 

       

Bruto heffingen:       

Opgelegde WIA-premie*              -                  389  
       

Premie voor verzekeraar:       

In rekening gebrachte WIA-premie          -               -389   

               -                -389  

         

Bruto heffingsresultaat                     -               -  

              
  

     

3.6.2 Bedrijfskosten  
     

(Alle bedragen x € 1.000)   31 december 2020   31 december 2019 
       

Overige administratiekosten**                 88                  73  

              
  

     

3.6.3 Financiële baten minus lasten  
     

(Alle bedragen x € 1.000)   31 december 2020   31 december 2019 

              

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten               -5                  15  

Andere rentelasten en soortgelijke lasten                 2                    -4  
          

Totale financiële baten minus lasten                 -3                 11  

 

 
*Per 1 januari 2020 heeft de SAVAMITT een nieuw conventioneel verzekeringscontract voor 3 jaar met Centraal 

Beheer afgesloten. Dit nieuwe contract is geen stoploss contract en kent geen winstdeling. De premies voor 

2020, 2021 & 2022 zijn voor het risico van Centraal Beheer. SAVAMITT loopt geen economisch risico bij het 

nieuwe contract. Dit is de reden dat de premies van 2020 niet zijn opgenomen in de kerncijfers, balans en 

rekening van baten en lasten. 

 
**In de overige administratiekosten zijn de accountantskosten opgenomen. De accountantskosten bedroegen in 

2020 € 38.962,00 en in 2019 € 16.843,20. Dit bedrag van € 16.843,20 omvat derhalve de accountantskosten van 

de accountantscontrole 2018. Voor de jaarrekeningcontrole van 2020 en verder brengt KPMG de kosten vooraf 

in rekening. Het bedrag van € 38.962,00 omvat derhalve de accountantskosten van de accountantscontrole 2019 

en 2020.  
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3.6.4 Vennootschapsbelasting 

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

vennootschapsbelasting. 

 

3.6.5 Personeelsbestand 

De stichting had in 2020, evenals in 2019, geen medewerkers in dienst. 

 

3.6.6 Bezoldiging van bestuurders 

De bestuurders hebben in 2020, evenals in 2019, geen bezoldiging ontvangen. 
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3.7 Overige toelichting 

 

3.7.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat.  

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

3.7.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de 

Stichting. 

 

3.7.3 Ondertekening van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgemaakt namens het bestuur. 
 
 
Zeist, 18 juni 2021  
 

 

 

G.A.J. Lamers      S. Baghat-Ziadi  

Voorzitter      Vicevoorzitter / secretaris  
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3.8 Overige gegevens 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het Bestuur van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, 

Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening  
 

 


