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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

pensioenpremies  naast  de  normale  priv€-aftrek-
baarheid  van premies  voor  lijfrente en koopsom-

polis.  Het  risico  van  ongeschiktheid  tot  het  uit-
oefenen van het beroep van registerloods is onder

de gestelde voorwaarden afgedekt in de pensioen-

regeling.

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  oorspronkelijk

uit 760 deelnemers. Begin januari 1991 hebben wij

een  deelnemersbestand  van  817.Hiervan  zijn  729

register-Loodsen,  86  FLP'ers  en  2  arbeidsonge-

schikten. Tevens zijn de adspirant-registerloodsen

via ons fonds verzekerd.

De pensioenrechten zijn gebaseerd op het aan-

tal  te  behalen  deelnemingsjaren  en  de  voor  1990

vastgestelde pensioengrondslag (/ 114.350).

Het maximaal  te behalen ouderdomspensioen

is 45 °/o (30 x  1`/2) van de pensioengrondslag.  Dit is

exclusief de  uitkeringen  inzake  volksverzekerin-

gen AOW en AWW. De premie over 1990 bedroeg
op jaarbasis / 16.812 en de maandpremie dienten-

gevolge inclusief rente-opslag / 1.444.
De  uitkeringen  van  het  Functioneel  Leeftijds-

pensioen  (FLP)  volgt  de  index  van  de  regelings-
lonen.  (Zie bijlage 6)

De  uitkeringen  van  reeds  ingegane  invalidi-

teits-,  weduwen-  en  wezenpensioenen  zijn  in.i.v.

1 januari 1991 verhoogd met 3,1%.

Ook  de  premievrije  pensioenaanspraken  zijn

op dezelfde wijze verhoogd.

Voorts treft u in dit jaarverslag aan de tabel in-

zake inkoop van deelnemersjaren (zie bij.lage 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 arbeidsongeschikt-

heidsregeling van het fonds. De volksverzekerings-

uitkering  Algemene  Arbeidsongeschiktheidswet

AAW maakt daar onderdeel van uit.

De bestuursleden zullen hun inzicht en kennis

van pensioenzaken trachten `up to date' te houden

door  bijscholing,  door  voorlichting  aan  de  hand

van actuariele toekomstmodellen en door nadere

orientatie over beleggingen ten behoeve van aan-

passing van de 'asset-mix'.

OVERDRACHT     VAN     PENSIOENKAPITAAL

In het algemeen wordt overdracht van pensioen-

kapitaal, dat betrekking heeft op pensioenrechten

die zijn opgebouwd in het kader van een dienst-

betrekking  in  Nederland,  op  initiatief en  ten be-

hoeve van de werknemer of (na overlijden) diens

achterblijvende  echtgenoot  of samenlevingspart-

ner  in  fiscale  zin  in  beginsel  als  een  afkoop  van

pensioenrechten beschouwd.  Dit heeft tot gevolg
dat  over  het  overgedragen  pensioenkapitaal  (ten
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ALGEMEEN

Hof van Justitie een arrest gewezen, waaruit af te

leiden valt dat het principe  van  gelijke behande-

ling van mannen en vrouwen 66k geldt voor pen-

sioenregelingen.  Beide  zaken  zijn  evenwel  reeds

in ons pensioenreglement geregeld.

Frequentieverdeling deelnemers januari  1991

BESTUURSSAMENSTELLING

Eind 1990 waren de bestuursleden R.M. Eichels-

heim  en  T.  v/d  Lei  reglementair  aftredend  vol-

gens rooster (art. 6 lid 3b en lid 4 van de statuten)
en zijn vervolgens herbenoemd.

deelnemers  817  (815  M,  2 V)

leeftijd
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HET  GEVOERDE  BELEGGINGSBELEID

IN   1990

10 ONTWIKKELINGEN       I.90

Het jaar 1990 werd gekenmerkt door een aantal

ingrijpende politiek-economische gebeurtenissen.

De belangrijkste waren de snelle economische  en

politieke eenwording tussen West- en Oost-Duits-
land,   de  moeizame  weg  van  hervormingen  in

Oost-Europa,  de  verscherping  van  de  schulden-

crisis in de Verenigde Staten en de Golfcrisis. Daar-

naast  was  sprake  van  een  verslechtering  van  de

internationale economische conjunctuur.

Voor aandeelhouders is het afgelopen jaar geen

goed jaar geweest. In alle landen daalden de koer-
sen, in sommige landen zelfs fors. De belangrijkste

oorzaak van deze dalingen was gelegen in het feit

dat centrale banken, bevreesd voor het aanwakke-

ren van inflatoire krachten, een krap geld politiek

voerden. De, als gevolg daarvan, oplopende rentes

leidde  tot  een  vertraging  van  de  economische

groei.  Sommige  landen  (de  Verenigde  Staten,  het
Verenigd Koninkrijk, Australie en Canada) beland-

den daardoor zelfs in een recessie. De inflatie-angst

kreeg een nieuwe  impuls  na  de inval  van Irak  in

Koeweit,  doch deze  ebde  spoedig  weer weg.  Pas

tegen het eind van het jaar trad een herstel op de

aandelenmarkten in nadat de centrale banken tot

enige versoepeling overgingen.

Onder invloed  van  deze ontwikkelingen  daal-

den  ook  de  koersen  van  obligaties  wereldwijd.

Het sterkst liepen de rendementen  op  in Europa

en Japan. Het restrictieve monetaire beleid van de

Duitse  Bundesbank  was  voor  de  EMS-landen  en

voor Nederland in het bijzonder, vanwege de ver-

bondenheid  van  de  gulden  met  de  D-mark,  een

factor  die  mede  voor  het  oplopen  van  de  rentes

verantwoordelijk was.

Ook op valutair gebied was 1990 een bewogen

jaar.  De US-dollar daalde met 12°/o naar een niveau
van / 1,68. De Japanse yen continueerde eveneens

haar  dalende  trend  en  verloor  70/o  tegenover  de

gulden. Het Britse pond trad, eerder dan verwacht,
toe tot het EMS. De waarde van het pond Sterling

steeg per saldo met 50/o tot / 3,28.

BELEGGINGSBELEID

Het beleggingsbeleid  in  1990  is  defensief  van

aard geweest. Het zwaartepunt van de beleggingen

heeft gelegen  op  de  uitbreiding van de obligatie-

portefeuille.  Door de hoge nominale rentes en de
vooruitzichten   op   koerswinsten  bij   rentedaling

Verdeling van  de beleggingen in  1990

B   Liquiditeiten  (5,0%)

I   Onroerend  goed  (10,0%)

Aandelen(|2,o°/a)

Obli-g-a-t-ie-s(7j,0%-)--
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HET  GEVOERDE  BELEGGINGSBELEID

IN    1990

Twee  quintanten:  van  I.M.  Kleman  &  Zn  (1840),  en  rechts  van  Guilliclmus  Belle  ( 1874)

conflict, mogelijk tegenvallende bedrijfsresultaten

en een mondiale recessie. Op korte termijn zal het

voorzichtige  beleid  ten  aanzien  van  aandelenbe-

leggingen gehandhaafd worden. Vooralsnog wordt

gestreefd naar een neutrale weging voor aandelen,
hetgeen  overeenkomt  met  100/o  van  het  belegde

vermogen.

Onroerend goed zal langer geconfronteerd wor-

den met de  gevolgen  van  zwakkere  economieen.

Overbebouwing  heeft  geleid  tot  leegstand,  het-

Coll.  Vereniging  Nederlandsch  Historisch  Scheepvaart  Museum,  Amsterdam

geen  een  druk  geeft  op  de  waarde-ontwikkeling
en   de   huuropbrengsten.   De   rendementen   op

onroerend   goed   zullen   voorlopig   onder   druk

blijven  staan.  Tegen  deze  achtergrond  is  er  geen

aanleiding de bestaande onderwogen positie  (50/o
-100/o)  te wijzigen.

Resumerend   betekent   het   vorenstaande   dat

vooralsnog  een defensieve beleggingspolitiek  zal

worden gevoerd.
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I

ACTUARIEELVERSLAci

31    DECEMBER   1990

14 De grootte van het per (gewezen) deelnemer te

herverzekeren  kapitaal  bij'  overlijden  wordt  be-

paald  als de met I/2°/o verhoogde contante waarde
van het in  uitzicht  gestelde  weduwen-  resp.  we-

duwnaars-  resp.  partnerpensioen,  verhoogd  met

de  eenmalige  uitkering bij  overlijden  en  vermin-

derd met de aanwezige voorziening voor de des-

betreffende (gewezen) deelnemer.

Het  wezenpensioen   is   collectief  medeverze-

kerd.

Het  te  verzekeren  invaliditeitspensioen  is  ge-

lij.k  aan  het  reglementaire  invaliditeitspensioen,

verhoogd met de door/voor de deelnemer aan het

fonds  verschuldigde jaarpremie  voor  de  verdere

financiering van de pensioenopbouw  en vermin-

derd  met  de  uitkering  krachtens  de  wettelijke

regeling(en) bij algehele arbeidsongeschiktheid.

Met betrekking  tot  de  voorgeschreven  punten

van behandeling is het volgende op te merken:

I    De  administratieve  gegevens  zijn  ons  door  de

stichting  verstrekt  en  door  ons  als juist  geaccep-

teerd.

2   De  berekeningen  zijn  erop  gebaseerd  dat  de

uitkeringen continu (zullen) geschieden.

3   De  berekening  van  de  voorziening  pensioen-

verplichtingen geschiedt per geboortejaar, waarbij

de leeftijd wordt vastgesteld als het verschil tussen

berekeningsjaar   en    geboortejaar,    vermeerderd

met een `/2.

4   Verschuldigd   pensioen   alsmede   pensioente-

goed komen niet voor.
5   In de door de deelnemer verschuldigde premie

is  een  opslag  begrepen  van  2`/20/o,  terwijl  op  de

netto  voorziening  een  opslag  is  gelegd  van  een
I/20/o.  Taarlijks  zal dus  2°/o  van  de bedoelde  premie,

alsmede  een  I/2%  van  de  uitgekeerde pensioenen

beschikbaar komen ter dekking van kosten.

6   Bij  de berekeningen van de voorzieningen zijn

de  in  uitzicht  gestelde  pensioenen  per  pensioen-

soort  gegroepeerd  naar  mannelijke  en  vrouwelij-

ke  deelnemers.  De  batepremies  zijn  gegroepeerd

naar  mannelijke  en vrouwelijke  deelnemers.  Ver-

volgens  is  per  groep/pensioensoort  de  contante

waarde bepaald van de lasten en de baten, waar-

bij  elk  resultaat is  afgerond  op  een veelvoud van

/ 1.000.
7   De negatieve niet op  nul  gestelde  voorziening

pensioenverplichtingen  bedraagt  per  31  decem-
ber  1990 / 2.405.000.

8   Met eventuele toekomstige winsten of verliezen

ten gevolge van toe- en uittreden is geen rekening

gehouden.
9   Ten opzichte van de vorige verslaglegging zijn

geen  wijzigingen  aangebracht  in  de  gebezigde

grondslagen en berekeningsmethoden.
10 In 1990 kwam uit de opslagen een bedrag voor

kosten beschikbaar van / 256.000, terwijl voor de

opbouw van de voorziening eigen rekening een

interestbedrag nodig geweest is van / 5.023.000.

Voor de werkelijk ontvangen interest en gemaak-

te kosten verwijzen wij naar staat 2.

Diemen, 30 augustus 1991

I

1

•1}`\

HEI}NIS EN KOELMAN B.V.

(R.J. Middelbos)
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jAARREKENING   1990
Balans    per   31     december    1990

16 Lr€iiv=ivh
VASTE      ACTIVA

Materiele vaste activa

Computersysteem

Financiele vaste  activa

Aandeel in depotrekening Amro
Voorziening herverzekerde

pensioenverplichtingen

VLOTTENDE      ACTIVA

Rekening-courant Associaties
Diverse vorderingen
en overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA

Cumulatief verliessaldo
Reserve koersverschillen
effecten

EIGEN       VERMOGEN

19.282

128.004.951

604.000

3,811.693

132.439.926

-/-   10.460.698

38.123

123.241.041

8.274.973

131.554.137

-/-        513,744

31  december 1990

0

186.050

3.625,643

-/-   10.460.698

0

VOORZIENING      PENsloENVERPLICHTINGEN

Eigen rekening
Herverzekering

KORTLOPENDE      SCHULDEN

Rekening courant Zwitserleven
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Rekening-courant Loodswezen
Nederland B.V.
Diverse schulden en overlopende

passiva

139.613,000

604.000

2.254.944

0

T]7 .I fi fA

2.247

248.750

140.217.000

2.683.624

132.439.926

123.056.000

9.011,881

131.554.137

8.202.614

55.462

16.897

-/-          719.010

205.266

123.056.000

0

0

218.371

237.871

8.206.687

348,952
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jAARREKENING  1990
Toelichting    op    de    balans

en    de    rekening   van    baten    en    lasten     1990

18 ALGEMEEN

De  Stichting  is  opgericht  op  27  mei  1988.  Het

doel van de Stichting is het treffen van pensioen-

regelingen  ten  behoeve  van  registerloodsen  en

adspirant-registerloodsen  als  bedoeld  in  artikel

19  van  de  Loodsenwet.  De  pensioenverplichting

jegens  de  deelnemers  van  de  pensioenregeling
wordt  door  de  Stichting  in  eigen  beheer  gehou-

den. Door de Stichting is het risico van overlijden

en  het beroepsongeschiktheidsrisico  in  herverze-

kering gegeven bij Zwitserleven te Amsterdam.

Krachtens het financieel besluit loodsen kumen

de   functioneel   leeftijdspensioenuitkeringen   in-

gehouden worden op de af te dragen loodsgelden.

FINANCIELE       BASIS

Zoals blijkt uit de balans heeft de stichting per

ultimo 1990 een negatieve reserve van / 10.460.698.

Dit  is  aanleiding  geweest  voor  een  analyse  op

langere  termijn  van  de  mogelijkheden  van  het

pensioenfonds  om  haar  verplichtingen na  te  ko-
men.

Hierbij  is  gebruik  gemaakt  van  een  computer

model met prognose programmatuur ontwikkeld

door  onze  actuaris,  waarbij  gekozen  kan worden

uit  een  breed  scala  van  veronderstellingen  ten

aanzien  van  bestandsontwikkeling,  rendements-

verloop, asset-mix, waarderingswijze etc.

Bij het door ons gekozen model is uitgegaan van

een  fondsvermogen  ultimo  1990  ad  /  140.000.000

waarvan  aangenomen  is  dat  dit  geheel  belegd  is

in  een  10-jarige,  lineair  aflosbare  obligatielening

met een couponrente van 61/20/o per jaar.  De mark-

trente voor  1991  is gesteld op 9°/o per jaar, waarna

deze in 5 jaar lineair daalt tot 7°/o.  Door deze aan-

names wordt het in  1990  opgetreden  effect nage-

bootst  van  waardering  tegen  beurskoers  bij  een

sterk stijgende marktrentevoet.

Verder voorziet het model  in  een  30/o jaarlijkse

prijsstijging, een afnemend deelnemersbestand en
een gemiddelde toetredingsleeftijd van 32 jaar.

Het model geeft aan dat ons fonds een hechte

financiele basis heeft.

Per  31  december  1990  bedraagt  onze  contante

waarde van de zckerc overrente (boven de reken-

rente   van   4%)   van   het   beleggingsdepot   circa

/ 24.000.000.

Voorts  is  met  Zwitserleven  een  winstdelings-

regeling  overeengekomen,  welke  voorziet  in  een

deling  in  een  positief  resultaat  over  de  5iarige

contractsperiode.  Het  aandeel  van  het  BPL  be-

draagt 92°/o  van  de betaalde  premie,  verminderd

met  de  totale  schade.  Ben  tussenbalans  per  31

december  1990  resulteert  in  een  winstsaldo  van

ruwweg / 5.000.000.

Dit gegeven is niet in de balans noch in de reke-

ning van baten en lasten verwerkt.

MATERIELE      VASTE      ACTIYA

Dit  betreft  een  in  1989  verkregen  computer-

systeem. De waardering geschiedt tegen aanschaf-

waarde  onder  aftrek  van  afschrijving  naar  tijds-

gelang op de economische levensduur. Over 1990
heeft / 5.675 op de hardware en /  13.166 afschrij-

ving op de software plaatsgevonden.
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|AARREKENING   I99£i

RES   E   RVE       KO   ERSV   E   RS   C   H   I   L   LE   N

EFFECTEN

Deze  term  bedoelt  een  reserve  te  vormen  ter

dekking  van  het  koersrisico  op  de  in  de  depot-

rekening Amro aanwezige effectenportefeuille. De

reserve  zal  worden  gevormd  uit  de  beschikbare

winst.  De omvang van de  reserve zal  worden af-

gestemd  op  de risico's die verbonden zijn aan de
samenstelling van de aanwezige beleggingsporte-

feuille. De maximaal te bereiken omvang is bepaald

op  5°/o  van  de  waarde  van  de  aanwezige  beleg-

gingsportefeuille.  Het  streven  is  erop  gericht  dit
in de komende 10 jaar te bereiken.

De reserve 1989 is verbruikt in verband met de

koersfluctuaties om het cumulatief verliessaldo te

verminderen.

Het verloop van deze reserve is als volgt:

1990                                  1989

Standperljanuari                    /         205.266        J        205.266

Af: ten gunste van

cumulatief verliessaldo                           205.266                                     0

Stand  per  3I   december                                      0                    205.266

VOO   RZI   E   N   I   N   G       P   ENs   I   o   EN   -

VERPLICHTINGEN       (PREMIERESERVE)

Deze  post  geeft weer  de  contante  waarde  van

de pensioenverplichtingen van het fonds, inclusief

de   verplichtingen  betrekking   hebbende   op   de

ambtelij.ke  diensttijd  v66r  1  september  1988.  De

voorziening  pensioenverplichtingen   is   door   de

actuaris berekend als het met I/2°/o verhoogde ver-

schil  van de contante waarde van de  te verwach-

ten  pensioenuitkeringen  en  de  contante  waarde

van  de  te  ontvangen batepremies.  De  berekenin-

gen zijn gebaseerd op continue uitkeringen.

Bij  de berekeningen is uitgegaan van de sterfte-

kansen   volgens   de   meest   recente   sterftetafels

(waamemingsperiode  1980-1985),  terwijl de reken-
rentevoet gesteld is op 4 °/o per jaar.

Aangezien het functioneel leeftijdspensioen op

omslagbasis   wordt   gefinancierd,   is   voor   deze

pensioensoort geen voorziening pensioenverplich-
tingen vastgesteld.

D   IVE   RS   E       SC   H   U   LD   E   N       E   N

OVE   RLO   P   E   N   D   E       PASSIVA

De samenstelling van deze post is als volgt:

31-12-90                       31-12-89

Belastingenensocialelasten    J          192.530         J          294.261

Diversen                                                             56.220                        54.691

248.750                    348.952

VO   O   RSC   H   OT      0VE   RDRAC   HT       P   RE   M   I   E-

RES   ERVE       A.   B.   P   .19   88

Krachtens artikel 65 van de Loodsenwet zijn de

pensioenaanspraken van de  loodsen en het onder-
steunend  personeel  op  het  Algemeen  Burgerli).k

Pensioenfonds  per  1  september  1988  overgegaan

op  respectievelijk  de  Stichting  Beroepspensioen-

fonds   Loodsen   en   de   Stichting   Pensioenfonds

Loodswezen.
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AARREKEN,NG   ,99t.,r;

22 PREMIES        HERVERZEKERING

Dit betreft de premie voor het bij Zwitserleven

te  Amsterdam  in  herverzekering  gegeven  over-

1ijdensrisico en het beroepsongeschiktheidsrisico.

Hierbij  is  de  grootte  van het per  deelnemer  te

herverzekeren  kapitaal  bij  overlijden  bepaald  op

de  met  I/2°/o  verhoogde  contante  waarde  van  het

in   uitzicht   gestelde   weduwen-   respectievelijk

weduwnaars-   respectievelijk   partnerspensioen,

verhoogd  met  een  eenmalige  uitkering  bij  over-

lijden  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-

derd  met  de  uitkering  krachtens  de  wettelijke

regelingen bij algehele arbeidsongeschiktheid.

ALGEMENE       KOSTEN

1990                                 1989

Kostenportfolio-manager      J          152.888         J         131.104

juridische  kosten  en

Actuarieel  adviseur

Software onderhoud

Reis-  en  verblijfkosten

Drukkosten

Vacatiegelden

Accountant

Afschrijving  computer

hardware

Afschrijving computer

sotware

Diversen

Baten  en  lasten  oude jaren

49.278                      55.044

11.850

18.302                           10.900

20.512                             2.673

21.400                        29.000

7.  I   I 0

5.675

13. I 66

3.800                          32.221

-/-              3.857

300.124                     260.942

FUNCTloNEEL      LEEFTI|DSPENSIOEN

Aan functioneel  leeftijdspensioenen is door de

Stichting / 6.736.832 betaald.  Hierin is een bedrag

ad / 610.812 aan pensioenpremie opgenomen.

VERDELING       VERLIES       BOEKjAAR

Het  resultaat  van  het  boekjaar  is  toegevoegd

aan het cumulatief verliessaldo.
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BljLAGE   I
Extra   ouderdoms-en    bijbehorend

weduwenpensioen    in   verband    met

vrijwillige     stortingen     in      1991

(artikel     17    pensioenregelement)

24
Als gevolg van de extra inkoop mag het totale pensioen verhoogd worden tot ten hoogste / 53.053 per

jaar, behorend bij een totale deelnemerstijd van 30 jaar.

LEEFTl|D                             MAXIMALE                                           TE     VERKRl|GEN     EXTRA                               BENODIGDE     STORTING

VRl|WILLIGE                                0UDERDOMS-ANNEX     70     %                                        VOORf     l47,00

STORTING                                               WEDUWENPENSI0EN                                           EXTRA     PENSIOEN,

lN      1991                                           81|     /      I.000                     81|      MAXIMALE                         0FWEL      I      DEELNE-

STORTING                            STORTING                         MINGSMAAND     EXTRA

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

11.555

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

17.333

251.58

2j2.55

233.81

225.39

217.26

209.42

201.87

191.60

187.60

180.86

171.38

168.u

162.15

156.39

150.85

145.52

140.38

135.44

130.67

126.07

121.62

117.32

113.15

109.12

105.19

Stortingen dienen direct op de rekeiiing \'an het foiids plaats te \'inden (zie binnenkant omslag).
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26 KAPITAALDEKKINGSTELSEL

Dit  is  het  financieringsysteeem  waarbij  op  in-

dividuele  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 kapitaal-
dekkingstelsel.

OMSLAGSTELSEL

Hierbij  worden de binnenkomende gelden  ter-

stond  aangewend  voor  pensioenuitkeringen.  Het

belangrijkste  voorbeeld  van  dit  stelsel  vormt  de

AI0IN /  AINW .

Voor ons fonds wordt ook het FLP zodanig ge-

financierd.

BACKSERVICE

Dit begrip  wordt  gehanteerd  in  verschillende

betekenisse"
•  het  pensioengedeelte  dat betrekking  heeft  op

achterliggende diensqaren;

•  de  koopsom  voor  het  hierboven  omschreven

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

slagstij8ing,

•  de  eventuele  achterstand  in  de  over  achterlig-

gende jaren gefinancierde pensioenen respectieve-
lijk de daarvoor benodigde kosten of reserve.

COMINGSERVICE

Dit is het pensioengedeelte dat betrekking heeft

op toekomstige diensqaren.

Ook worden de daarmee gepaard gaande kos-

ten wel met deze term aangeduid.

COMING.BACKSERVICE

Hieronder  verstaat  men  de  kosten  die  in  de

toekomst door loonstijgingen zullen optreden voor

zover  deze  kosten  kunnen  worden  toegerekend

aan reeds achterliggende diensqaren.

ASSET.MIX

De  vastgestelde  asset-mix  is  een  procentuele

verdeling  van het  te beleggen vermogen over  di-

verse beleggingscategorieen, onder meer aandelen/

fondsen,  onroerend-goed/fondsen,  vastrentende

waarden, edele metalen en liquide middelen.
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BljLAGE 4
CBS    koers    index

Verloop CBS  koers index, maandgemiddelden  in  1990 (1983  = loo)

jFMAMjjA

11-   Lange rentevoet

-Prijsindex particuliere

gezinsconsumptie

(%-mutatie)

Regelingslonen  per  u

(totale economie;  %-

1983                1984               1985                1986               1987               1988               1989               1990

28,
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BljLAGE  5

30
Ouderen      naar      leeftijd      en      burgerlijke      staat,      2040

BEVOLKING

x   I.000

50-65jaar                             65-80jaar                     80jaarof   ouder

vrouwen        mannen                    vrouwen        mannen                    vrouwen        mannen

1407                    1353                                  1515                    1223                                       688                       320

BURGERLljKE    STAAT    %

Alleenstaand

waarvan:

ongehuwd

gescheiden

weduwstaat

46                   44                              64                   48                                88                    57

Gehuwd

(Bron:   Bevolkingsprognose  voor  Nederland   1988.2050/CBS)

26,3                 30,7                            22,2                 29,8

13,9                             11,5                                                15,4                             11,5

6,2                      I,6                               26,I                      6,9

10                               16,6

17,4                        13,8

60,2                 26,6

54                      56                                   36                       52                                     12                       43

Ouderen      naar      leeftijd      en      burgerlijke      staat,      2050

BEVOLKING                                                                   50-65jaar                             65    -80jaar                      80jaarof   ouder

vrouwen        mannen                    vrouwen        mannen                    vrouwen        mannen

x   I.000                                                                                            1497                 1447                              1250                    950                                  752                    346                                       i

BURGERLljKE    STAAT    %

AIIeenstaand

waarvan:

ongehuwd

gescheiden

weduwstaat

Gehuwd

47                   44                              66                   49 8964

26,7                 30,7                             25,7                 30,7                                19,7                  28,6

13,8                              11,5                                                 14,8                              11,4

6,I                        I,6                                25,2                      6,8

53                        56                                     34                        51

(Bron:  Bevolkingsprognose  voor  Nederland   1988-2050/CBS)

16,4                             11,8

53,3                     23,I

1136
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