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Het ′‘topjaar’’1992 heeft zijn plaats moeten af-

staan aan 1993 met een behaald rendement van

20,7% (de absolute topper).

Wederom een zeer goed resultaat van de vermo-

genbeheerders.

Het pensioenfonds heeft een deel van het posi-

tieve resultaat toegevoegd aan de ′‘Reserve koers-

verschillen’’omdat het niet denkbeeldig is dat na

een hausse een terugval komt. Zo wordt getracht te

voorkomen dat eventueel latere ongunstige beleg-

glngSreSultaten′ VerOOrZaakt door een grote koers-

Val, hetbeleid van stabielepremies aantast.

Een ander deel van het positieve resultaat zult u

in ons verslag terug kumen vinden onder het

hoofd ‘‘algemene reserve’’・

Door de modemisemg Van OnS PenSioenregle-

ment in 1993 kan het uiteindelijk te bereiken (FLP)

pensioen aan individuele wensen worden aange-

past. De reeds ingekochte deelnemers)aren′ Of latere

lngekochte flexioe叩ren′ Zullen ook met de regle-

mentaire indexering meegaan.

Nederland heeft het laagste percentage ouderen

(65-Plussers) van Europa. Het nieuwe ’′Centrum

voor verouderingsvraagstukken’’waarschuwt bij

monde van haar directeur voor overdrijvingen. Bij

de vergrリZlng Van de bevolking gaat het voorals-

nog om een heel geleidelijk proces. Pas over ruim 25

]aar, na hetjaar 2020, Zijn er mogelijk problemen te

verwachten. Dat is vanaf het moment dat de na-

00rlogse generatie′ geboren tussen 1945 en 1955′ 65

)aar Ofouder zal zijn. Het is uiteraard wel nodig er
nu reeds qua beleid op in te spelen.

Niet alleen dat het nog even duurt maar ook in-

temationaal gezien neemt de vergrljZlng in Neder-

land gelukkig erg bescheiden vormen aan.In Enge-

land bijvoorbeeld zal in het genoemde omslagjaar

2020 1iefst 27,6% van de bevolking ouder dan 65 jaar

zijn. In Nederland loopt het naar verwachting op

van circa 13 procentnu naar 18′6% in 2020. Dat is

Statistisch gezien eveneens een stevige toename′

maar verrassend is dat Nederland daarmee toch

nog altijd zo ongeveer het laagste percentage oude-

ren van Europa houdt.

Bij de zogeheten dubbele vergrl]Zlng ′het percen-

tage hoogbejaarden, is het beeld niet anders.

Nu is l,1% vandebevolkingboven de 85 en in

het cruciale jaar 2020 zal dat vermoedelijk zijn op-

gelopen tot l,9%. Bijna een verdubbeling dus ′maar

met dit percentage bevindt Nederland zich ′ heel

opmerkelijk ,OPnleuW in de staart van het Europese

peleton. Duitsland gaat hier met een verwachte 5′5

PrOCent aan kop en Engeland (met 3′6% hoogbe-

jaarden) zit eveneens beduidend hoger.

De vergrl)Zlng in Nederland -en daarmee de te

verwachten lastenstijging ten aanzien van de socia-

le en medische zorgsystemen -mOet dus niet wor-

den gedramatiseerd. Mede door het hoge kindertal

onder allochtone bevolkingsgroepen zou de ver-

gr坤ng in Amsterdam en andere grote steden ,VOl-

gens recente studies, Zelfs al zijn hoogste punt heb-

ben bereikt.

Al met al is de vergrl)Zlng hier dus op zichniet

ZO′n groot probleem.

Het grote probleem blijft eerder dat deze discus-
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ALGEMEEN

Inzake een besluit van de Staatssecretaris van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is iedere reglS-

terloods verplicht deel te nemen aan de beroeps-

PenSioeuregeling registerloodsen. Dit resulteert o.a.
in de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde pen-

sioenpremies naast de normale priv缶ftrekbaar-

heid van premies voor lijfrente en koopsompolis.

Het risico van ongeschiktheid tot het uitoefenen

van het beroep van registerloods is onder de gestel-

de voorwaarden afgedekt in de pensioenregeling.

De Stichting Beroepspensioerfonds Loodsen is

OPgericht op 27 mei 1988 en is sedert l september

1988 verantwoordelijk voor de uitkeringen inzake

de pensioenen.

Het aanvangsbestand bestond oorspronkelijk uit

760 deelnemers. Begin januari 1994 hebben wl) een

deelnemersbestand van 837. Hiervan zijn 661 reglS-

terloodsen, 164 FLP’ers en 6 arbeidsongeschikten;

teveus zijn de huidige 6 adspiranトregisterloodsen

via ons fonds verzekerd.

De pensioemechten zijn gebaseerd op het aantal

te behalen deelnemmgs〕aren en de voor 1993 vast-

gestelde pensioengrondslag (f 125・562).

Het maximaal te behalen ouderdomspensioen is

45 % (30 x ll /2) van de p雪OengrOndslag. Dit is

exclusief de uitkeringen lnZake volksverzekeringen

AOW en AWW. De premie over 1993 bedroeg op

jaarbasis f 18・455 en de maandpremie dientenge-

VOlge indusief rente-OPSlag f l.620.

De uitkeringen van het Functioneel Lee坤ds-

PenSioen (FLP) volgen de index van de regelingsIo-

nen・ (Zie bijlage 7)

De uitkeringen van reeds ingegane invaliditeits-′

weduwen- en WeZenPenSioenen zljn m.i.v. 1 januari

1994 verhoogd met l′3%・

Ook de premievrl〕e PenSioenaanspraken z叫OP

dezelfde wリZe Verhoogd・

Het risico van het eerste jaar van arbeidsonge-

schiktheid komt ten laste van de reglOnale maaト

schappen en is derhalve een onderdeel van het

winstdelingsreglement in de desbetreffende maaト

SChap・

Na dit jaar vervalt men in de arbeidsongeschikト

heidsregeling van het fonds. De volksverzekerings-

uitkering Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

AAW maakt daar onderdeel van uit.

De bes山ursleden zullen hun inzicht en kemis

van pensioenzaken trachten ‘′up to date′′ te houden

door b申holing, door voorlichting aan de hand

van ac山ariele toekomstmodellen en door nadere

oriきntatie over beleggmgen ten behoeve van aan-

PaSSlng Van de ′’asseトmix’’・

In het algemeen wordt overdracht van pensioen-

kapitaal′ dat betrekking heeft op pensioenrechten

die zijn opgebouwd in het kader van een dienstbe-

trekking in Nederland′ OP initiatief en ten behoeve

van de werknemer of (na over坤den) diens achter-

b中yende echtgenoot of samenlevingspartner in fis-

cale zin in beginsel als een afkoop van pensioen-

rechten beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat over

het overgedragen pensioenkapitaal (ten tijde van

de afkoop) en over de uitkeringen (op het moment

van uitbetaling) belasting verschuldigd is.

Deze afkoophe批ng blijft achterwege wameer
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Streeks te maken met twee personen die pensioen-

aanspraken hebben. Partijen kumen van het bo-

VenStaande afwijken.

Dit wetsontwerp IS OP 26 april 1994 goedge-

keurd door de de Eerste Kamer.De invoerlng Zal op

l mei 1995 geschieden.

De belangrijkste punten daarvan z甲

Wettelijk recht op waarde-OVerdracht bij veran-

dering van werkgever膏

een verbod tot uitsluiting van part-timers uit de

PenSioemegeling;

het brengen van partnerpensioen onder de wer-

kingssfeer van de wet;

Verbod van afkoop bij emigratieり

De nieuwe Algemene Nabestaandenwet (ANW)

is nog steeds niet van kracht geworden als gevolg

Van een door de Eerste Kamer geslgnaleerde onge-

1ijke behandeling van gehuwden en ongehuwd sa-

menwonenden.

De staatssecretaris van Sociale zaken wil dat

eerst in de Ministerraad bespreken.

りVoor beroepspensioel‘fondsen geldt vooralsnog geen gebod

of ¥′erbod.

Na verkregen goedkeumg Van de Algemene

Raad is middels een referendum de pensioenrege-

1ing met ingang van l juli op diverse punten aange-

PaSt. De premie werd verhoogd ten behoeve van

het onderdeel dat een flexibele pensioenspaarrege-

1ing behels=er aanvu11ing van het reglementaire

basispensioen. Door deze ′‘flexioen’’aanpak is nu

de mogelijkheid ontstaan om bijvoorbeeld:

一　een tekort aan deelnemersjaren te COmPenSeren;

-　het ouderdomspensioen te verhogen;

-　het functioneel leeftijdspensioen te verhogen;

-　tijdelijk een hoger pensioen te nemen i.v.m.

PrlVe-OmStandigheden;
-　hetweduwenpensioen aan tepassen.

De diverse bestedingsmogelijkheden van ge-

noemd pensioenspaarvermogen zljn in overleg met

OnZe aCtuaris uitgewerkt op een diskette.

Eind 1994 zijn van de bestuursleden J.Aldershof

(RM) en A.G.Nauta (SM) reglementair aftredend
VOlgens rooster (art.6 1id 3b en lid 4 van de statu-

ten).

Zij hebben zich opnleuW beschikbaar gesteld.
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De Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen

(BPL) en de Stichting Pensioenfonds Loodswezen

(SPL) hebben het beheer van hun wederzijdse pen-

Sioenvermogens overgedragen aan Rotrusco B.V te

Rotterdam. Deze beheert bimen de Robeco Groep

VermOgenS VOOr ins皿tionele beleggers in Neder-

land en daarbuiten.

De uitvoering van het door Rotrusco vastgesteト

de beleggingsbeleid is gedelegeerd aan Holland

Capital Management B.Ⅴ′ een SamenWerkingsver-

band van Rabobank Nederland en de Robeco

Groep op het gebied van ins血tioneel vermogens-

b eheer.

Vbor het BPL en SPL wordt belegd in Nederland-

Se VaStrentende waarden, in Rorento (intematio-

naal gespreide obligatiebeleggingen), in Robeco

(intemationaal gespreide beleggingen in aandelen)

en Rodamco (intemationaal gespreide beleggingen

in commercieel onroerend goed).

Voor de belegger was hetjaar 1993 een echt ′′vin-

tage’’jaar. Zowel de obligatie-als aandelenmarkten

lieten zeer forse koersst晦ngen zien. Ook de koer-

Sen Van de onroerendgoedfondsen ondergingen

een buitengewoon krachtig herstel.

De ontwikkelingen op economisch gebied liepen

in 1993 sterk uiteen. De Amerikaanse economie

kende aanvankelijk een gematigde groei, maar

toonde tegen het eind van hetjaar een flinke ver-

Snelling. Meevallende consumentenbestedingen,

exportgroei en voorraadopbouw lagen daaraan ten

grondslag. Ondanks doorgaande saneringen bij de

grotere be坤ven , gePaard gaande met vele ontsla-

gen′ nam het aantal banen toe door een flinke groei

in vele nieuwe kleinere bedrijven en daalde de

Werkloosheid. De inflatie stabiliseerde zich op een

laag nlVeau en de kapitaalmarktrente kon mede

daardoor verder dalen. Ondanks een gunstige

Winstontwikkeling bij het Amerikaanse bedr坤e-

Ven WaS de stijging van de beurs met 7% beschei-

den. Mondiaal bezien behoorde de Amerikaanse

beurs tot de grootste achterblijvers. De dollar nam

met bijna 7% in waarde toe.

Ook in Engeland was sprake van een zich door-

Zettend economisch herstel, b車en verder afne-

mende inflatie. Opmerkelijk was dat het inflatie-

niveau zelfs nog onder dat van Nederland en Duits-

land lag. In dit klimaat kon de centrale bank enkele

malen een renteverlaging doorvoeren, ZOnder dat

de positie van het Britse pond in gevaar kwam. Per

Saldo steeg deze met 4%.De aandelenbeurs deed

het met een s句ging van 24% goed, al behoorde deze

bimen Europa tot de mindere.

De economische ontwikkeling ln COntinentaal

Europa was uitgesproken zwak. Negatieve groelCリー

fers, tegenVa11ende bedr蒔winsten en een veront-

rustend snel opIopende werkloosheid waren daar-

Van de belangr申ste kemerken. Bovendien zagen

de monetaire autoriteiten zich geconfronteerd met

OPlopende valutaire spanmngen bimen het EMS,

hetgeen in de zomer uiteindelijk resulteerde in het

Verruimen van de toegestane fluctuatiemarges.

Hoewel aanvankelijk metname de waarde van de

Franse en Belgische frank daarvan te lijden hadden,

Wisten deze valuta het jaar toch nagenoeg onveran-

derd af te sluiten. Alleen de Scandinavische en

Zuid-Europese munten lieten aanmerkelijke waar-

dedalingen zien. Het zwakkere econo血sche kli-

maat in Europa leidde tot een veel sterker dan ver-

WaChte daling van de rentes. h Nederland daalde

de kapitaalmarktrente met 170 basispunten tot

5′5%. Dit leidde tot een ware beurshausse op de
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In 1993 werd een zeer hoog resultaat behaald・

De waarde van de belegglngSPOrtefeuille nam

met 20,7% toe. Vooral de obligatiebelangen buiten

Nederland en de aandelenbelegglngen, die beide

bovendien sterk waren vertegenwoordigd, droegen

aan het resultaat叫Op onroerend goedbeleggln-

gen werd het hoogste absolute resultaat behaald.

De resultater“「an de verschillende vemogens-

CategOriech waren als volgt:

1993　1992　1991　1990　1989

0bligaties　　　17,1% 16,7% 12,4%　3,4%　-0,8%

intemationaIe

ObIigaties　　　23,与%　7,9%*

AandeIen　　　　30,1%　9,6%　10,8% ・15,4%　14,0%

O冊Oerendgoed　44,8%　-10,8% 12,1%　-28,3%　8,1%

Liquiditeiten　　　6,6%　7,8%　8,1%　6,2%§　5,4%

丁otaa1　　　　20,7% 13,9%　10,7%　-3,4%　　之,9%

皿deze vermogenscategorie werd niet gedu-

rende het gehelejaar belegd.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het

uitzonderlijk goede beleggingsresultaat in 1993 een

herhaling te zien zal geven in 1994」bch lijkt het ge-

rechtvaardigd bevredigende resultaten tegemoet te

Zien. In de eerste plaats zal er voor het eerst sinds

1989 weer sprake zijn van een wereldwijde econo-

mische expansie. In de Angelsaksische landen zal

de economische groei doorzetten, terWijl Europa en

Japan het conjuncturele dal zullen verlaten.

De voortgaande liberaliserlng Van de wereld-

handel zal daarbij nog voor een extra stimulans

kunnen zorgen.耽n tweede zal de inflatiedruk in

de geindustrialiseerde landen nog laag blijven. De

kapitaalrentes zullen′ na de stijgingen in de eerste

maandenvan ditjaa扉n de loop van 1994 de dalen-

de lijn weer kumen oppakken. Door verdere kos-

tenbeheerslngen, gematigde loonkosten en dalende

kapitaalkosten, Zullen bedrijven hun winstgevend-

heid verder kumen vergroten.

耽gen deze achtergrond verwachten wl) met

aandelenbeleggingen de gunstigste resultaten te

kumen boeken. Wij zu11en in 1994 verder gaan met

het vergroten van de aandelenbelangen in de porte-

feui11e. Obligatiebelegglngen Zullen een belangrijke

Plaats blijven imemen′ Waarbij in grotere mate het

accent zal komen te liggen op intemationale obliga-

ties. De reeds fors opgelopen premie op onroerend

goedfondsen zal e扉n combinatie met nog maar

langzaam verbeterende condities op de intematio-

nale vastgoedmarkten, tOe leiden dat de rendemen-

ten ten opzichte van obligaties en aandelen achter

Zullen blijven. In de bestaande minimumpositie

Van de onroerend goedportefeuille wordt daarom

geen uitbreiding voorzien.
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Per 31 december 1993 dient ter dekking van de

aangegane verplichtingen een totale Voorzlemg

Pensioenverplichtingen gepassiveerd te worden

Van (afgerond) / 206.622.000

Deze voorzlenmg is als volgt te specificeren:

. voo’Ziening herverzekering f l.279.000

- VOOrZienjngeigen rekening f　205.343"000

Totalevoorziening f　206622"000

De voorzlemng Per 31 december 1993 is bepaald

VOlgens de evenredig-deel-methode.

De belangrijkste grondslagen en methoden van

de berekeningen luiden als volgt:

Ste血e

De sterftekansen worden ontleend aan de sterfト

etafels G.B.M. en G.B.V, Waamemingsperiode

1980-1985, Waarbij de in de A.G.-tafels 1980-1985

Vermelde afronding wordt gevolgd・

Er wordt in alle gevallen een leeftijdscorrectie

toegepast van l jaar.

Rente

De rekenrentevoet bedraagt 4% per jaar.

Berekeni ng Vborzie而g Pen§ioenverpiichtingen

De netto Voorziening Pensioenverplichtingen is

bepaald als de contante waarde van het op basis

Van eVenredigheid aan de achterliggende deelne-

mers〕aren tOe te rekenen gedeelte van de te ver-

WaChten p ensi oenui tkeringen.

Hierbij wordt verondersteld dat deze uitkerin-

gen continue z皿en geschieden.

De netto Vborziening Pensioenverplichtingen

wordt verhoogd met een excasso-OPSlag van l/2 %・

Vbor het niet ingegane wezenpensioen wordt

geen voorzlenmg VaStgeSteld・ Dit pensioen wordt

collectief herverzekerd.

Het functioneel leeftijdspensioen wordt in ver-

band met het bepaalde in het Financieel besluit

Loodsen d.d・ 18 augustus 1988 0P OmSlagbasis gefi-

nancierd.

Vborts wordt rekening gehouden met het feit dat

de deelnemers gedurende de periode van 55 tot 65

jaar de halve premie verschuldigd zijn.

De aanspraken uit het pensioeureglement voor

adspiranトregisterloodsen zijn geheel op risicobasis

Veiliggesteld・ )

Ri§icoherverzekering

Het pensioenfonds heeft het overlijdensrisico en

het beroepsongeschiktheidsrisico in herverzeke-

ring gegeven坤Zwitserleven te Amsterdam.

Diemen, 19 Mei 1994

HEIJNIS EN KOELMAN BV

(H R空箱
*) Deze zijn gebaseerd op een voor ieder van hen gehjke pen-

Sioengrondslag ter grootte van het twaalfvoud van de

maandelijkse vergoeding in het desbetreffende jaar.
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」AARREKEN-NG 1993

BaIans per 31 december 1993

31 december 1993　　　　　　　　　　31 december 1992

f　　　　　.I’

VASTE ACTIVA

Financieie vaste activa

aandeel in belegglngSrekening RABO　228.699.737

beleggmgen flexioen

Leningen aan loodsen

Herverzekerde pensioen-

VerPlichtingen

V」OTT E N D E ACTIVA

Vorderingen

VOrdering Zwitserleven

diverse vorderingen en

OVerlopende activa

liquide middelen

1.370.564

7.525.000

237.595.301

1.279.000

8.947.762

2.483.327

250.305.390

184.798.635

1.367.000

186.663

3.892.757

190.245.055

f f

177.498.635

7.300.000

EiG E N VERM O G E N

algemene reserve

reserve koersverschillen

VOORZiENING PENSIO ENVE RP LIC HTiNG EN

- Eigen rekening　　　　　　　　205.343.000

- Premiereserve flexioen l.370.564

- Herverzekering l・279.000

Loonbelasting en premies sociale ‘′erZek. 496.293

rekening crt Zwitserleven

Fac・bedrijf Loodswezen B.V

Overlopende passiva

18.826.245

22.869.974

41.6%.219

207.992.564

183.001.000

1.367.000

2.556.678

2.556.678

184.368.000

3.320.377

190.245.055
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」AARREKENING 1993

foelichting op de baIans en de rekeningvan baten en lasten 1993

De Stichting is opgericht op 27 mei 1988. Het

doel van de Stichting is het treffen van pensioenre-

gelingen ten behoeve van registerloodsen en aspl-

rant-registerloodsen als bedoeld in artike1 19 van de

Loodsenwet. De pensioenverplichting JegenS de

deelnemers van de pensioenregeling wordt door de

Stichting m elgen beheer gehouden. Door de Stich-

ting is het risico van overlijden en het beroepsonge-

SChiktheidsrisico in herverzekering gegeven bij

Zwitserleven te Amsterdam.

Krachtens het Financieel besluit loodsen kunen

de functioneel leeftijdspensioenuitkeringen lnge-

houden worden op de loodsgelden.

Met Zwitserleven was een winstdelingsregeling

OVereengekomen, Welke voorzag ln een deling ln

een positief resultaat over de 5-jarlge COntraCtSPe-

riode. Het aandeel van het BPL bedraagt 92% van

de betaalde premie, Veminderd met de totale scha-

de. Per 31 december 1993 resulteerde dit in een

VOOrlopig winstsaldo van circa f u.500.000.

Dit bedrag is in de balans en in de rekening van

baten en lasten verwerkt.

Voor de komende 5-jaarsperiode is gekozen voor

een ′‘stop-loss’’contract. Hierbij verplicht de herver-

Zekeraar zich de schade boven een overeengekomen

bedrag over de afgesproken periode te vergoeden.

De rekening behelst het deel van het BPL in de

gezamenlijke belegglngSrekening.

Het aandeel, dat de fondsen hebben in deze be-

leggingsrekening, lS gebaseerd op de waarde van

ieders inbreng op de laatste werkdag van iedere

maand ten opzichte van de totale inbreng. Op basis

Van deze verhouding worden ook de in een maand

gerealiseerde resultaten in de beleggmgSrekening

ap豊詣議書詳鵠Van deJ哩
31-12-93∴∴∴∴ 31-12-92

aandelen Robeco

aandeien Rodamco

aandelen Ro「ento

O b i igaties

iiquide middeIen

en vorderingen

f

69.1 09.933

1 3,790.824

41.`83.150

1 82.978.204

9.9与る.263

317,518.374

f

3与.000.69与

15.211,233

23.504.000

152.137.808

1与.714.与94

241.与も8.330

Aandelen, Obligaties en leningen op schuldbe-

kentenis worden gewaardeerd op de beurswaarde

Per balansdatum. De overige belegglngen, ZOals li-

quide middelen en vorderingen, WOrden gewaar-

deerd op nominale waarde.

Het verloop van de belegglngSrekening is als volgt:

f

S岨nd pe「年anua「=993　　　　　　　　　241.568.330

bij: StOrting Stichting Beroepspensioenfonds

」○○dsen　　　　　　　　　　　　　　　　　1 3.000.000

idem Stichting Pensioenfonds Loodswezen　　　3.000.00O

idem Stichting Algemeen Beroepsfonds　　　　3"300.000

idem St.Opieiding & Deskundigheidsbevordering　4.000.000

resuitaat beieggingen　　　　　　　　　　　52.650.044

Stand per 31 december 1993　　　　　　　317.518.374
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De specificatie is als volgt:

31-12-1993 ∴∴∴ 31-12-1992

f

374.252　　　　　　56.785

1 1.与00　　　　129.878

385.7与2　　　　1 86.663

aIgemene reserve totaai

reserve koe rsve r-

sch…en

り　　　　田園臆喜劇

Standljanuari　1993　　　　0　2.556.678　2.556.678

Resultaat　　　1993　18,826,245　20.313.296　39.139.541

Stand 31 decembe「1993 18.826,245　22.869.974　41.696.219

Reserve koersverschillen effecten

Deze term bedoelt een reserve te vormen ter

dekking van het koersrisico op de in de belegglngS-

rekening Rabo aanwezlge effectenportefeuille.

De reserve zal worden gevormd uit de beschik-

bare winst. De omvang van de reserve zal worden

afgestemd op de risico′s die verbonden zl〕n aan de

SamenStelling van de aanwezige beleggmgSPOrte-

feuille. De maximaal te bereiken omvang is bepaald

OP lO % van dewaardevan de aanwezigebeleg-

glngSPOrtefeuille. Het streven is erop gericht dit zo
SPOedig mogelijk te bereiken, dit is in 1994 ge-

schied.

VOORZiENiN G PE NSiOENVERP」iCH-

TiNGEN (PREMiERESERVE)

Deze post geeft weer de contante waarde van de

PenSioenverplichtingen van het fonds. De netto
Voorziemg Pensioenverplichtingen is door de ac-

tuaris bepaald als de contante waarde van het op

basis van evenredigheid aan de achterliggende

deelnemersjaren tOe te rekenen gedeelte van de te

VerWaChten pensioenuitkeringen′ Verhoogd met

l /2% excasso-OPSlag.

Hierbij wordt verondersteld dat deze uitkerin-

gen continue zullen geschieden.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de sterfte-

kansen volgens sterftetafels (waamemingsperiode

1980-1985), terWijl de rekenrentevoet gesteld is op

4 % per)aar.

Aangezien het functioneel leeftijdspensioen op

OmSlagbasis wordt gefinancierd′ is voor deze pen-

Sioensoort geen voorzienlng PenSioenverplichtin-

gen vastgesteld.

Hetverloop van deze post is als volgt‥

1〇十1993　　　mutatie　31-12-1993

f f f

Stand l januari　183.001.000　22.342.000　205.343.000

herve「zekerd l.367.000　-/-　88.OOO l.279.000

stand pe「31 decembe「184.368.000　22.254'000　206売22.000

Fiexibei pen§ioen O l.370.564∴ 1.370.564

184.368.000　23.624.与64　207.992.与る4
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膏/

Deze betreffen van deelnemers ontvangen regle-

mentaire extra stortingen van koopsommen welke

ten doel hebben de pensioenaanspraken van de be-

trokken deelnemers te verhogen en aldus de pen-

Sioenbreuk enlgSZins te compenseren.

Dit betreft het aandeel in het resultaat van de be-

legglngSrekening Rabo. Het resultaat op beleggln-

gen wordt zoveel als mogelijk bepaald op actuele

grondslagen.

De in verband met de gekozen waarderingssys-

tematiek ontstane koersresultaten maken deel uit

van het resultaat.

De samenstelling van het beleggingsresultaat

Van de ongesplitste beleggingsrekening is als volgt:

1993　　　　1992

f f

1 4.445.835　1 3.27与.871

38.204.209　13.161.614

与2.650.044　　2`.683.48与

Het resultaat van deze beleggingsrekening

WOrdt verdeeld naar verhouding van de ingebrach-

te vermogens door de Stichting Beroepspensioen-

fonds Loodsen, de Stichting Pensioenfonds Loods-

WeZen reSP. de Stichting Algemeen Beroeps-

fonds’’(STABER) en de Stich血g Opleiding en Des-

kundigheidsbevordering (STODEL). Op basis van

deze verdeelsleutel bedraagt het aandeel van de

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen in deze

beleggingsresultaten　/ 38.201.103,bestaand uit

flO.475.256 interestbaten en f 27.725.847 koersre-

sultaten.

Dit betreft de premie voor het bij Zwitserleven te

Amsterdam in herverzekering gegeven overlijdens-

risico en het beroepsongeschiktheidsrisico・

Hierbij is de grootte van het per deelnemer te

herverzekeren kapitaal bij overlijden bepaald op de

met een l/2% verhoogde contante waarde van het

in uitzicht gestelde weduwe…eSPeCtievelijk we-

duwnaars- reSPeCtieve坤k partnerspensioen, Ver-

hoogd met een eemalige uitkering bij overlijden

en verminderd met de aanwezlge reSerVe Per deel-

Het verzekerd invaliditeitspensioen lS gelijk aan

het reglementaire invaliditeitspensioen′ Verhoogd

met de door/voor de deelnemer aan het fonds ver-

SChuldigde jaarpremie voor de verdere financierlng

Van de pensioenopbouw en verminderd met de uiト

kering krachtens de wettelijke regelingen b胆ge-

hele arbeidsongeschiktheid.
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」AARREKEN漢NG 1993

Specificatie gezamenIijke beIeggingsreiくening RABO baniく

nomlnaal kostprijs beしIrSWaarde

、I　　　　　　　　　子　　　　　　　　,

Rodamco

Robeco

Roren亡O

Totaa獲aandelen

217.520　　　　　　13.533.114　　　　　　　13.790.824

557 788　　　　　　　う7.519.821　　　　　　　69.109.933

422.750　　　　　　　32.751.980　　　　　　　　41.683.150

103 804.915　　　　　　　124.う83.907

5,875 (%　Raboballk

6,25　%　Nederland

6,50　%　Nederland

6,7う∴%　Epon

6,75　%　Nederland

6,7う(%　Raboballk

7,00　%　Nederlalld

7,00　%　Nederland

7,00　9() Rabobank

7,25　%　Westl.Utr.Hyp.

7,40　%　B.N.G.(MTN)

7,50　%　ABN/AMRO

7,625 ?〈) Ahold

7,625　%　Fortisfinanc.

8,00　%　SHVHoldings

8,25　%　Nederland

8,50　%　Rabobank

8,75　%　B.N.G(MTN)

8,75　%　Nederland

9′00　%　Nederland

9,00　%　Nederland

9,00　%　Westl.Utr.hyp.

9,125　%　OCE/vdGrinten

7,875　%　Kredietbank

int.Fin.Belgie

8,50　%　CommerzbankBRD

6,125　%　Denmark

te VOrderen rente

te ¥′Orderen dl¥′ldendbelasting

rekenmg-COしIrant Rabobank

Deposi10’s

Liqし1ide mlddelen

Totaal-generaa1 31-12-1993

2.う00.000

6.000.000

15.う00.000

6.う00.000

3.366.000

3.500.000

1 0.000.000

16.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

3.う00.000

2.500.000

9.000.000

12 000.000

2.500.000

5.000.000

12.600.000

6.500.000

19.う00.000

2.500.000

2.800.000

2.う00.000

3.う00.000

2.500.000

2.4%.2与0

6.252.000

1与.760.800

6.688.000

3.360.025

3.680.2与0

10.473.107

15.521.822

5.127.500

3.033.000

3.066.357

2.う26.250

3.与47.500

2 491.250

9.321.7与0

1 2.392.041

2.555.500

5.462.110

12.915.974

7.150.236

19.808.059

2 657.500

2 983.400

2 4%.2与0

3.629.500

2.494.500

2.526.250

6.306.000

1 6.592.7う0

6.870.500

3.429.954

3.741.与00

11.038.000

1 7.352.000

5.480.000

3.222.000

3.2う2.017

2.682.500

3.720.500

2.731.250

9.7与6.000

14.1う4.000

2.781.2う0

5.883.333

15.176.700

7.770.750

23.552.100

2.686.250

3.029.600

2.715.000

3.930.500

2.597.う00

163.766.000　　　　　　1 67.890.931　　　　　　182.978.204

8.%7.020　　　　　　　　　8.%7.020

367.389　　　　　　　　　367 389

1 09.369　　　　　　　　109.369

512.485　　　　　　　　　512.48う

317.518.374

20021 99820032。。3崎200320031 99920032008醐20082。。。20022。。3州窃2002州200。州1 9961 99 71 997　20021 998
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ノ鵜 SChriften, Periodieken of vaklitteratuur dan wel

Van bepaalde (beroeps)verenigingen. Zonodig

machtigingen tot automatische overschrijvmg

Van bank en/of giro intrekken.

12. Ziekenfonds- en/ of ziektekostenverzekerings-

maatschappij inlichten: er mOeten POlissen ge-

WljZigd worden. Wie een particuliere ziektekos-

tenverzekering heeft, kan nagaan of - geZien het

Verminderde gezinsinkomen - VerZekering via

het ziekenfonds mogelijk is.

13.Advies vragen aan een belastingconsulent over

aftrekkosten bijzondere lasten een-Oudergezin.

14. AIs de weduwe/weduwnaar persoonlijke lenin-

gen heeft afgesIoten of aankopen heeft gedaan

OP afbetalingsvoorwaarden′ nagaan Of het reste-

rende bedrag m Verband met het overlijden van

de partner is kwijtgescholden.

15.AIs de weduwe/weduwnaar niet voor een ver-

Plichte aanslag in de inkomstenbelasting m aan-

merking komt′ bij de inspecteur van de Directe

Belastingen′ WaarOnder de woonplaats valt′ een

aangiftebiljet T aanvragen als hij teruggave van

loonheffing verwacht.

Even山ele terugzending- niet verplicht- Van het

lngeVulde T-biljet moet in beginsel bimen twee

]aar na a且oop van het kalende垂ar gebeuren.

16"Een testament laten maken en de voogdij van

minde函rige kinderen regelen (hun verzorging

na het overlijden van de overgebleven ouder).

17.AIs de auto niet meer gebruikt wordt, het Cen-

traal Bureau Motorrijtuig enbelasting, Postbus

9054′ 7300 GS Apeldoom, SChriftelijk meedelen

dat de pa血er is overleden(datum van overlij-

den vemelden). Verzoeken om terugstorting

Van teVeelbetaalde motorrijtuigenbelasting.

Bij verkoop van de auto dee1 1, 2 en3 vanhet

kentekenbewリS aan de koper afgeven′ nadat een

Verklaring van vrljWarlng- OP het postkantoor

Verkrijgbaar- is ontvangen.陸warenリHet Cen-

traal Bureau Motorrijtuigenbelasting van de ver-

koop op de hoogte stellen.

Let op : belasting blijft verschuldigd zolang de

auto niet op een andere elgenaar is overgeschre-

Ven en Zich op de openbare weg (00k parkeer-

Plaats)bevindt.

18.Het verdient aanbeveling het paspoort van de

OVerblijvende partner te laten veranderen.

19.Nagaan of het mogelijk is verlaging van bepaal-

de tarieven aan te vragen, b.v. reinlglngSreChten,

milieubelasting, als na het overlijden een eenper-

SOOnShuishouding wordt gevoerd. Deze regelin-

gen verschillen van gemeente tot gemeente.
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De premiereserve is het bedrag dat op de balans

van de verzekeringsinstelling of het pensioenfonds

wordt opgenomen ter dekking van de reeds gefi-

nancierde pensioengedeelten.

Een andere tem hiervoor is wiskundige reserve

Of voorziemng PenSioenverplichtingen.

De algemene reserve wordt gevormd in gunstige

Jaren als extra waarborg om aan de verplichtingen

te kunnen blijven voldoen.Hierbij valt onder meer

te denken aan indexaties, aanPaSSmg Van de ge-

bruikte sterftetafels, arbeidsongeschiktheids-

nSico’s.

Dit is het financierlngSySteem Waarbij op indivi-

duele basis reser、′eS WOrden gevormd voor de pen-

Sioenverplichtingen.

De berekening van de premiereserves vindt

plaats op basis van de actuariele grondslagen. Alle
levensverzekeringmaatschappl)en en VrリWel alle

pensioenfondsen werken op basis van het kapitaal-

dekkingstelsel.

Hierbij worden de binnenkomende gelden ter-

StOnd aangewend voor pensioenuitkeringen. Het

belangrijkste voorbeeld van dit stelsel vormt de

AOW /AWW.

Voor ons fonds wordt ook het FLP zodanig gefi-

nancierd.

Dit begrlP WOrdt gehanteerd in verschillende be-

tekenissen:

- hetpensioengedeelte datbetrekkingheeftop

achterliggende diens中ren;

-　de koopsom voorhethierboven omschreven

pensioengedeelte′ dan wel voor de verhoging

‘′an dit pensioen als uitvloeisel van een pen-

Sioen-grOndslagstij ging;

-　de eventuele achterstand in de over achterlig-

gende jaren gefinancierde pensioenen respectie-

¥′elijk de daarvoor benodigde kosten of reserve.

Dit is het pensioengedeelte dat betrekking heeft

OP tOekomstige diens勺aren.

00k worden de daamee gepaard gaande kosten

v¥′el met deze term aangeduid.

Hieronder verstaat men de kosten die in de toe-

komst door loonstijgingen zullen optreden voorzo-

ver deze kosten kumen worden toegerekend aan

reeds achterliggende diensqaren.

De vastgestelde ′‘asseトmix′’is een procentuele

verdeling van het te beleggen vermogen o、′er diver-

se beleggingscategorieen onder meer aandelen/

fondsen, OnrOerend-gOed / fondsen, VaStrentende

waarden, edele metalen en liquide middelen.
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B看」LAGE 4

Structuurschema volks- C.q.

Werknemersverzekeringen

Aftrekbare premie Iijfrenteverzekering

駐i

ZW Zi ektewet

WAO Wet op de arbeidsonge§Chiktheidsverzekering

ZFW Zie kenfo n dswet

GMD GemeenschappeliIke Medische Dienst

adYiesorgaan van de bedrijfsve「eniging

GAK ∴∴ Gemeenschappeiijk AdminiStratiekantoor



.叩u叩∂P即ap Sua8IOA華甲JRtOOA 8upeuu鵜u叩∂urO浦uTuaTZJOOAu∂P

-ueelS∂qlEL=∂MueP -S釦papro u叩JO準l u∂ZOTJ挑M裏∂A ∂岬u u∂∂ 1弧可6C u甲∂PnO u勘甲丁d8哩S叩q

:∂甲u押印具∂0

.u∂甲dsueeu∂O即∂d ap upA ∂ureu∂Ol ∂P I即uIu∂叩∂ S具∂u則raPuO JOOA aAJaSaJS8叩apno ap u臥弧関

-aO事ap u弧O串甲apu叩uI棚q準用J脱S叩u叩ap u∂AOq u∂urO津浦uoos工∂d即ueA %訓eur[X関S叩M

-nOq ∂1 do 8uTuaTZ置OOAS8epapno印nbape u∂∂ uIO u∂qq∂甲Pu∂OPlOA }∂中型Jt?STSt2q ∂P u即∂叩∂u∂8∂P JOQA

:叩〕u叩∂p∂∂∧忙

・(C66丁) -′zo[O工f堅甲X珊岬OM u∂8叩∂釦∂AO ∂甲

鵬u ∂u∂8ap JOOA u叩18e叩∂q apu叩alSJ∂∂ ∂P fropIOM u∂8叩∂8重∂AO糊JesISapP xpO u堅‘u∂8叩a8J∂AO

s叩OA ∂〔T教A8ups叩q ap s丁V.S函丁∂8our糊J彊世間d JOOA鵬叫坤uO坤u函T u∂∂ S叩鵬MJOOA 98Tu∂ aO

:∂即uびJ揮Sノ∂∃

ZO[O工　　　　　609絹

00CO丁　　　　　OO9丁9

了∴∴∴∴了

60綿雪　　　　　ZO[O工　　　　　　　工綿合　　　　　　さ66手工O-工O

OO糾合　　　　　00CO工　　　　　　　O細雪　　　　　　乙66手工O-工O

f∴∴∴∴　f f

J即q準即せ∂S丁やu早手∴∴∴ J挑q準即せ　　　叩〕剛p工∂AO　　　　教耽q準明き

叩きu堅田　　　堅甲X皿　　　　的　　　　甲田でX珊

叩〕uセH ∂さ　　　　　　　　叩〕u8出る乙

油叩挑M重OOA

叩〕uセ且∂工

uoosJ∂d船d鵬q準工排1操甲X剛Ⅱ

:8uISSPd∂0川里∂即やuI∂裏d∂叩叩恒ooA ∂ur軸aMn∂中間S購6叩mu叫Jad

.u叩A u∂8u叩d∂qS8u撚裏∂AO ∂P記PuO叩u∂1SuO甲I9∂置∂AO apu挑]S∂q JOOA ua9HV *

詣898工　詰86[工　6師[丁　9丁工[丁　さ989丁　Z工89丁∴8669工　[699丁　曾OC9丁∴乙669工　6さ絹工　68押丁

f∴∴f f f f f∴∴f f f f f f

C66工∴乙66工　　工66工　　O66工　　686工∴ 886丁　[86丁　　986工　　986丁　粥6丁　　886工∴乙86工

8upe準zJ∂A∂lu∂函ua∂ JOOA a叩aJd ∂舵q準叩TroS里l叩X珊

8u!」e)1eZ」〇人e叩e項!○ ○甲e」d e」セq斗e」導∀

囲う∀「偏



Bl」」AGE 5

Ouderen naar Iee坤d

en burgeriijlくe Staat

O u d e re n n aa r ieeftij d e n b u rge r=j ke staat, 1989

BEVOLKING　　　　　　　　　　50-65jaar　　　　65-80jaar　　　80jaa「of ouder

VrOuWen mannen VrOuWen man nen VrOuWen ma〔[en

X i.000　　　　　　　　　　　　　　1098,5　1062,5　　　　840,4 ∴∴ 6I8,3　　　　287,3 ∴∴∴13I

BJRGERLi」KE STAAT %

AiIeen§taand

WaaWan;

24　　　i `　　　　　　与3　　　　20　　　　　　86　　　　46

Ongehuwd　　　　　　　　　　　　　　6,2　　　7, I　　　　　8,8　　　5,7　　　　　= ,8　　　6,2

gescheiden　　　　　　　　　　　　　6J3∴∴ 6,3　　　　　4,3 ∴∴∴ 3,5　　　　　2,8　　　2,7

Weduw§taat I i,5　　　2,5∴∴∴∴ 39,8　　IO,8　　　　　7l,2　　　37,5

Gehuwd　　　　　　　　　　　　　　　　76　　　　84　　　　　　47　　　　80　　　　　　i 4　　　　54

(Bron StatlStlSCh laarboek 1990/CBS)

O u d e reれ　n aar Ieeftij d e n b u rge rIij ke staat, 2OiO

BEVOLKING　　　　　　　　　　50 - 65 jaar　　　　65 -80jaar　　　80jaar of ouder

VrOuWen manne[　　　　　VrOuWen mannen VrOuWen ma[nen

x i.000　　　　　　　　　　　　　　　　I664　　i65i　　　　　997　　　832　　　　　　433　　　I86

BURGERLI」KE STAAT %

A=eenstaand

WaaNan:

鵜∴∴∴∴ 30　　　　　　5 i　　　　26　　　　　　　86　　　　4与

Ongehuwd　　　　　　　　　　　　　　9,3　　14,2　　　　　5∴∴∴∴ 6,7　　　　　7,4 ∴∴∴ 5,9

gescheiden　　　　　　　　　　　　　15,6　　I 3,4　　　　=,4　　10,3　　　　　6　　　　5,9

Weduwstaat　　　　　　　　　　　　　　8　　　　2　　　　　34,3　　　9, i　　　　　72,5　　　33,3

Gehuwd　　　　　　　　　　　　　　　　67　　　　70　　　　　　49　　　　47　　　　　　i 4　　　　55

(Bron・ Bevolk…gSPrOgnOSe VOO「 Nede「iand i988-2050/CBS)
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Bl」」AGE 6

36
60 (aanta=en)

deei=emerS 837 (835 M, 2 V)

30　　　　　　　35　　　　　　40　　　　　　45 50　　　　　5与　　　　　60　　ie坤d
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