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ALGEMEEN

lNLEIDING

Inzake  een besluit  van  de  staatssecretaris van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is iedere regis-

terloods  verplicht deel te nemen  aan de beroeps-

pensioenregeling   registerloodsen.   Dit  resulteert
o.a.  in  de  fiscale  aftrekbaarheid  van  de  betaalde

pensioenpremiesenrente-opslagnaastdenormale

priv6-aftrekbaarheid van premies voor lijfrente en
koopsompolis.  Het  risico  van  ongeschiktheid  tot

het uitoefenen van het beroep van registerloods is

onder  de  gestelde  voorwaarden  afgedekt  in  de

pensioenregeling.
De Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen is

opgericht op 27 mei 1988 en is sedert 1  september

1988 verantwoordelijk voor de uitkeringen inzake

de pensioenen.

Het  aanvangsbestand  bestond  uit  760  deelne-

mers.  Deelnemers  zijn  allen  gewezen  en  actieve

registerloodsen. Tevens zijn de adspirant-register-

loodsen via het fonds verzekerd.

De pensioenrechten zijn gebaseerd op het aan-

tal te behalen deelnemingsjaren en de laatst vast-

gestelde pensioengrondslag (1989 = / 112.000).
Het maximaal te behalen ouderdomspensioen

is 450/o  (30  X  llA) van de pensioengrondslag. Dit is

exclusief  de  uitkeringen  inzake  volksverzekerin-

gen AOW en AWW. De premie over 1989 bedroeg
op j.aarbasis / 16.466 en de maandpremie dienten-

gevolge inclusief rente-opslag / 1.414.
De uitkering van het Functioneel Leeftijdspen-

pensioen (FLP) volgt de index van de regelingslo-
nen.

Voorts  treft  u  in  dit  jaarverslag  de  tabel  aan

inzake inkoop van deelnemersjaren (zie bijlage 1).

Het risico van het eerste jaar van arbeidsonge-

schiktheid  komt ten laste van  de  regionale maat-

schappen  en  is  derhalve  een  onderdeel  van  het

winstdelingsreglement in de desbetreffende maat-

schap.  Na dit jaar vervalt men in de arbeidsonge-

schiktheidsregeling van het fonds. De volksverze-

keringsuitkering    Algemene    Arbeidsongeschikt-

heidsregelingAAwmaaktdaaronderdeelvanuit.

OVERDRACHT      VAN
PENSIOENKAPITAAL

Wanneerpensioenkapitaaldatbetrekkingheeft

op  pensioenrechten  die  zijn  opgebouwd  in  het

kader van  een  dienstbetrekking in Nederland  op

initiatief en ten behoeve van de werknemer of (na

overlijden)   diens   achterblijvende   echtgenoot  of

samenlevingspartner  wordt  overgedragen,  zal  in

het  algemeen  deze  overdracht  in  fiscale  zin  in

beginsel als een afkoop van pensioenrechten wor-

den beschouwd.  Dit heeft tot gevolg dat over het

overgedragen  pensioenkapitaal  (ten  tijde  van  de

afkoop)  en over uitkeringen  (op het moment van

uitbetaling) belasting verschuldigd is.

De   afkoopheffing  blijft   achterwege  wanneer

deze zgn. wiskundige reserve wordt overgedragen

aan een pensioenfonds.
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ALGEMEEN

Frequentieverdeling loodsen per leeftijd  (1988)
60 (aantallen)
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HET GEVOERDE BELEGGINGSBELEID

IN  1989

10
Het  jaar  1989  is  op  uiteenlopende  terreinen

opmerkelijk geweest. Op het politieke vlak waren

de Juni-Revolutie in China en de omwenteling in

Oost-Europa de meest aansprekende gebeurtenis-

sen. Op financieel-economisch gebied mogen niet

onvermeld blijven de nagenoeg wereldwijde ren-

testijging, de `mini-crash' op de aandelenmarkten

in oktober en de, vanaf dat moment, toenemende

kracht van  de  EMS-valuta's  tegenover de Ameri-

kaanse dollar, de Japanse yen en het Britse pond.

De  aandelenbeleggingen  vinden  plaats  door

aankopen van aandelen Robeco.  Dit fonds belegt

internationaalgespreidinaandelen.Hetaandelen-

belang  in  de  beleggingsportefeuille  werd  uitge-

breid met / 3 miljoen. Het accent van de aankopen

lag in de eerste helft van het jaar.

Voor  de  aandelenmarkten  was  1989  een  goed

jaar.  In  de  eerste  negen  maanden  noteerden  de
meeste   beurzen   behoorlijke   stijgingen,   vooral

onder invloed van goede bedrijfsresultaten.

Onrust op de valutamarkten en vrees voor ren-

teverhogingen  leidden  op  13  oktober  in  de  Ver-

enigdestatentoteenforsekoersvaldiewereldwijd

navolging  ondervond.  De  beurs  van  Japan  kon

zich grotendeels aan de gevolgen daarvan onttrek-

ken.Demeestebeurzenwistenzichtegenheteind

van het jaar van de opgelopen verliezen te herstel-

len.

De obligatieportefeuille werd vooral in het eer-

ste   halfjaar   sterk   uitgebreid  bij   een   verwachte

afzwakking  van  de  rente.  In  totaal  werd  in  1989

voor/59miljoenbelegdinNederlandsestaatsobli-

8aties.
Door de aanhoudend hoog blijvende economi-

sche groei in zowel Europa als Japan nam de vrees

voor  inflatie  toe.  De  monetaire  autoriteiten  ver-

hoogden daarop geleidelijk de rentetarieven, het-

geen een daling van de obligatiekoersen tot gevolg
had.DerentesinNederlandliepenopinnavolging

van   West-Duitsland,   waar   de   ontwikkelingen

omtrent    de    eenwordingsproblematiek    tussen

West-  en  Oost-Duitsland  de  Bundesbank  tot een

verkrappend beleid noopte.

De   belegtlngen   in   onroerend   goed   vinden

plaats  door  de  aankoop  van  aandelen  Rodamco.
Devooruitzichtenvoordeopbrengstvaneeninter-

nationale belegging in eerste klas onroerend goed

bleven onverminderd gunstig. In totaal werd voor

ruim / 8 miljoen gekocht.

Per ultimo 1989 was de verdeling van de beleg-

gingen   (gewaardeerd   tegen   marktwaarde)   als
volgt:
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ACTUARIEELVERSLAG

31  DECEMBER  1989

12
Per 31  december 1989 client ter dekking van de

aangegane    verplichtingen    een    premiereserve

gepassiveerd  te  worden  van  / 123.056.000.  Deze

premiereserve is geheel voor eigen rekening.
De  grondslagen  en  methoden  van  de  bereke-

ningen zijn als volgt:

GRONDSLAGEN

Sterfte

De sterftekansen zijn ontleend aan de sterfteta-

fels G.B.M.  en G.B.V., waarnemingsperiode 1980-

1985,  waarbij  de  in  de  A.G.-tafels  1980-1985  ver-

melde afronding is gevolgd.

Erisinallegevalleneenleeftijdscorrectietoege-

past van 1 jaar.

Gehuwdheidsfrequentie

Bij  de berekeningen met betrekking tot wedu-

wen-,  weduwnaars- en partnerpensioen is aange-

nomen,datgedurendedeperiodetot65jaarsteeds

95°/o  van  de  (gewezen)  deelnemers  een  partner

heeft.

Vanaf   65iarige   leeftijd   wordt   de   werkelijke

situatie bij  de berekeningen in aanmerking geno-

men.

Leeftijdsverschil

Het leeftijdsverschil tussen de (gewezen) deel-

nemer en zijn of haar partner is gesteld op 3 jaar.

Rente

De rekenrentevoet is gesteld op 4 % per jaar.

METHODEN      VAN:

Reserveberekening

De  netto premiereserve is bepaald  als het ver-

schil tussen de contante waarde van de te verwach-

ten  pensioenuitkeringen  en  de  contante  waarde

van de te ontvangen batepremie.

De batepremie  is  gelij.k  aan  de  premie,  die  de

deelnemer  jaarlijks   aan  het  pensioenfonds  ver-

schuldigd   is,   onder   aftrek   van   een   bedrag   ter

groottevan2,50/ovandezepremievooradministra-
tie- en incassokosten en de gemiddelde premie in

het boekjaar, die benodigd is voor de dekking van

het  arbeidsongeschiktheidsrisico   en  het  wezen-

pensioen.
Voorts  wordt  rekening gehouden  met het  feit

datdedeelnemersgedurendedeperiodevan55tot

65 jaar de halve premie verschuldigd zijn. De aldus

berekende  netto  premiereserve  wordt  verhoogd

met een opslag van 0,5°/o .

Het functioneel leeftijdspensioen wordt in ver-

band  met  het  bepaalde  in  het  Financieel  Besluit

loodsen d.d.18 augustus 1988 op omslagbasis gefi-

nancierd.

De aanspraken uit het pensioenreglement voor

adspirant-registerloodsen zijn  geheel op risicoba-

sis veiliggesteld door herverzekering.

Risicoherverzekering

Het  pensioenfonds  heeft  het  overlijdensrisico

en  het beroepsongeschiktheidsrisico  in herverze-

kering gegeven bij Zwitserleven te Amsterdam.
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ACCOUNTANTSVERKLARING

14 Wij  hebben  de  jaarrekening  1989 van  Stichting Beroeps  Pensioenfonds  Loodsen

gecontroleerd.
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de jaarrekening een getrouw

beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31

december 1989 en van de baten en lasten over 1989.

DepremiereserveisvastgesteldonderverantwoordehjkheidvandeactuarisHeijnis

& Koelman B.V. te Diemen.

Rotterdam, 30 mei 1990

/ L,L-I   O,l-'i
COOPERS & LYBRAND DI}KER VAN DIEN
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jAARREKENING  1989
Rekening   van    baten   en    lasten   over    1989

16
1988   (1-9/31-12)

BATEN

VoorschotoverdrachtpremiereserveA.B.P.

Periodiekepremies

Inkomsten ten behoeve van FLP

Inkoopsommen

ResultaatdepotrekeningAmro

Interest

fo

/             12.785.104

/                3.114.058

/                 325.062

/               3.382.217

/                   332.301

/             19.938.742

/            103.000.000

f                 4.2:07.7T8

/                     118.460

/                    172.487

/                2.558.803

/                      41.480

/            110.098.958

LASTEN

Toevoegingaanpremiereserve

Premiesherverzekering

FLP-uitgaven

Algemenekosten

Interest

(VERLIES)/WINST      BOEK|AAR

/             14.301.000                /            108.755.000

/               2.721.708               /                    909.022

/               3.114.058                /                     118.460

/                   260.942                /                     111.210

/                 260. 044             /                              0

/            20.657.752                /            109.893.692

/                  (719.010)              /                     205.266
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jAARREKENING  1989

18
Het aandeel van de Stichting Beroepspensioen-

fonds Loodsen hierin bedraagt / 123.241.021. Voor

eengedetailleerdespecificatievanhetdepotwordt

verwezen  naar pag.  21  (van  de jaarrekening)  van

dit rapport.

REKENING-COURANT
ASSOCIATIES

Dit betreft een op korte termijn opeisbare rente-

dragende vordering.

DIVERSE      VORDERI   NGEN      EN
0VERLOPENDE      ACTIVA

De specificatie is als volgt:

rekening-courantstodel

inkoopsommen

pensioenpremies

RESERVE       KOERSVERSCH   I   LLEN
EFFECTEN

Dit  betreft  een  reserve   ter  dekking  van  het

koersrisico op de in de depotrekening Amro aan-

wezige effectenportefeuille. De reserve zal worden

gevormd uit de beschikbare winst. De omvang van
de reserve zal worden afgestemd op de risico's die

verbonden zijn aan de  samenstelling van de aan-

wezige   beleggingsportefeuille.   De   maximaal   te

bereiken omvang is bepaald op 5°/o van de waarde

van de aanwezige beleggingsportefeuille. Het stre-

ven  is  erop  gericht  dit  in  de  komende  10  jaar  te

bereiken.

Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per  I  januari  I 989

respectievelijk

27 mei  1988

bij: uit winstverdeling

Stand per 31  december 1989

respectievelijk   1988

205.266                      0

0        205.266

205.266        205.266

PREMIERESERVE

Dezepostgeeftweerdecontantewaardevande

pensioenverplichtingen van het fonds, inclusief de
verplichtingen betrekking hebbende op de ambte-

lijke diensttijd v66r 1  september 1988. De premie-

reserve  is  door  de  actuaris  berekend  als  het  met
lA°/o  verhoogde  verschil  van  de  contante  waarde

van  de  te verwachten  pensioenuitkeringen en  de

contante  waarde  van  de  te  ontvangen  batepre-

mien. De berekeningen zijn gebaseerd op continue

uitkeringen.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de sterfte-

kansen   volgens   de   meest   recente   sterftetafels

(waarnemingsperiode 1980-1985), terwijl de reken-
rentevoet gesteld is op 4% per jaar.

Aangezien het functioneel leeftijdspensioen op

omslagbasis wordt gefinancierd, is voor deze pen-

sioensoort geen premiereserve vastgesteld.
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jAARREKENING  1989

20 RESuLTAAT    DEPOTREKENING    A  M   R  0

Dit betreft  het aandeel in  het resultaat van  de

depotrekening  Amro.  Het  resultaat  op  beleggin-

gen wordt zoveel als mogelijk bepaald op actuele

grondslagen. De in verband met de gekozen waar-
deringssystematiek       ontstane       koersresultaten

maken deel uit van het resultaat. De samenstelling

van het beleggingsresultaat van de depotrekening

is als volgt:

1989                                1988

interest                                                      9.019.494                   2. 309.695

koersresultaten                                   (4.350.355)                  I.272.445

4.669.139                    3.582.140

Het  resultaat  van  deze  depotrekening  wordt

verdeeld naar verhouding van de ingebrachte ver-

mogens  door de  Stichting Beroepspensioenfonds

Loodsen en de Stichting Pensioenfonds Loodswe-

zen. Op basis van deze verdeelsleutel bedraagt het

aandeel  van  de  Stichting  Beroepspensioenfonds

Loodsen in deze beleggingsresultaten / 3.382.217.

PREMIES      HERVERZEKERING

Dit betreft de premie voor het bij Zwitserleven

te Amsterdam in herverzekering gegeven overlij-

densrisico en het beroepsongeschiktheidsrisico.

Hierbij  is de  grootte  van  het per deelnemer te

herverzekeren  kapitaal  bij  overlijden  bepaald  op

de met 0,5%  verhoogde contante waarde van het

in    uitzicht   gestelde    weduwen-   respectievelijk

weduwnaars-    respectievelijk    partnerspensioen,

verhoogd met een eenmalige uitkering bij  overhj-

den en verminderd met de aanwezige reserve per

deelnemer.

Het   verzekerd   invaliditeitspensioen   is   gelijk

aan  het  reglementaire  invaliditeitspensioen,  ver-

hoogd  met  de  door/voor  de  deelnemer  aan  het

fonds  verschuldigde  jaarpremie  voor  de  verdere

financiering van  de  pensioenopbouw  en  vermin-

derdmetdeuitkeringkrachtensdewettelijkerege-

lingen bij algehele arbeidsongeschiktheid.

ALGEMEN   E      KOSTEN

kosten portfolio-manager

juridische kosten en actuarieel adviseur

reis-enverblijfkosten

drukkosten

vakatiegelden

diversen

1989                  1988

131.104             48.672

55.044          40.530

10.900                 3.158

2.673               9.310

29.000                     0

32.221                9.540

260.942          Ill.210

FUNCTIONEEL
LEEFTl|DSPENSIOEN

Aan functioneel leeftijdspensioenen is door de

Stichting / 3.114.058 betaald.

VERDELING      VERLIES      B0EKjAAR

Het  resultaat  van  het  boekjaar  is  toegevoegd

aan het cumulatief verliessaldo.
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BIjLAGE  I
extra   ouderdoms-en    bijb  ehorend

weduwenpensioen   in   verband   met

vrijwillige    stortingen    in     1990

(artikel     17    pensioenreglement)

Als gevolg van de extra inkoop mag het totale pensioen verhoogd worden tot ten hoogste / 51.458 per jaar,

behorend bij een totale deelnemerstijd van 30 jaar.

22
LEEFTl|D MAXIMALE                                         TE      VERKRl|GEN      EXTRA                                   BENODIGDE      STORTING

VRl|WILLIGE                                0uDERDOMS.     ANNEX70%                                                 Y     OOR     /142,.4

STORTING                                              WEDUWENPENSIOEN                                                  EXTRA      PENSI0EN

IN       I?.0                                                              81|                                                        81|                                                            OFWEL      I       DEELNE.

/1000                                 MAXIMALE                                  MINGSMAAND      EXTRA

STORTING                     STORTI   NG

/   5.604

/   5.604
/   5.604
/   5.604

/ 11.208

/251.58

/ 242.55

/ 233.81

f 2:2:5 ,39

/ 217.26

/ 1.410

/ 1.359

/ 1.310

/ 1.263

/ 2.435

/ 11.208

/ 11.208

/ 11.208

/  11.208

/ 11.208

f 2:09 .q2

/ 201.87

/ 194.60

/ 187.60

/ 180.86

/ 2.347

/ 2.263

/ 2.181

/ 2.103

/ 2.027

/  11.208

/ 11.208

/ 11.208

/ 11.208

/  11.208

/ 174.38

/ 168.14

/ 162.15

/ 156.39

/  150.85

/ 1.954

/ 1.885

/ 1.817

/ 1.753

/  1.691

/ 11.208 /  145.52
140.38

/ 16.812

/  16.812

/  16.812

/ 16.812

/ 16.812

/ 121.62

/ 117.32

/  113.15

/ 109.12

/ 105.19

/ 2.045

/ 1.972

/ 1.902

/ 1.834

/ 1.769

/ 1.263

/ 1.310

/ 1.359

/ 16.812

/  16.812

/ 16.812

/ 16,812

/  16.812

/  101.38

f    97.66

/   94.03

/   90.48

/    86.99

/ 1.704

/ 1.642

/  1.581

/ 1,521

/ 1.462

/  1.410

/ 1.464

/ 1.520

/ 1.580

/ 1.643

/ 16.812

/ 16.812

/  16.812

/  16.812

/ 1.405

/ 1.348

/ 1.292

/ 1.236

/  1,711

/ 1.783

/ 1.860

/ 1.944

Stortingen dienen direct op de rekening van het fonds plaats te vinden (zie binnenkant omslag).
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BULAGE 2

24 PREMIERESERVE

Depremiereserveishetbedragdatopdebalans

van   de   verzekeringsinstelling   of  het  pensioen-

fonds wordt opgenomen ter dekking van de reeds

gefinancierde pensioengedeelten.
Eenanderetermhiervooriswiskundigereserve

of voorziening verzekeringsverplichtingen.

KAPITAALDEKKINGSTELSEL

Dit is het financieringsysteeem waarbij op indi-

viduele  basis  reserves  worden  gevormd  voor  de

pensioenverplichtingen.
De  berekening  van  de  premiereserves  vindt

plaats op basis van de actuariele grondslagen. Alle
levensverzekeringmaatschappijen  en  vrijwel  alle

pensioenfondsen  werken  op  basis  van  het  kapi-
taaldekkingstelsel.

OMSLAGSTELSEL

Hierbij worden de binnenkomende gelden ter-

stond  aangewend  voor pensioenuitkeringen.  Het

belangrijkste  voorbeeld  van  dit  stelsel  vormt  de

AOW/AWW.

VooronsfondswordtookhetFLPzodaniggefi-

nancierd.

BACKSERVICE

Dit  begrip  wordt  gehanteerd  in  verschillende

betekenissen:

•  het  pensioengedeelte  dat  betrekking  heeft  op

achterliggende dienstjaren;

•  de  koopsom  voor  het  hierboven  omschreven

pensioengedeelte, dan wel voor de verhoging van
dit   pensioen   als   uitvloeisel   van   een   pensioen-

grondslagstijging;
•   de  eventuele  achterstand  in  de  over  achterlig-

gendejarengefinancierdepensioenenrespectieve-
lijk de daarvoor benodigde kosten of reserve.

COMINGSERVICE

Ditishetpensioengedeeltedatbetrekkingheeft

op toekomstige dienstjaren.

Ook worden de daarmee gepaard gaande kos-

ten wel met deze term aangeduid.

COMING-BACKSERYICE

Hieronder verstaat men de kosten die in de toe-

komst  door  loonstijgingen  zullen  optreden  voor

zover  deze  kosten  kunnen  worden  toegerekend

aan reeds achterliggende dienstjaren.
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BIjLAGE 4
Prijsindexcijfer   gezinsconsumptie   en

gemiddelde   jaarlijkse    prijsstijging

26
Ont`^/ikkeling prijsindexcijfer gezinsconsumptie  198011989

1980                  1981                    1982                   1983                   1984                   1985                   1986                   1987                   1988

Gemiddelde jaarlijkse prijsstijging  1980-1989

12
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