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De in 1994 sterk gestegen rente ,Welke niet gebaseerd was op economische indicatoren (zoals het stabiele

lage inflatieniveau) maar op zichzelf versterkende gevoelsmatige gronden , heeft geleid tot een slecht beleg-

glngSreSultaat voor alle op marktwaarde gewaardeerde fondsen.

Ons pensioenfonds heeft haar in vorlge )aren VOOr dat doel gevormde reserves aangesproken om het nega-

tieve belegglngSreSultaat op te vangen.

De indertijd gemaakte keuze het fonds te waarderen op marktwaarde leidt tot jaarlijkse schommelingen in

die waarde , als gevolg van het wijzlgen Van de renteniveaus.

Indien men in die beoordeling rekening houdt met de contante waarde van de zekere overrente (boven de

4% rekenrente) worden deze schommelingen zowel negatief als positief sterk genivelleerd.

Deze beoordeling kan men als pensioenfonds hanteren omdat zij verplichtingen heeft op de lange terml甲y

evenzo is ook het vermogensbeheer gericht op lange termijn beleggmgsresultaat.

Ler nadere ondersteunmg Van het toekomstige belegglngSbeleid zal het bestuur in 1995 een Asset & Liability

Management studie doen uitvoeren.

Eind 1994 is overeenstemmlng bereikt over het feit dat in maart 1995 een bedrag wordt terugbetaald aan het

A.B'P van 3 miljoen gulden, Zijnde de overeengekomen bandbreedte zonder verrekening van de rente over de

VOOrafgaande periode.

Deze 3 miljoen gulden is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Door de modemisering van ons pensioenreglement in 1993 kan het uiteindelijk te bereiken (FLP) pensioen

aan individuele wensen worden aangepast. De reeds ingekochte deelnemers)aren′ Of latere mgekochte

flexioenjaren, Zullen ook met de reglementaire indexermg meegaan.

Met ingang van het jaar 2000 zullen , ZOals het er nu uitziet, de pensioenfondsen wettelijk verplicht zijn hun

deelnemers de keuze te bieden tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen'

In 1994 is een illterdepartementale werkgroep Fiscale Behandeling Pensioenen lngeSteld′ die is aangevuld

met wetenschappers uit diverse disciplines en pensioendeskundigen uit de praktijk.

Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat, nu de politiek zich weer met pensioenen begint bezig te houden′ er

‘politiek werk’wordt afgeleverd zoals bij recente wetgevlng lS gebeurd.

Wij mogen ons gelukkig prl)Zen dat we de meeste knelpunten , die zouden kunnen ontstaan, tijdig bij het

OntWerP Van OnZe regeling hebben onderkend・
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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-

PenSioenregeling registerloodsen. Dit resulteert o.a.
in de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde pel十

Sioenpremies naast de normale priv6-aftrekbaar-

heid van premies voor lijfrente en koopsompolis.

Het risico van ongeschiktheid tot het uitoefellen

Van het beroep van registerloods is onder de gestel-

de voorwaarden afgedekt in de pensioenregeling.

De Stichting Beroepspensioenfonds 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 )alluari 1995 hebben wリeen

deelnemersbestand van 836. Hiervan zijn 630 reglS-

terloodsen, 200 FLP’ers en 6 arbeidsongeschikten.

1evens zijn de huidige lO adspiranトregisterloodsen

via ons fonds verzekerd.

De pensioenrechten zI′n gebaseerd op het aantal

te behalen deelnemmgS)aren en de voor 1994 vasト

gestelde pensioengrondslag (f 127.194).

Het maximaal te behalen ouderdomspensioen is

45% (30 x ll/2) van de pensioengrondslag. Dit is ex-

dusief de uitkeringen inzake volksverzekeringen

AOW en AWW. De premie over 1994 bedroeg

f 2.065 per maand bestaande f l.640 voor de alge-

mene basis en f 425 voor het flexioendeel・

De uitkeringen van het Functioneel Leeftijds-

PenSioen (FLP) volgen de index van de regelingslo-

nen (Ziebijlage 6).

De uitkerillgen Van reeds ingegane invaliditeits-,

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

1995 verhoogd met2′2%.

00k de premievrlje PenSioenaanspraken zl)n OP

dezelfde wl)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 maat-

SChap・

Na dit jaar vervalt men in de arbeidsongeschikt-

heidsregeling van het fonds. De Algemene Arbeids-

OngeSChiktheidswet 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 belegglngen ten behoeve van aan-

PaSSlng Van de ’′asset-mix’’'

De pensioenpremie is (reglement artike1 4, lid 3)

aan de hand van de ontwikkeling van de kosten

Van levensonderhoud verhoogd totf 2.110 per

maand (f l.680十f 430 flexioenpremie)

De pensi?ellgrOndslag is verhoogd tot f 129.992

De premleS WOrden maandelijks door de behe-

rende vennoot van de maatschappen aan het fonds

afgedragen.

De pensioengrondslag voor adspira皿oodsen is

f 59’616 terwijl de voor hell afgedragell PenSioen-

Premie f 485 per maand bedraagt.
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Verruimmg Van de informatieplicht per l '1 i1995;

VerPlichting tot het bieden van keuzemogelijk-

heden tussen ouderdomspensioen en nabe-

Staandenpensioen na l.1.2000.

Dit wetsvoorstel is in 1990 bij de Tweede Kamer

ingediend' Bij (echt) scheiding vindt geen waarde-

Verrekening meer plaats, maar krijgt de gewezen

echtgenoot recht op uitbetaling van de helft van het

tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspen-

Sioen. Het nabestaandenpensioen blijft buiten deze

VereVenlng. De pensioenuitvoerder krijgt zo rechト

Streeks te maken met meerdere personen die geza-

menlijk in aanmerking komen voor uitbetaling van

het ouderdomspensioen. Partijen kunnen van het

bovenstaande afwijken.

Dit wetsontwerp IS OP 26 april 1994 goedge-

keurd door de Eerste Kamer. De invoerlng lS OP l

mei 1995 geschied.

Een eerder voorstel voor een Algemene Nabe-

Staandenwet (ANW) is nog steeds niet van kracht

geworden als gevolg van onder meer een door de

Eerste Kamer geslgnaleerde ongelijke behandeling

Van gehuwden en ongehuwd samenwonenden.

Inmiddels is de Regemg met nieuwe voorstel-

len gekomen waarbij de aanspraken uit deze Wet

Verder worden beperkt'

De pensioenregeling lS met ingang van l juli

1993 in deze aangepast. De premie werd verhoogd

ten behoeve van het onderdeel dat een flexibele

PenSioenspaarregeling behelst, ter aanVulling van

het reglementaire basispensioen. Door deze
’′flexioen’’aanpak is nu de mogelijkheid ontstaan

-　een tekortaan deelnemers)aren te COmPenSeren;

-　het ouderdomspensioen te verhogen;

-　het functioneel leeftijdspensioen te verhogen;

-　申delijk een hogerpensioen te nemen i.vm.

Priv6-OmStandigheden;
-　het weduwenpensioenaan te passen'

De diverse bestedingsmogelijkheden van ge-

noemd pensioenspaarvermogen op de 55一′60- Of

65-jarlge leeftijd zijn ln OVerleg met onze actuaris

uitgewerkt. De aanpak voor de mogelijke stan-

daardsituaties zal op IBM- (indien gewenst op

Apple) -diskette geleverd kumen worden.

len behoeve van de adspiranトregisterloodsen

WOrdt in een brochure uiteengezet hoe de ’repara-

tie′ van het ontstane WAOhiaat, als gevolg van een

WetSWリZlglng, door ons pensioenfonds is geschied.

Uiteraard gebeurde dit door middel van een wljZl-

gmg in hun pensioenreglement.
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Het bestuur komt met een frequentie van ten minste eenmaal per kwartaal bijeen om de lopende

Zaken en het gevoerde belegglngSbeleid aan de hand van maandoverzichten en kwartaalrapportage

te bespreken.

Het dagelijks bestuur komt 2 maal per maand bijeen voor overleg met de actuaris, de vermogens-

beheerder dan wel de administrateurs.

Het beleid is erop gericht met een bij het karakter van het fonds passend risico een optimaal resul-

taat te behalen′ mede in aanmerking genomen de ge工ndexeerde verplichtingen van het fonds ten op-

zichte van de deelnemers.

Alle aangekochte waardepapieren werden in beheer gehouden door de RAB○○Bank.

Het vermogen van het fonds wordt in鐙n portefeuille′ met de Stichting Pensioenfonds Loodswe-

zen (van het Facilitair bedrijf Loodswezen B.Ⅴ), de Stichting Algemeen Beroepsfonds Registerloods-

en (STABER) en de Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering (STODEL), beheerd door Roト

rusco B.V te Rotterdam.

Het resultaat van deze vermogens wordt gescheiden geadministreerd. De risicodekking van SPL

en BPL bij de herverzekeraar is in combinatie tot stand gekomen・ Dit in verband met een aanzienlijke

kostenbesparlng VOOr beide fondsen.

Vanaf l januari 1994 is voor de volgende 5-jaars periode overgegaan tot een ′stop-loss′ risicodek-

king, Waarbij de schade eerst zal worden gedaimd indien deze de - ruim genomen (f 18・4 mln) - tOtale

5-jarenpremie zal overschrijden.

Begin 1992 hadden BPL en SPL, tijdens een gemeenschappelijke bijeenkomst met de investmenト

manageI; besIoten de ′′asseトmix′′ aan te passen naar aanleiding van een presentatie over de rende-

ments-risicomaatstaven berekend op basis van de gegevens die betrekking hadden op de afgelopen

tien)aren.

In 1995 zal een Asset & Liability Management (ALM)-Studie worden gedaan om het beleid te for-

muleren dat ten grondslag dient te liggen aan de beleggmgSakties in bijvoorbeeld de komende tien

jaar・

Een en ander zal uiteraard gebaseerd dienen te zl)n OP de actuariele verplichtingen in de toekomst.

Dit zal onder meer tot uiting komen in de randvoorwaarden die het fonds zal stellen aan de toekom-

Stige vermogensbeheerder(s). Nadat aldus door deze optimalisatiestudie het totale wensen c.q. eisen-

Pakket in kaart is gebracht zal een besluit worden genomen over het investmentmanagement na 1995.
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uitte zich in Europa tot een sterker dan verwacht

herstel , terWijl in de Verenigde Staten vanaf het

Vierde kwartaa1 1993 duidelijk sprake was van een

groeiversnelling. Alleen in Japan bleef het groei-
tempo in 1994 nog laag. Vanaf februari 1994 begon

de Amerikaanse centrale bank de korte rente te ver-

hogen・

Deze omslag in beleid leidde ook tot een omslag

in het denken van beleggers: de financide markten

gmgen anticiperen op verdere verhogingen ‘′an de

korte rente welke nodig zouden zリn Om de groei

van de Amerikaanse economie af te remmen en het

gevaar van opIopende inflatie te bestrijden. Aan-

Vankelijk werd nog gedacht dat het hier om een中

delijke ′’rentehobbel ‘′ging die zou verdwijnen als

de inflatie laag bleef. Deze verwachting werd niet

bewaarheid. Hoewel de rentes in het na)aar Van

1994 leken uit te toppen en de inflatie laag bleef,

WaS Van een duidelijke rentedaling in de tweede

helft van 1994 geen sprake.

Voor obligatiebeleggers is 1994 dan ook 66n van

de slechtste jaren ooit geworden.

De feitelijke stijgingen van de kapitaalmarktren-

tes waren uitzonderlijk groot. Voor Nederland bi手

VOOrbeeld is er buiten 1994 geen kalenderjaar te

Vinden waarin de lange rente metmeer dan2%-

Punten lS geStegen. En dat terwijl er op basis van

fundamentele gronden geen enkele aanleiding was

een dergelijke rentestijging te verwachten. De infla-

tie steeg lmmerS nauWelijks of daalde in sommlge

landen zelfs en bleef daarmee lager dan aan het

begin van het jaar was verwacht. De investerings-

drang was niet dusdanig dat ‘′kapitaalschaarste’’

een plausibele verklaring voor de scherpe rentes中

glng kon zijn. Eerder moet de verklaring worden

gezocht in sentimentsfactoren waarbij de omslag,

toen die zich eenmaal had voorgedaan, Zichzelf ver-

Sterkte doordat steeds meer obligatiebeleggers met

Verliesposities hun stukken verkochten.
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klimaat en met name dat buiten Nederland was in

het na)aar aanleiding om het buitenlandse obliga-

tiebelang sterk terug te brengen. Per saldo werd

VOOr bijna / 29,O mln verkocht. Herbelegging vond

Plaats in de Nederlandse obligatieportefeuille. De
relatief hoge reさle rentevergoedingen in Nederland

Waren teVenS aanleiding om het belang aan Neder-

landse obligaties te verhogen. In totaal is voor

f 45,2 mln in, VOOmamelijk langlopende, Obligaties

belegd ・

De hoge premie die aan hetbegin van hetjaar

VOOr het onroerend goedfonds Rodamco moest

WOrden betaald (meer dan 25% ten opzichte van de

intrinsieke waarde) nodigde niet uit om de belan-

gen voor onroerend goedbelegglngen te VergrOten′

ondanks de verbeterde fundamentele vooruitzich-

ten. Nadat tegen heteinde van hetjaar deze premie

′ Onder invloed van de scherp gestegen rentes, WaS

OmgeSlagen in een discount′ is besloten de belan-

gen te gaan uitbreiden. Er is voorf 8,7 mln gekocht.

Perultimo 1994 was de verdeling van debeleg-

glngen′ geWaardeerd tegen marktwaarde′ als volgt‥

1994　1993　1992　1991　1990

Obiigaties NederIand 65%

ObIigatiesintemat. 2%

Aa[ delen　　　　　22%

On「oerend goed　　6%

Liquiditeiten　　　5%

100%　100%　100% 100%

Het jaar 1994 werd afgesloten met een waarde-

Vemindering van de belegglngSPOrtefeui‖e van

7%.

Op kasgeldbelegglngen na daalden alle vermo-

genscategorieさn in waarde. Vooral de sterke koers-

daling op de, relatief omvangrijke, buitenlandse

Obligatieportefeuille drukte het resultaat. Na vorlg

〕aar nOg het hoogste absolute resultaat te hebben

OPgeleverd liet onroerend goed in 1994 de sterkste

daling zlen‘

De resultaten van de verschillende vemogens-

CategOrieen waren als volgt:

1994　1993　1992　1991　1990

Obiiga〔ies　　　-4‘2% 17'1% 16-7% 12'4%　3,4%

intemationaie

obiigaties　　-15,0%　23,与%　7,9%*

Aandeien　　　　- 6,6%　30,1%

Onroe「endgoed　-20,2%　44,8%

Liquiditeiten　　　5’2%　6)6%

唖l deze vemogenscategorie werd niet gedu-

rende het gehele jaar belegd.

Voor 1995 wordt uitgegaan van een aanhouden-

de mondiale economische groei'丁bch zijn er duide-

1ijke verschillen te signaleren. Voor de Verenigde

Staten wordt verwacht dat de economie het komen-

dejaar een lager groeitempo zal volgen. Dit zou

Verdere verhogmgen Van de korte rellte OVerbodig

maken′ hetgeen hier tot een beter beursklimaat kan

leiden, Gezien de dominante roI van de Amerikaan-

Se financide markten zou een dergelijke klimaats-

Verbeterillg OOk gunstig op de rest van de wereld

kunnen uitwerken. Wel wordt er daarbij vanし1it ge-
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AC丁UAR音EELVERSLAG 31 DECEMBER 1994

Per 31 december 1994 dient ter dekking van de

aangegane verplichtingen een totale Voorzienlng

Pensioenverplichtingen gepassiveerd te worden

Van (afgerond) / 226.714.000

Deze voorzienmg is als volgt te specificeren‥

- VOO「Ziening herveIZekering J l.1 06.000

- VOOrZieningeigen rekening J　225'608.000

Totalevoorziening J　226.714.000

De voorzienlng Per 31 december 1994 is bepaald

VOlgens de evenredig-deel-methode.

De belangrijkste grondslagen en methoden van

de berekeningen luiden als volgt:

§terfte

De sterftekansen worden ontleend aan de sterfte-

tafels G.B.M. en G.B.Ⅴ, WaamemlngSPeriode

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 )aar'

Gehuwdheidsfrequentie

Bij de berekeningen met betrekking tot wedu-

Wen-, Weduwnaars- en PartnerPenSioen wordt aan-

genomen dat gedurende de periode tot 65jaar

Steeds 95% van de (gewezen) deelnemers een parト

ner heeft. Vanaf de 65-jarlge leeftijd wordt de wer-

kelijke situatie in aanmerking genomen. Het leef-

tijdsverschil tussen man en vrouw is op drie ]aar ge-

steld.

Bereke=ing Voorziening Pen§ioenverpiichtingen

De netto Voorziemng 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 pensioenuitkeringen.

Hierbij wordt verondersteld dat deze uitkerin-

gen continue zullen geschieden.

De netto Voorziemng Pensioenverplichtingen

wordtverhoogd met een excasso-OPSlagvan l/2%.

Voor het niet ingegane wezenpensioen wordt

geen voorzienlng VaStgeSteld. Dit pensioen wordt

OP StOP-loss basis herverzekerd・

Het functioneel leeftijdspensioen wordt in ver-

band met het bepaalde in het Financieel besluit

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

nancierd.

Ri§icoherverzel(ering

Het pensioenfonds heeft het overlijdensrisico en

het beroepsongeschiktheidsrisico in herverzeke-

rlng gegeVen bij Zwitserleven te Amsterdam door

middel van een stop-loss dekking.

Diemen, 12Mei1995

H叩NIS EN KOELMAN BV

(H.C. Reijnders
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」AARREKEN看NG 1994

BaIans per 31 december 1994

31 december 1994　　　　　　　　　31 december 1993

AC丁lVA

.手　　　　　　子

VASTE ACTIVA

Financieie vaste activa

aandeel inbelegglngSrekening RABO　235.493.763

belegglngen flexioen

Leningen aan loodsen

Herverzekerde pensioenverplichtingen

VしOTTENDE ACTiVA

Vorderinge宣l

Rek.crt Zwitserleven

diverse vorderingen en

OVerlopende activa

liquide middelen

丁b亡aal activa

3.886.257

7.440.000

246.820.020

1.106.000

49l.370

2.550.088

250.967.478

予i f

228.699.737

l.370.564

7.525.000

237.595.301

l.279.000

8.947.762

2.483.327

250.305.390

PASSIVA

EiG EN VERMOG EN

algemene reserve

reserve koersverschillen

VOORZiENiNG PENSiOENVERP」ICHTINGEN

- Eigen rekening　　　　　　　　225.608.000

- Premiereserve flexioen　　　　　　　3.886,257

- Herverzekering l.106.000

Loonbelasting en premies sociale verzek. 1.045.316

rekening crt Zwitserleven

Fac.bedrijf Loodswezen B.V,

Overlopende passiva

Tbtaal passiva

4.441.584

11.774.688

16.216.272

230.600.257

4.150.949

250.%7.478

205.343.000

1.370.564

l.279.000

18.826.245

22.869.974

41.6%.219

207.992.564
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」AARREKENING 1994

foelichting op de baIans en de relくeningvan baten en Iasten 1994

De Stichting lS OPgericht op 27mei 1988. Het

doel van de Stichting is het treffen van pensioenre-

gelingen ten behoeve van registerloodsen en adspi-

rallt-registerloodsen als bedoeld in artike1 19 van de

Loodsenwet. De pensioenverplichting )egenS de

deelnemers van de pensioenregeling wordt door de

Stichting m elgen beheer gehoし1den. Door de Stich-

ting is het risico van overlijden en het beroepsonge-

SChiktheidsrisico op stop-loss basis ill herverzeke-

mg gegeVen bij Zwitserleven te Amsterdam.

Krachtens het Financieel besluit loodsen kunnen

de functionee1 1eeftijdspensioenuitkerillgen lnge-

houden worden op de loodsgelden'

Voor de komende 5-jaarsperiode is gekozen voor

een ‘′stop-loss′’contract. Hierb申erplicht de her-

VerZekeraar zich de schade boven een overeenge-

komen bedrag over de afgesproken periode te ver-

goeden.

De rekeningbehelst het deel van het BPL in de

gezamelllijke beleggmgSrekelling.

Het aandeel′ dat de fondsen hebben in deze beleg-

glngSrekening′ 1S 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 ill een maand gerealiseer-

de resultaten in de belegglllgSrekening verdeeld.

霊盤霧謹蒜輩g van de ongespllト

31-12-94∴∴∴ 31-12-93

f

aandeien Robeco　　　　　　　70.31 5.163

aandeien Rodamco　　　　　　18.939.719

aandelen Rorento　　　　　　　　5.964.280

ObIigaties　　　　　　　　2O7.257.499

1iquide middelen envorderinge[ 14.896.219

f

69.109.933

1 3.790.824

41.`83.1 50

1 82.978.204

9.956.%3

317.372.880　　31 7.与18.374

蟹鵠鶉薄
Het verloop van de belegglngSrekening is als volgt:

.手

Stand per l ja[ua「i 1994　　　　　　　　　　31 7.518.374

StOrting /onttrekking Stichtlng

Be「oepspensioenfonds Loodsen　　　　　　　23.562.188

idem Stichting Pensioenfond§ Loodswezen　　　　31 9.491

idem StichtingAlgemeen Beroepsfonds　　　-/-　980.8O6

idem St.Opieiding& Deskundigheidsbevo「dering -/- 10O.OOO

resuhaat beieかgen　　　　　　　　　　-/- 22.946.367

Het aandeel va宣l de Stichting Beroepspensioen-

fonds Loodsen hierin bedraagt per31 december

1994 /235.493.763 (i.c. 74′201%). Voor een gedetail-

leerde specificatie van het depot wordt verwezen

naar bladzijde 28 van dit rapport.
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De specificatie is als volgt:

31_1 2-1994　　　う1-12-1993

f

1 7.9邦∴∴∴∴∴ 374.2与2

24.310　　　　　11.与00

42.24与∴∴∴∴ 38与.7与2

algemene reserve totaal

reserve koersver-

sch川en

f f f

Stand年anuari 1994 18.826.245　22.869'974∴ 41.6%.219

Resultaat　　　1994　-/.1 1.384.661 -/- 11.095.286 ./-22.479.947

丁erugbetailng ABP　　-/- 3.000.000　　　　・/- 3.000.000

Stand31 december1994∴∴4.441.584　11.774.688　16.216.272

RβseI′据koeI′5Ue(SCI7 il′e71絢CteI7

Deze termbedoelt een reserve te vormen ter

dekking van het koersrisico op de in de beleggmgS-

rekening Rabo aanwezlge effectenportefeuille.

De reserve lS geVOrmd uit de beschikbare winst.

De omvang van de reserve wordt afgestemd op de

risico′s die verbonden zリn aan de samenstelling

van de aanwezige belegglngSPOrtefeuille. De maxi-

maal te bereiken omvang is bepaald op lO % van de

waarde van de aanwezige belegglngSPOrtefeuille.

Er wordt (volgens een bestuursbesluit) een mini-

mum aangehouden van 5% 'Dit is in 1994bereikt.

Alge彫Ile reSe(Ue

De algemene reserve is bedoeld als extra waar-

borg om aan de verplichtingen te kunnen blijven

voldoen. Hieronder denken wI′ OOk aan indexaties′

aanpasslng Van gebruikte sterftetafels en arbeids-

OngeSChiktheidsrisico’s.

VOORZiENiNG PENSIOENVERP」iCH_

Deze post geeft weer de contante waardevan de

PenSioenverplichtingen van het folldsi De netto
Voorzienlng Pensioenverplichtingen is door de ac-

tuarisbepaald als de contante waarde van het op

basis van evenredigheid aan de achterliggende

deelnemers)aren 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 (waarnemlngSPeriode

1980-1985), terWijl de rekenrentevoet gesteld is op

4 % perJaar・

Aangezien het functionee1 1eeftijdspensioen op

omslagbasis wordt gefinancierd′ is voor deze pell-

sioensoort geen voorzienlng PenSioenverplichtin-

gen vastgesteld.
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Dit betreft het aandeel in het resultaat van de be-

1egglngSrekening 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 belegglngSreSultaat

Van de ongesplitste belegglngSrekening is als volgt:

1994　　　　　1993

f f

interest. dividend,etC　　　　1 6.250,496　　1 4445.835

koersresuitaten (1994 verlies) -/- 39.197.669　　38.204.209

Het resultaat van deze belegglngSrekening

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 Stichting Opleiding en Des-

kundig-heidsbevordering (STODEL) ・ Op basis van

deze verdeelsleutel bedraagt het aandeel van de

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen in deze

negatieve beleggingsresultaten (一/-) f 16.768.163,

bestaand uit f n.900.901 interestbaten en

f 28.669.064 negatieve koersresultaten.

Dit betreft de premie voor de bij Zwitserleven te

Amsterdam op stop-loss basis verzekerde risico′s.

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 weduWen- reSPeCtievelijk weduw-

naars- reSPeCtievelijk partnerpensioen, Verhoogd

met een eenmalige uitkering bij overlijden en ver-

minderd met de aanwezlge reSerVe Per deelnemer.

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 bij alge-

hele arbeidsongeschiktheid・

kosten portfoiio-manager

actuarieei adviseur

P rOj ectkoste n

bestu u r§ kosten

drukwerk e.d.

Verzekerings kamer

(1 993二1 0・5ま0;1 994こ7.693)

DiVerSen

1994　　　　　1993

146.181　　　1 32.067

146.3与0　　　　1 37.357

%.830　　　　　1.187

32.585　　　　　21.666

24.01 2　　　　　24.280

11.750　　　　11.7与0

18.213

7. 770　　　　　　7.4%

423.691∴∴∴∴ 335.803

Het bruto bedrag aan kosten functionee=eef-

tijdspensioenen is f 19.394.154 ‘ Op ditbedrag lS

f工764.640 aan pensioenpremies van FLP′ers in-

gehouden.
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」AARREKEN看NG 1994

Specificatie gezamenIijke beieggingsrekening RABO bank

nominaal kostprl)S beurswaarde

子　　　　　　　、I

AAN D E LE N

Rodamco

Rob eco

Roren to

Totaal aandelen

22.290.314　　　　　　　18.939.71 9

70 868.981　　　　　　　70 315工63

5.899.840　　　　　　　　5.%4.280

99.059.135　　　　　　　9う.219.162

う,5　　%　SNSgroep

6,50　%　Nederland

6,75∴%　Epon

6,75　%　Cred.loc.Frce.

6,75　%　Rabobank

6,875　%　Ierland

7′00　%　Nederland

7′00　%　Rabobank

7,25　%∴ Westl.Utr.Hyp.

7,40　%　B.N.G.(MTN)

7,50　%　Nederland

7,625　%　Ahold

7,625　%　Dts.Ausgl.bnk

7,75　%　DSL

8,00　%∴ SHVHoldings

8,00　%　IKBDts.Ind.bnk

8,25 ∴∴%　Nederland

8,25　%　Nederland

8,50　%　Rabobank

8,75 ∴%　B.N.G.(MTN)

8,75　%　Nederland

9,00　%　Nederland

9,00　%　Nederland

9,125 ∴%　OCE/vdGrinten

8,50　%　CommerzbankBRD

Totaal obligaties

te vorderen rente

te vorderen dividendbelasting

rekening-COurant Rabobank

Deposito’s

Kruisposten

Liquide middelen

Totaal generaa1 31-12-1994

2.000.000

12.500 000

6.500.000

3.000.000

3.500.000

2.000.000

7.500.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

1 0.000.000

6.000.000

2.230.000

2.220.000

9.000.000

2.500.000

9.500.000

40.500.000

2.500.000

5.000.000

35.900.000

与.000.000

19.500.000

2.800.000

4.500.000

205.1 50.000

2.001.000

12.710.323

6.688.000

2.957.250

3.680.250

2.000.000

7.807.114

5.127.500

3.033.000

3.066.357

9.979.500

6.208.7う0

2.213.721

2.213.340

9.321.750

2.705.000

9.986.984

42.952.392

2.5弱.500

5.462.110

37.793.384

5.う00.182

19.808.059

2.983.400

4.66工500

1.856.000

11.625.000

6.025.500

2.772.000

3.263.750

1.848.000

7.209.000

4.800.000

2.781.000

2.955.406

9.405.000

5.958.000

2.183.170

2.193.360

9.022.500

2.472.う00

9.823.000

41.755.500

2.586.250

う.195.363

37.%4.250

う.310.000

20.777.250

2.88工200

4.594.500

9.898.609　　　　　　　　9.898.609

1.997.610　　　　　　　1 997610

3.000.000　　　　　　　　3.000.000

14.8%.219　　　　　　　14.8%.219

327.371.720　　　　　　　31 7.372.880

1 9992000200320042003200420 03200020081 999202320002002200220002003200220071 99 720 02200 12000卿1 9972002
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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 term hiervoor is wiskundige reserve

Of voorzienlng PenSioenverplichtingen.

De algemene reserve wordt gevormd in gunstige

)aren als extra waarborg om aan de verplichtingen

te kunnen blijven voldoen. Hierbij valt onder meer

te denken aan indexaties, aanPaSSlng Van de ge-

bruikte sterftetafels en arbeidsongeschiktheids-

nSico’s.

Dit is het financierlngSySteem Waarbij op indivi-

duele basis reserves worden gevormd voor de pen-

Sioenverplichtingen.

De berekening van de premiereserves vindt

Plaats op basis van de actuariele grondslagen. Alle

levensverzekeringsmaatschappリen en Vrl)Wel a11e

PenSioenfondsen werken op basis van het kapitaal-

dekkingsstelseL

Hierbij worden de bimenkomende 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:

-　het pensioengedeelte datbetrekking heeft op

achterliggende dienstjaren;

-　de koopsom voorhet hierboven omschreven

PenSioengedeelte′ dan wel voor de verhoging

Van dit pensioen als uitvloeisel van een pen-

Sioengrondslagstijging;

-　de eventuele achterstand in de overachterlig-

gende jaren gefinancierde pensioenen respectie-

Velijk de daarvoor benodigde kosten of reserve.

Dit is het pensioengedeelte dat betrekking heeft

OP tOekomstige dienstjaren.

00k worden de daarmee gepaard gaande kosten

Wel met deze term aangeduid・

Hieronder verstaat men de kosten die in de toe-

komst door loonstijgingen zullen optreden voorzo-

Ver deze kosten kunnen worden toegerekend aan

reeds achterliggende dienstjaren.
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Bl」」AGE 2

Uit de jaarverslagen

Bedrijfspensioenfonds

Koopvaardij 1 991/1993

Het bestuur streeft emaar middels procentuele

verhogingen de gevolgen van geldontwaarding op

te vangen. Aan het einde van het boekjaar wordt

aan de hand van de dan bekende financiさle positie

van het fondsbepaald ofen met welke omvang de

rechten van gepensioneerden en gewezen deelne-

mers kumen worden verhoogd. Elke verhoging

wordt toegepast op het pensioenbedrag met inbe-

grlP Van VOrlge Verhogingen. In de jaren 1962 tot en

met 1974 bedroeg de gemiddelde verhoging voor

de gepensioneerde en voor de gewezen deelnemers

4,2 % per)aar・

Over de periode 1975 tot en met 1982bedroeg de

gemiddelde verhoging voor de gepensioneerde

6,4% terwijl de gemiddelde verhoging van de ge-

wezen deelnemers 3% bedroeg.

Eind 1991 werd besIoten de opgebouwde rech-

ten van zowel de gepensioneerden als de gewezen

deelnemers per l januari 1992 te verhogen met

3,8%.

In 1993werdditgedaanmetl′8% en in1994met

2′3%.

Inlichtingen over opgebouwde rechten bij het

BPFK kunt U verkrijgen bij het PVF Nederland

N.V op adres: Postbus 9251′ 1006 AG Amsterdam.

tel.: 020-6074444 (bezoekadres is: Staalmeesterslaan

410, Amsterdam).

Hiemaast volgt een overzicht van de verhogln-

gen, die sinds 1970 zijn toegekend:

%van de verhoging

van de vervorven aanspraken

gepensioneerde=　geWeZen deelnemers

(uite「aa「d ln 1994

toegeke[d ;

-ng乙ng§datum l l・’95)

X)　Per l甲ua「- 1981 gold voo「degepensIOneerdengeen unlfo「me p「ocentuele

Ve「hogin8

Ve「meld lS het percentage waa「mee de 'ngegane leve=Slange pens-Oene= OP dle

datum ve「hoogd werden

激) Uitslultend aanspraken,VerWOrven V66「 1981' We「den op申anuarI en OP申-

1988ve「hoogd metl % 「espec〔IeVellik 3 %

∞) Tevens we「d hetlaa「llikse pensIOenVan de pens10en〔「ekkenden me〔f200ve「-

h°08d

糊) Teveuswerd hetlaa申kse pensIOen Van PenSIOent「ekkendengeboren voo「 1 la-

∩]a「1 1914 met/1 200verhoogd
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BI」」AGE 4

Enkeie economische grafieken

■ � 
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Bl」LAGE 5

Structuurschema voiks- C.q.

Werknemersverzekeringen

AAW Aigeme=e Arbeidsongeschikthe'dswet

AWBZ AigemeneWet BijzondereZiektekosten

AOW Algemene Ouderdomswet

AWW AlgemeneWeduwen-enWezenwet

AKW Aigemene Kinderbi」SIagwet

WW Werkeloosheidswet
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Bl」LAGE 6

Vborbeelden van pensioenuitkeringen

in ronde bedragen uit de

Ioodsenrege=ng 1 995

bruto netto *)

f　　　　　　　　,I“

Reglementaire uitkering

(max. 75 % van PGS, indusief AAW)

Ol′erhevelingstoelage

Tbtale uitkering

- Ongehuwd

- gehuwd

INGEGAAN OUDERDOMSPENSiOEN

Tbtale uitkering

(bij max. loodsenpensioen en AOW)
- Ongehuwd

- gehuwd (beiden=65 j. LB groep 2)

Tbtale (gezins-)uitkering

(bij max. loodsenpensioen, indusief AWW)
- < 65 jaaL geenkinderen

-<65jaaL l kind (LBgroep4)

- < 65 jaaL 2 kinderen (LB groep 4)

- < 65jaaL 3 kinderen (LB groep 4)

- → 65 jaaL geen kinderen, indusiefAOW

68.460

85.001

93.190

101.379

59.101

43.000

57.200

64.800

72.500

47.600

EUNCTIONEELしEEFTllDSPENSIOEN(FLP)1995

-FLP55-60jaar LBgroep2

LB groep 3

-FLP60-65jaar LBgroep2

LB groep3

鳴terk afhankelijk van indivlduele flSCale omstal¥digheden.

Totaal (gelndexeerd)　　　/ 111.809∴∴∴∴ f 99.507

- PenSioenpremie lO.080　　　10.080

111.809描)

11l.809

99.507描)

99.507

59.300

64.300

53.600

56.600
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