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1 Bestuursverslag 

1.1 Kerncijfers 

Financiële gegevens (bedragen x € 1.000) 

 

 
2014 2013 2012 2011 2010 

Premiebaten 0 0 -11 0 0 

Premiepercentage (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Uitkeringen 259 188 270 510 385 

Uitvoeringskosten  89 62 57 70 78 

Eigen vermogen 4.529 4.916 5.294 5.563 5.887 

Beleggingsopbrengst/intrestbaten 40 61 96 136 40 

Rendement (%) 0,9% 1,2% 1,7% 2,4% 0,6% 

Resultaat -/- 387 -/- 378 -/- 269 -/- 324 -/- 318 

Aangesloten werkgevers (aantallen) 17.006 17.774 19.253 19.517 19.243 

 

Overzicht aantallen 

 

Jaar Aantal uitkeringen gedurende het jaar 

WW                                         WAO 

Bedrag (x 

€1.000) 

2009 60 29 211 

2010 24 24 385 

2011 26 18 510 

2012 18 21 270 

2013 33 18 188 

2014 71 19 259 

 

 

Mutatieoverzicht uitkeringen 

 

 2014 

Aantal lopende SUWAS II uitkeringen per 1-1-2014 34 

Aantal nieuwe SUWAS II uitkeringen 56 

Aantal beëindigde uitkeringen 26 

Aantal lopende uitkeringen per 31-12-2014 64 
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Aangesloten werkgevers 

 

Sector  Aantal werkgevers 

 2014 2013 2012 

Cultuur Technische Werken              4 4 4 

Landbouwwerktuigen Exploit. Ondernem.  2.205 2.274 2.411 

Bos en Natuur                       186 190 196 

Bedrijfsverzorgingsdiensten         35 35 40 

Sorteerbedrijven                    - - - 

Veen- en turfstrooiselbedrijven     - - - 

Groenvoederdrogerijen 7 7 7 

Tuinzaadbedrijven  34 33 38 

Hoveniersbedrijven                     2.778 2.890 3.093 

Nederlandse Algemene keuringsdienst - - - 

Vlasbedrijf                       - - - 

Tuincentra                             9 9 12 

Rundveeverbetering                     23 23 24 

Paddenstoelen 151 160 186 

Dierhouderij 2.610 2.715 2.918 

Glastuinbouw 2.821 2.997 3.306 

Open teelten Landbouw       1.219 1.292 1.417 

Open teelten Tuinbouw       2.747 2.874 3.143 

Open teelten Bloembollen    790 834 880 

Open teelten Boomkwekerij   1.220 1.262 1.354 

Weefselkweek                      2 4 5 

Bloembollengroothandel         98 101 106 

Zelder 1 2 2 

De Schepper - - - 

Noorder Dierenpark 1 1 1 

Grontmij 1 1 10 

Varkensverbetering 8 8 9 

Hoge Veluwe - - - 

Gebr. Van Kessel 3 3 3 

Agterberg 4 4 4 

Hommel 1 1 1 

Een andere, niet vermelde, CAO - 2 83 

Geen CAO van toepassing                48 48 - 

Totaal 17.006 17.774 19.253 
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1.2 Algemene gegevens 

Naam en vestigingsplaats  

De stichting is genaamd: Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren, in het vervolg Suwas II, hierna ook te noemen: 

de stichting. Zij is gevestigd te ‘s Gravenhage. De stichting staat onder nummer 41155853 bij de Kamer van Koophandel 

geregistreerd. 

 

Doelstelling 

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:  

- financiering van een aanvulling 

 op de uitkering van de Werkloosheidswet aan oudere werknemers, 

 en een aanvulling aan oudere arbeidsongeschikten 

 in de agrarische bedrijfstakken;     

- het financieren en subsidiëren van activiteiten in één of meer agrarische en aanverwante bedrijfstakken conform de CAO 

Sociaal Fonds Arbeidsmarktbeleid, 

- het mede financieren van bedrijfsgenoten en hun nagelaten betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van het 

Pensioenreglement, bedoeld in het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, toegekende aanspraken op uitkeringen bij 

ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

De laatste twee bestedingen kunnen overigens slechts aan de orde zijn voor zover de financiële middelen niet nodig zijn voor de 

twee genoemde bestedingsdoelen ten behoeve van oudere ex-werknemers.   

 

Statutaire colleges 

Bestuur 

De stichting wordt gevormd door een bestuur bestaande uit twaalf leden, die als volgt worden benoemd:  

 

Namens de werkgeversorganisaties: 

 drie leden te benoemen door LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) 

 één lid te benoemen door de CUMELA Nederland (Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en 

Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland) 

 één lid te benoemen door de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) 

 één lid te benoemen door de overige werkgeversorganisaties. 

 

Namens de werknemersorganisaties: 

 vier leden te benoemen door FNV Bondgenoten 

 twee leden te benoemen door de CNV Vakmensen. 

 

Het bestuur benoemt uit de werkgevers-bestuursleden een werkgeversvoorzitter en uit de werknemers-bestuursleden een 

werknemersvoorzitter, telkens voor de duur van vier jaar. Zij treden beurtelings voor de duur van een jaar op als voorzitter. De 

heer H.Th.J. Vulto is aan de werkgeverszijde de voorzitter. De heer H. Onstwedder is aan werknemerszijde de voorzitter. 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2014  

Leden werkgeverszijde  Plaatsvervangende leden Organisatie 

 De heer H.Th.J. Vulto 

(werkgeversvoorzitter) 

De heer G.A.M. van der Grind  LTO Nederland 

 De heer J. van Haarlem De heer J.H. de Boer LTO Nederland 

 De heer N.A. van Ruiten De heer J. den Dekker LTO Nederland 

 De heer J. Maris Mevrouw J.H. Zweverink-Bosch CUMELA Nederland 

 De heer A. Kraan Vacature VHG 

 De heer J.W.J. van Leeuwen  Vacature Overige werkgeversorganisaties  

 in gezamenlijkheid 
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Leden werknemerszijde Plaatsvervangende leden Organisatie 

 De heer H. Onstwedder 

(werknemersvoorzitter) 

Vacature FNV Bondgenoten 

 Mevrouw M.C. Bense Vacature FNV Bondgenoten 

 Vacature Vacature FNV Bondgenoten 

 Vacature Vacature FNV Bondgenoten 

 Vacature Vacature CNV Vakmensen 

 De heer J. Bosma De heer R.J. Zwijnenburg CNV Vakmensen 

 

In 2014 is de voorzitter van werknemerszijde fungerend voorzitter. Het bestuur is in het jaar 2014 twee keer bijeengekomen, op 28 

mei en op 26 november. 

 

Bestuursbureau 

Ter ondersteuning van de besturen van diverse fondsen in de agrarische en groene sector hebben sociale partners een 

bestuursbureau opgericht. Ook het bestuur van SUWAS II maakt gebruik van dit bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt 

het bestuur. Met ingang van 2009 verzorgt het bestuursbureau ook het secretariaat van het bestuur. 

 

Actor Bureau voor Sectoradvies 

Stationsweg 1 

3445 AA Woerden 

 

Administrateur 

De uitvoering van de regeling van het fonds en het daaraan verbonden geldelijk beheer zijn onder toezicht en 

verantwoordelijkheid van het bestuur opgedragen aan: 

Gilde-BT Contracting B.V. 

Venrayseweg 32 

5928 NZ Venlo 

 

De werkgevers – en werknemersadministratie (beheer van gegevens werknemers en werkgevers) is onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur opgedragen aan: 

TKP Pensioen BV. (Colland SUWAS II) 

Europaweg 27 

9723 AS Groningen 

 

Accountant 

Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam 
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Adressen werkgevers- en vakorganisaties  

Land en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) 

Postbus 29773 

2502 LT Den Haag (070-3382700) 

www.lto.nl 

 

Cultuurtechnische werken en grondverzet, mestdistributie en loonwerken in de agrarische sector in Nederland  

(CUMELA Nederland) 

Postbus 1156 

3860 BD Nijkerk (033-2474900) 

www.cumela.nl 

 

Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)  

Postbus 1010 

3990 CA Houten (030-6595550) 

www.vhg.org 

 

FNV Bondgenoten 

Postbus 9208 

3506 GE Utrecht (0900-9690)  

www.fnvbondgenoten.nl 

 

CNV Vakmensen 

Postbus 2525 

3500 GM Utrecht (030-7511500) 

www.cnvvakmensen.nl 
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1.3 Verslag van het bestuur 

Jaarverslag 

Het bestuur van de Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) (hierna te noemen: de stichting) brengt 

hierbij verslag uit over de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid in het jaar 2014. 

Het doel van de jaarverslaglegging is om informatie te verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de 

financiële positie van het fonds. Deze presentatie van de verslaglegging is afgestemd op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.  

 

Regeling Suwas II 

De stichting is op 29 augustus 1989 opgericht en voorziet in aanvullende uitkeringen als gevolg van werkloosheid en 

arbeidsongeschiktheid. Daarbij zijn twee regelingen te onderscheiden, te weten: 

 De aanvullingsregeling WAO- of WIA-uitkering 

Deze regeling voorziet in een aanvulling op een WAO- of WIA-uitkering tot het VUT-niveau vanaf 60-jarige leeftijd.  

De regeling geldt voor degenen die op of na 55-jarige leeftijd voor het eerst een WAO- of WIA-uitkering hebben ontvangen. 

 De aanvullingsregeling WW 

Dit betreft een aanvulling op de WW-uitkering voor oudere werkloze werknemers. Werknemers die op of na het bereiken van 

de 55-jarige leeftijd om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, kunnen in aanmerking komen voor een aanvulling op de 

WW-uitkering tot het VUT-niveau vanaf 60-jarige leeftijd.  

 

Gesloten regeling 

In 2007 heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2008 de regeling om te zetten naar een gesloten regeling: alleen 

deelnemers die vóór 1953 geboren zijn, kunnen aanspraak maken op de regeling. De regelingen ‘aanvulling WW’, ’aanvulling 

OBF’ en ‘aanvulling voor zieke werkloze’ zijn per 1 januari 2005 beëindigd. Wel zijn de lopende uitkeringen gecontinueerd.  

Tevens is met ingang van 1 januari 2008 de leeftijd waarop de aanvulling ingaat afhankelijk gemaakt van het geboortejaar van de 

werknemer. De leeftijd voor de start van de aanvulling wordt stapsgewijs verhoogd op basis van de volgende staffel. 

 

 

Geboortejaar  Start aanvulling 
1946 60 
1947 60,5 
1948 61 
1949 61,5 
1950 - 1952 62 

 

 

Premie 2015  

Voor 2015 heeft het bestuur besloten (net als in 2014) om geen premie te heffen. De aanvullingen voor oudere werknemers 

worden gefinancierd uit de reserves van het fonds. Uiteraard is ook in 2014 de ontwikkeling van de uitkeringslast nauwlettend 

gevolgd door het bestuur met het oog op eventuele bijstelling van het percentage in de toekomst.  

Naar verwachting zijn er ultimo boekjaar binnen het fonds voldoende reserves aanwezig om de dan nog lopende verplichtingen tot 

maximaal 2017 te kunnen financieren. 

 

Cao SUWAS-II  

Met de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in de agrarische sector wordt vastlegging van de actuele regeling 

in de cao, de cao SUWAS-II, afgestemd.  
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Administrateur  

Het bestuur heeft het beheer van gegevens van werknemers en werkgevers en de premie inning ondergebracht bij TKP Pensioen 

te Groningen. De uitvoering van de regeling van SUWAS-II geschiedt door Gilde-BT Contracting B.V. te Venlo. 

 

Statuten 

Het bestuur heeft besloten om de statuten te uniformeren met de verschillende fondsen binnen de agrarische en groene sector. 

 

Gewijzigde ingangsdatum AOW  

Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2014 deelnemers een eenmalige compensatie te verstrekken om inkomensverlies te 

overbruggen ten gevolge van de gewijzigde AOW leeftijd. In 2014 zijn er 15 eenmalige compensaties verstrekt. 

De ontwikkelingen omtrent de AOW leeftijd blijven gemonitord worden.  

  

Uitvoerder 

De uitvoering van de regeling wordt vanaf 1 januari 2013 door Gilde-BT Contracting B.V. uitgevoerd. In 2014 zijn er meer 

aanvragen gerealiseerd dan begroot. Hierdoor zijn de administratiekosten hoger uitgevallen dan begroot.  

 

Bij de afsluiting van het contract met Gilde-BT is afgesproken om na een jaar de samenwerking te evalueren, waaronder de 

tarieven. Deze evaluatie heeft in 2014 plaatsgevonden. De conclusie is dat de tarieven per 1 januari 2013 met terugwerkende 

kracht naar beneden worden bijgesteld. Verder is de looptijd van het contract met Gilde-BT aangepast van 3 naar 6 jaar.  

 

TKP blijft in 2014 belast met de gegevens administratie en zal, indien besloten wordt om een premie te innen tevens belast zijn 

met de premie-inning. De communicatie tussen de uitvoerders verloopt goed. 

 

Toekomst SUWAS II 

Theoretisch vindt de laatste uitkering van SUWAS II op 31 december 2017 plaats. Het bestuur heeft in 2013 nagedacht over de 

toekomst van het fonds. Het bestuur heeft besloten om de huidige situatie te handhaven en denkt na over toekomstscenario’s. 

Hierbij zal gekeken worden naar eventuele toekomstige wetswijzigingen. 

 

Indexering  

De SUWAS II uitkering wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd op basis van de indexeringsbepaling opgenomen in artikel 6a van 

het Uitkeringsreglement SUWAS II. De verhoging van de SUWAS II uitkering per 1 januari 2015 bedraagt 0,75%.  

 

Begroting 

Als gevolg van Richtlijn 640, lid 305, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het 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 het fonds het geval.  
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2 Jaarrekening 

2.1 Balans na resultaatverdeling 

Activa  

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Vorderingen   

Te vorderen interest 40  63 

Overige vorderingen - 5 

 40 68 

Liquide middelen   

Banktegoeden 4.992 5.293 

   

Totaal 5.032 5.361 

 

Passiva 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Eigen Vermogen    

Algemene reserve 4.529 4.916 

   

Voorzieningen    

Voorziening aanvullingsregeling WAO / WW 464 386 

   

Schulden op korte termijn   

Overige schulden 39 59 

   

Totaal 5.032 5.361 
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2.2 Staat van baten en lasten 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Baten   

Premies - - 

Intrestbaten 40 61 

 40 61 

   

Lasten   

Uitkeringen  259 188 

Uitvoeringskosten 89 62 

Dotatie aan de voorziening aanvullingsregeling WAO / WW 79 189 

 427 439 

   

Resultaat boekjaar -/- 387 -/- 378 

   

Resultaat bestemming   

Resultaat boekjaar ten laste van de algemene reserve -/- 387 -/- 378 
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2.3 Algemene toelichting 

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat  

 

Algemeen 

 

De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

‘Organisaties zonder winststreven’ en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend CAO-bepalingen. 

 

Voorziening aanvullingsregeling WAO /WIA en  WW 

De voorziening heeft betrekking op toekomstige uitkeringen uit hoofde van aanvullingsregeling WAO / WW en is op basis van 

reeds bekende deelnemers aan het fonds waarvoor een berekening is gemaakt voor de nog te verwachten uitkeringen. Bij 

vaststelling van de voorziening is rekening gehouden met een opslag voor sociale lasten. Er is bij de bepaling van de voorziening 

geen rekening gehouden met rekenrente, toekomstige indexatie, sterftekansen, nieuwe instroom, blijf kansen en/of 

wederkerigheden. Voor de WW aanvullingsregeling is een voorziening opgenomen voor deelnemers die in aanmerking komen 

voor afkoop van het recht op de WW aanvulling voor het bereiken van de 65 jarige leeftijd en waarbij de afkoop betrouwbaar 

ingeschat kan worden.  

 

Daarnaast is er vanaf januari 2015 een voorziening van € 101.989,- opgenomen voor een eenmalige AOW hiaat aanvulling. De 

voorziening is opgenomen voor overbrugging van de periode tussen de 65 jarige leeftijd en de AOW gerechtigde leeftijd. 

 

Activa en passiva 

De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen kostprijs.  

 

Resultaatbepaling 

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil 

tussen baten en lasten. 
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2.4 Toelichting op de balans 

Activa  

Vorderingen 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Te vorderen Intrest 40 63 

Stand per 31 december 40 63 

   

 

 

  

Bedragen x € 1.000 

Overige vorderingen 

 

 

2014 

 

2013 

Vorderingen van verstrekte uitkeringen - 5 

Stand per 31 december - 5 

 

 

Liquide middelen 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Banktegoeden 4.992 5.293 

 

Er is geen sprake van een kredietfaciliteit. 

Passiva 

Eigen vermogen 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Stand per 1 januari 4.916 5.294 

Resultaat boekjaar -/- 387 -/- 378 

Stand per 31 december  4.529 4.916 

 

Voorzieningen 

  

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Stand per 1 januari 386 196 

Onttrokken voor uitkeringen -/- 259 -/- 188 

Dotatie voorziening 337 378 

Stand per 31 december 464 386 

 

Op basis van gemaakte begrotingen en schattingen is de verplichting aan uitkeringsgerechtigden conform de hiervoor 

geldende grondslagen voorzien. Bij vaststelling van de voorziening is rekening gehouden met een opslag voor sociale 

lasten. Er is bij de bepaling van de voorziening geen rekening gehouden met rekenrente, toekomstige indexatie, 

sterftekansen, nieuwe instroom, blijfkansen en/of wederkerigheden. 
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Overige schulden 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Uitvoeringscrediteuren - 24 

Loonheffing uitkeringen 

Opgebouwde vakantierechten  

Accountantskosten 

Administratiekosten Gilde-BT Contracting B.V. 

Nog uit te betalen vergoedingen deelnemers 

7 

9 

9 

12 

2 

14 

4 

10 

7 

- 

Stand per 31 december 39 59 

 

. 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 

Premies 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Premiebaten voorgaande jaren - - 

Totaal - - 

 

In verband met de hoogte van de reserves heeft het bestuur besloten de premie voor 2015 wederom vast te stellen op 0% (2014 

0%). 

  

Intrestbaten 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Liquide middelen 40 61 

Totaal 40 61 

 

 

Lasten 

Uitkeringen 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Aanvullingsregeling oudere werklozen 233 148 

Aanvullingsregeling WAO/WIA 26 40 

Totaal 259 188 

 

 

 

Uitvoeringskosten 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Administratiekosten 67 48 

Accountantskosten 13 10 

Overige kosten 9 4 

Totaal 89 62 

 

De administratiekosten hebben betrekking op de kosten van de uitvoering door Gilde-BT Contracting B.V. en de transitiekosten 

van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. 
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Bezoldiging bestuurders 

De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met de 

bestuursvergaderingen. De vergoedingen bestaan uit vacatiegelden 2014: € 5.614 (2013: € 3.662). Vergoeding van reis- en 

verblijfkosten 2014 zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren verdisconteerd in een tarief. Deze kosten zijn gepresenteerd onder 

overige uitvoeringskosten. 

 

Daarnaast  zijn er onder de post overige uitvoeringskosten de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, drukwerk en porti 

verantwoord. Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend. 

 

2.6 Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur 

Het jaarverslag 2014 van de Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 27 mei 2015 te Woerden. 

 

 

 

 

 

H.Th.J. Vulto     H. Onstwedder 

werkgeversvoorzitter van het bestuur   werknemersvoorzitter van het bestuur 
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3 Overige gegevens 

3.1 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn over het verslagjaar 2014 geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. 

 

 

3.2 Resultaatbestemming 

 

Bedragen x € 1.000 2014 2013 

   

Onttrekking aan de Algemene reserve -/- 387 -/- 378 

Totaal -/- 387 -/- 378 
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3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: Het Bestuur van Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren te ‘s-Gravenhage  

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren te ‘s-

Gravenhage gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 

2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven en de relevante bepalingen van het 

Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 

voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 

gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 

opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 

oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting 

Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met 

RJ 640 Organisaties zonder winststreven.  

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven lasten juist zijn aangewend ten behoeve van het 

bestedingsdoel/de activiteit welke aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante 

bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. 

 

Amsterdam, 27 mei 2015 
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