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1 Algemene gegevens 

Statutaire naam en vestigingsplaats 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek is statutair gevestigd te Utrecht. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur is paritair samengesteld. Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

De heer R.H.M. Maters 3) 01-01-2021 
De heer W.B. Jagt 1) 01-01-2022 
De heer drs. P.H.W.M. Peters 2) 01-01-2019 
De heer S. Löwental 1) 01-01-2020 

Leden werknemers Benoemende organisatie Datum aNreden 
Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg 4) 01-01-2019 
Mevrouw M. Steffens 4) 01-01-2021 
Mevrouw N. Engmann-van Eijbergen 5) 01-01-2022 
De heer J.C. Admiraal 6) 01-01-2020 

In 2017 fungeerde mevrouw Steffens als werknemersvoorzitter en de heer Peters als werkgeverssecretaris. 
De Maters en mevrouw Steffens zijn met ingang van 1 januari 2017 herbenoemd als bestuurslid. 
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de heer Jagt en mevrouw Engman- van Eijbergen herbenoemd. 

Het bestuur kwam in het verslagjaar driemaal in vergadering bijeen en wel op 9 februari, 6 juni en 28 september. 

Benoemende organisaties 

1) Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nederland (VLHT) 

Postbus 31441 

6503 CK Nijmegen 

2) Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT) 

Postbus 576 

6800 AN Arnhem 

3) Branchevereniging Tandtechniek (BTT) 

Postbus 658 

3700 AR Zeist 
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4) FNV 

Postbus 9208 

3506 UTRECHT 

5) CNV Vakmensen.nl 

Postbus 2525 

3500 GM Utrecht 

6) De Unie 

Postbus 400 

4100 AK Culemborg 

Accountant 

Baker Tilly Berk N.V. 

Administrateur 

Tot 31 december 2017 was het Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 

Vanaf 1 januari 2018 is het AGH (Administratie Groep Holland) 
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2 Verslag 

Verslag over het vierenveertigste boekjaar van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

2.1 Inleiding 

Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2017 van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor 
de Tandtechniek (hierna: de Stichting). 

In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en reglement die in 2017 

zijn doorgevoerd aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de 
toegekende subsidies in 2017. 

2.2 Doelstelling en beschrijving van de regeling 

Het doel van de Stichting, zoals beschreven in artikel 3 van de statuten, is het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren 
van de navolgende activiteiten: 

1. Aan werkgevers, zijnde opleidingsbedrijven, een bijdrage te verstrekken in de vergoedingen van leerlingen. De 
voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 4 van het reglement. 

2. Aan leerlingen, die uitwonend en 18 jaar of ouder zijn, een renteloze lening te verstrekken. De voorwaarden zijn 
vastgelegd in artikel 5 van het reglement. 

3. Bij te dragen in de door de SVGB ten behoeve van de opleiding inzake de landtechniek te maken kosten, voor zover 
deze niet op andere wijze vergoed worden. 

4. Betaling van jaarlijks door het bestuur vast te stellen bijdragen in de kosten van activiteiten, die door partijen betrokken 
bij de CAO worden vastgesteld en die gericht zijn op: 

a. het verrichten van scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van werkgevers en 

werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de sector te bewerkstelligen en de 
employability van de werknemers in de sector te verbeteren; 

b. het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden binnen de ondernemingen; 

c. het bevorderen van het goed functioneren van de geschillencommissie; 

d. zakelijke voorlichting over de collectieve arbeidsovereenkomsten in de landtechniek; 

e. vervaardiging, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes ten behoeve van alle 
werkgevers en werknemers in de tandtechniek; 

f. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand 

houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen. 

5. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering 
van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen van de werknemers. 
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6. Het bevorderen van de re-integratie van arbeidsgehandicapte werknemers, door middel van het tot stand laten 

brengen en uit laten voeren van instroomprojecten in de tandtechniek. 

7. Het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, dan wel het benaderen van 

werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, 

arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontw ikkeling. 

Opleiding 

De tandtechnische opleiding wordt gegeven in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De primaire opleiding 
bestaat, afhankelijk van de keuze van de leerling, uit drie of vier jaar. De praktijkopleiding vindt plaats in het opleidingsbedrijf 
waar de leerling werkzaam is, terwijl één dag per week beroepsbegeleidend onderwijs wordt verzorgd door Dutch HealthTec 
Academy (OHTA). Per cursusonderdeel kan examen worden afgelegd. 

Tussen het opleidingsbedrijf, de leerling en het landelijk orgaan (de SVGB) wordt een leerovereenkomst afgesloten. Voor de 
duur van de primaire fase dienen het opleidingsbedrijf en de leerling een opleidingsovereenkomst af te sluiten. 

De leerlingen worden op basis van een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) aangesteld. De beloning van de leerlingen 
vindt plaats volgens groep O van de arbeidsvoorwaarden-CAO. Aan 23-jarigen en ouder worden geen functiejaren toegekend. 
Leerlingen onder de 23 jaar worden betaald volgens de vigerende jeugdschalen. 

De voorwaarden voor vergoeding aan het opleidingsbedrijf voor de tandtechnische opleiding en de renteloze lening 
zijn opgenomen in artikel 4 en 5 van het reglement van de Stichting: 

Vergoeding opleidingsbedrijf 

Voor elke werknemer, die vanaf leerjaar 2012-2013 met de opleiding is gestart en het eerste leerjaar aantoonbaar met goed 

gevolg heeft afgerond, ontvangt het opleidingsbedrijf over het eerste leerjaar een eenmalige vergoeding van € 1.250. 

Voor elke werknemer, die vanaf leerjaar 2012-2013 met de opleiding is gestart en het tweede leerjaar aantoonbaar met goed 
gevolg heeft afgerond, ontvangt het opleidingsbedrijf over het tweede leerjaar een eenmalige vergoeding van€ 1.250. 

Renteloze lening 

Leerlingen die de primaire opleiding in het kader van het leerlingenwezen volgen, die uitwonend en 18 jaar of ouder zijn, 

kunnen in aanmerking komen voor een renteloze lening bij de Stichting. Deze lening bedraagt€ 182, - per maand en wordt 

gegeven over maximaal 22 maanden, uiterlijk tot het afronden van de opleiding. De aflossing geschiedt in maandelijkse 

termijnen van minimaal € 91, - over een periode van maximaal 44 maanden, te beginnen direct na beëindiging van de 
opleiding. 

Duurzame inzetbaarheid 

Het bestuur heeft in 2016 aan a-advies gevraagd een Quick Scan uit te voeren naar duurzame inzetbaarheid. De aanleiding 

voor de Quick Scan is dat sociale partners in de branche en het bestuur van mening zijn dat dat werkgevers en werknemers 

een gezamenlijk belang hebben om werknemers gezond en vitaal de pensioengerechtigde leeftijd te laten behalen en dat 

werknemers zich blijven ontwikkelen. Met behulp van de Quick Scan zijn de behoefte en noodzaak van duurzame 

inzetbaarheid in kaart gebracht. Tegenwoordig krijgt duurzame inzetbaarheid steeds meer aandacht. Dat komt omdat mensen 

langer (moeten) blijven werken. Werknemers en werkgevers krijgen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid hierin. 

Eind 2016 is een vragenlijstonderzoek onder werkgevers en werknemers in de sector uitgezet. Met dat onderzoek willen 

inzetbaarheid van werknemers. 
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De belangrijkste conclusies op een rij: 

belangrijkste reden voor werkgevers om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan, zijn hogere productiviteit en 

grotere tevredenheid van werknemers; 

werknemers willen vooral nuttig werk doen en trots zijn op het werk dat ze doen; 

werknemers verwachten dat over een paar jaar hun baan nog bestaat, maar dat het werk wel is veranderd; 

het plezier in het werk kan vooral worden vergroot door de leidinggevende en het inzetten van kennis en ervaring; 

belangrijkste route voor duurzame inzetbaarheid is de inzet op een leven lang leren. Het besef van het belang van 

ontwikkeling verschilt per leeftijdsgroep, maar is over het algemeen hoog. Zo geeft 79% van de werknemers aan dat 

scholing noodzakelijk is om bij te blijven. 92% van de werknemers geeft aan dat ze zich willen blijven ontwikkelen; 

veranderingen in het werk worden door iedereen gezien. Toch is het percentage dat daadwerkelijk een opleiding op 

cursus volgt beperkt; 

ouderen verwachten vaker moeite te krijgen met de zwaarte van het werk en kijken vaker uit naar hun pensioen. Ze 

zijn minder optimistisch over het voortbestaan van hun baan; 

de groep 50-plussers geeft vaker aan dat minder uren werken het werkplezier vergroot. 

Op grond van het resultaten "luidt de belangrijkste aanbeveling: "Focus op Vakmanschap en Leven Lang leren". 

Werknemers (met focus op lager opgeleiden) stimuleren vaker een opleiding of cursus te volgen. Richting, ruimte en 

ruggensteun bieden. Werkgevers ondersteunen hoe dit in praktijk te brengen. 

Eventueel aanvullend onderzoek uitvoeren om te achterhalen op welkte manier werknemers willen leren of wat hen 

kan motiveren ook daadwerkelijk een opleiding, cursus of training te gaan volgen. 

Meer aandacht voor de coachende rol van leidinggevenden. Dat is essentieel voor motivatie en betrokkenheid van 

werknemers en daarmee voor de duurzame inzetbaarheid 

Het werk in de landtechniek in de toekomst in beeld brengen: wat gaat er veranderen, waarom gaat het veranderen en 

wat wordt van werknemers gevraagd? Welke competenties zijn voor de toekomst cruciaal? Kan ook worden ingezet 

ten behoeve van de werving van nieuwe instroom. 

In vervolg op het vragenlijstonderzoek zijn in 2017 stappen gezet om aanvullende rondetafelgesprekken te gaan voeren met 

betrokkenen in de branche. Tot op heden hebben deze gesprekken echter nog niet plaatsgevonden. 

2.3 Cao, statuten en reglement 

De CAO voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds is tezamen met de statuten en het reglement van de Stichting 

door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2016. Dit 

besluit is destijds gepubliceerd in de Staatscourant van 14 december 2011. 

Het bestuur van het fonds heeft Cao-partijen in de branche geadviseerd een nieuwe looptijd van vijf jaar af te spreken, te weten 

van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Cao-partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een verlenging van 

de Cao voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds. In 2017 loopt de regeling door op grond van nawerking tot en met 
31 december 2017. 

De bestemmingsreserve ad€ 1.628.203 (2016 € 1.846.272 ) is vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de 
statutaire bepalingen en doelstellingen van de Stichting. 
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2.4 Premie 

De door de werkgever voor het jaar 2017 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,4% van het premieplichtig 

loon van alle werknemers in de onderneming (2016: 0,4%). De werknemer is geen directe bijdrage verschuldigd. 

Het in rekening brengen van de premie geschiedt - voor zover van toepassing - door middel van voorschotnota's gebaseerd op 

een geraamd jaarloon. Na afloop van het kalenderjaar wordt de verschuldigde premie definitief vastgesteld op basis van de 
loonopgave die van de werkgever is ontvangen. 

De definitieve premie-inkomsten over 2017 worden vastgesteld nadat de jaarloonopgaven 2017 door de administrateur 
zijn ontvangen en verwerkt. 

CAO-partijen hebben eind 2017 besloten om de premie voor de Stichting structureel te handhaven op 0,4% van het 
premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming (2017: 0,4%). 

Het bestuur heeft in september 2016 besloten Cao-partijen te adviseren de premie voor het sociaal fonds in 2017 te handhaven 

op 0,4%. Cao-partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de premie 2017 en over de door het bestuur geadviseerde 

verlenging van de looptijd van de Cao voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds voor vijf jaar. In 2017 loopt de 

regeling door op grond van nawerking tot en met 31 december 2017. Dat betekent dat op grond hiervan alleen de georganiseerde 
werkgevers in 2017 een premie van 0,4% betalen. 

Geen AVV. dan alleen premieheffing bii georganiseerde werkgevers 

Georganiseerde werkgevers betalen premie voor de Stichting op grond van de CAO voor deze branche. Ongeorganiseerde 

werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. Over een 

AW-loze periode mag de Stichting geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. 

De administratie van de Stichting is zodanig ingericht dat geen premie gefactureerd wordt aan ongeorganiseerde werkgevers over 
een AW-loze periode. 

2.5 Begroting 

Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2013), inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient een 

fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien 

de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor deze Stichting het geval. 

2.6 Toegekende subsidies 

Door het bestuur werd in 2017 vanuit de Stichting een bedrag van€ 149.060 toegekend en betaald aan subsidies. 

In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de in 2017 toegekende en betaalde subsidiebedragen en of deze bedragen al 

dan niet (volledig) zijn verantwoord. Niet verantwoorde subsidies worden teruggevorderd. 

Uitbetaling van de loondervingskosten 2017 heeft deels in 2017 en zal deels in 2018 plaatsvinden. 
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Bedragen in euro's 

Organisatie Subsidie-aanvraag Artikel 
statuten 

Toegekende Verantwoord Niet 
subsidie over 2017 verantwoord 
2017 over2017 

Last in de 
jaarrekening 

CNV 
Vakmensen 

subsidie 2017 art 3 lid 
4a, 4d en 
5 
art 3 lid 
4a 
art 3 lid 
4d 
art 3 lid 5 

11.215 

19.973 

1.776 

FNV subsidie 2017 art 3 lid 4 
a, 4d en 5 

art 3 lid 4 
a 
art 3 lid 4 
d 
art 3 lid 5 

63.982 

651 

123.303 

*1 Zie paragraaf 2.2 doelstelling; 

*2 De ontvangen verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting; 

2. 7 Risicomanagement 

Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om de risico's die de Stichting loopt te managen. 
Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent is het concentratierisico. 

Concentraties kunnen ertoe leiden dat de Stichting 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 de Stichting is de concentratie van de liquide middelen bij één bank. Gezien de 
kredietstatus van de bank acht het bestuur de kans dat het concentratierisico zich manifesteert zeer klein. 
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Als gevolg van de Basel Ill-regelgeving is het voor het fonds vanaf 1 mei 2016 niet meer mogelijk om spaarproducten met 

een variabele rente bij ING aan te houden; ING heeft daarom per 1 mei 2016 de zakelijke spaarrekening opgeheven en het 

saldo overgeboekt naar de zakelijke rekening. Het bestuur heeft besloten bij ASN een zakelijke spaarrekening te openen. 

2.8 Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum 

Er zijn geen belangrijke bestuurlijke voornemens geuit of besluiten genomen na balansdatum die de financiële positie per einde 
2017 beïnvloeden. 

2.9 Toekomst van het sociaal fonds 

Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van de Stichting voor de branche. Het liefst zien zij dan ook dat het gevoerde 

beleid grotendeels ongewijzigd wordt voortgezet in de komende jaren. Het bestuur van het fonds heeft Cao-partijen in de branche 

geadviseerd een nieuwe looptijd van vijf jaar af te spreken, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Cao 

partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een verlenging van de Cao voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal 

Fonds. Op 12 oktober 2017 is de CAO voor het Sociaal Fonds van de Tandtechniek zelfs per zelfde datum opgezegd door twee 

CAO partijen, te weten de VLHT en de NWVT. Daarmee is de CAO van rechtswege geëindigd op 31 december 2017. 

2.10 Slotopmerkingen 

Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar zijn vermeld in de op de 

navolgende pagina's opgenomen jaarrekening. 

Wij danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de 
Stichting. 

Rijswijk, 7 juni 2018 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek, 

Namens het bestuur, 

Voorzitter 

N. Engmann- van Eijbergen 

Secretaris 

P.H.W.M. Peters 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten) 

31 december 2017 31 december 2016 

ACTIVA 

Vorderingen op korte termijn (1) 

Premiedebiteuren 210 1.444 
Nog te factureren premies 10.895 
Terug te vorderen subsidies 463 

210 12.802 

Liquide middelen (2) 1.800.561 1.929.387 

1.800.771 1.942.189 

PASSIVA 

Eigen vermogen (3) 

Stichtingskapitaal 45 45 
Bestemmingsreserve 1.628.202 1.846.272 

1.628.247 1.846.317 

Schulden op korte termijn (4) 172.523 95.872 

1.800.770 1.942.189 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

2017 2016 

Baten (5) 

Premiebaten 182.788 

Lasten (6) 

Uitvoeringskosten 207.301 126.732 
Overige kosten 130 624 

207.431 

Financiële baten en lasten (7) -1.866 

Beschikbaar voor doelstellingen (8) -26.509 

Subsidielasten (9) 191.560 

Saldo boekjaar -218.069 

Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: 

Resultaatbestemming boekjaar -218.069 

389.075 

127.356 

-3.944 

257.775 

185.784 

71.991 

71.991 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Doel 

Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de 
Tandtechniek, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in 
sociaal opzicht optimaal functioneren van de tandtechniek. 

Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 
winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2016), dient een fonds de begrotingscijfers in de staat van baten 
en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als 
sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor deze Stichting het geval. 

Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. 

Continuiëeit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening 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 daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 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. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 

Waarderingsgrondslagen 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vorderingen en schulden 

Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten 
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. 

Liquide middelen 

Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat bij het opmaken 
van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de verwerking van 
deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat boekjaar wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS 

1. Vorderingen op korte termijn 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af 
van de nominale waarde. 

Premiedebiteuren 

31-12-2017 31-12-2016 

Openstaande facturen 
Voorziening dubieuze debiteuren 

233 
-23 

2.578 
-1.134 

210 1.444 

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een 
voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige 
risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de 
voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. 

In 2017 is een bedrag van € 130 gedoteerd aan de voorziening (2016: dotatie€ 624 ). Er werd een bedrag van€ 1 .241 
aan premies over de voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2016: € 546). 

Nog te factureren premies 

31-12-2017 

Nog te factureren premie 

Dit betreft de nog te factureren premies op basis van de jaaropgaven welke na afloop van het verslagjaar zijn ontvangen. 

Terug te vorderen subsidies 

31-12-2016 

10.895 

31-12-2017 

FNV 

2. Liquide middelen 

31-12-2016 

463 

31-12-2017 31-12-2016 

Rekening-courant ING Bank 
Spaarrekening ASN Bank 

400.519 
1.400.042 

529.387 
1.400.000 

1.800.561 1.929.387 

Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen, die direct opeis r zijn. 

Baker Till Berk NN. 
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PASSIVA 

3. Eigen vermogen 

Mutatieoverzicht bestemingsreserve 
Stichtings 
kapitaal 

Bestemmings 
reserve Totaal 

Stand per 1 januari 2017 
Uit bestemming saldo van baten en lasten 

Stand per 31 december 2017 

Stand per 1 januari 2016 
Uit bestemming saldo van baten en lasten 

Stand per 31 december 2016 

45 

Stichtings 
kapitaal 

1.846.272 
-218.069 

1.846.317 
-218.069 

45 1.628.203 1.628.248 

Bestemmings 
reserve Totaal 

45 1.774.281 
71.991 

1.774.326 
71.991 

45 1.846.272 1.846.317 

4. Schulden op korte termijn 

Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af 
van de nominale waarde. 

Overige schulden en overlopende passiva 

Terug te betalen premies aan werkgevers 
Nog te betalen loondervingskosten 
Te betalen administratiekosten 
Te betalen accountantskosten 
Te betalen bankrente 
Rekening-courant Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek 

31-12-2017 31-12-2016 

47.876 183 
57.500 81.250 
60.754 5.836 
5.945 5.945 
448 1.607 

1.051 

172.523 95.872 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Per jaareinde zijn er geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 

BakerTL:. 
Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 



5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

5. Baten 
Premiebaten 

2017 2016 

Premie boekjaar 
Premie voorgaande jaren 

180.804 
1.984 

391.097 
-2.022 

182.788 389.075 

De premiebaten in het boekjaar 2017 zijn gebaseerd op de definitieve loonsomopgaven van de werkgevers. Voor een 
beperkt aantal werkgevers zijn de premies gebaseerd op de voorlopige loonsomopgaven van de werkgevers. De premie 
bedraagt 0,4% (2016: 0,4%) van de loonsom. 

In 2017 was er geen sprake van AVV, waardoor er alleen bij de georganiseerde werkgevers premie is geïnd. 

6. Lasten 
Uitvoeringskosten 

Administratiekosten 
Kosten accountant (jaarrekeningcontrole) 
Bestuurskosten 
Incassokosten 
Bureaukosten 
Juridische kosten 
Transitiekosten 

2017 2016 

100.753 106.113 
5.945 5.945 

33.145 13.370 
-24 -156 

2.142 456 
1.004 

65.340 

207.301 126.732 

Personeel 
Het fonds heeft geen personeel in dienst. De beheeractiviteiten worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst 
verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 

Bezoldiging bestuurders 
Onder bestuurskosten is een bedrag van€ 30.190 aan vacatiegelden verantwoord (2016: € 12.300). 

Overige kosten 

2017 2016 

Dotatie voorziening premiedebiteuren 130 624 

Hieronder is de dotatie aan de voorziening voor dubieuze premiedebiteuren verantwoord. ./J 
/// 
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7. Financiële baten en lasten 

2017 2016 

Rente liquide middelen 
Rente premiedebiteuren 

-1.992 
126 

-3.914 
-30 

-1.866 -3.944 

8. Beschikbaar voor doelstellingen 

Het in de staat van baten en lasten vermelde bedrag als beschikbaar voor doelstellingen is volledig toegerekend aan de 
bestemmingsreserve. 

9. Subsidielasten 

2017 2016 

De verdeling van de subsidies naar de subsidieontvangers is als volgt: 

FNV 
De Unie 
CNV Vakmensen 
Diverse werkgevers 

63.982 
16.363 
11.215 

100.000 

80.181 
13.817 
10.536 
81.250 

191.560 185.784 

De nadere specificatie van de subsidielasten zijn als volgt: 
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Organisatie Subsidie-aanvraag Artikel Toegekende Verantwoord Niet Last in de 
statuten subsidie over 2017 verantwoord jaarrekening 

2017 over 2017 

CNV subsidie 2017 art 3 lid 11.215 - 
Vakmensen 4a, 4d en 

art3 lid 4a 

art3 lid 4d 19.973 
art 3 lid 5 1.776 

,' I I,, I) 'I' I ' ; 

FNV subsidie2017 art3 lid 4 
a, 4d en 5 

art 3 lid 4 
art 3 lid 4 
art 3 lid 5 

63.982 

651 
123.303 

Utrecht, 7 juni 2018 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 
Namens het bestuur, 

Voorzitter 
N. Engmann- van Eijbergen 

Secretaris 
P.H.W.M. Peters 
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VERTROUWELIJK 
Aan het bestuur van 
Stichting Algemeen Sociaal Fonds 
voor de Tandtechniek 
Rijnzathe 12 
3454 PV DE MEERN 

Baker Tilly Berk N.V. 
Scheveningseweg 80-82 
Postbus 85745 
2508 CK Den Haag 
T: +31 (0)70 358 90 00 
F: +31 (0)70 350 20 20 
E: denhaag@bakertillyberk.nl 
KvK: 24425560 
www.bakertillyberk.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de 
Tandtechniek te Utrecht gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek per 31 december 
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de 
lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of 
reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het 
Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 
2. de winst-en-verliesrekening over 2017 en 
3. 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 
Nederlandse 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 Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance 
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

- bestuursverslag; 
- overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw beeld dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
bestuur, beide in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 
"Organisaties zonder winststreven" en de relevante bepalingen van het Toetsingskader 
Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ- 
Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" en de relevante bepalingen van het 
Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 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 bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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 oordeel. 

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 materiële fouten en 
fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, 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 uitvoeren 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 verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- 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 werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
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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 onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen 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, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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