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V○○剛○○RD

Ons fonds kan tevreden terugzien op 1996′ ZOWel voor wat onze financiele positie betreft als ook ten aanzien

Van het beleggingsresultaat. Met een rendement van坤na 14% is het wederom een uitstekend belegglngSjaar

geweest.

De sanenwerking met de Stich血g Pensioenfonds Loodswezen en de beide vemogensbeheerders is zonder

meer goed te noemen.

In het afgelopen jaar is, in overleg met het Facilitair bed坤Loodswezen BV en onze actuaris, een begin ge-

maakt met de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel voor een deel van de FLP perio-

de.

Voorts heeft ons pensioenfonds een deel van het positieve resultaat toegevoegd aan de ‘′reserve koersver-

SChillen′′ ′ Waardoor deze reserve op het door ous gewenste niveau is gekomen. Met deze reserve wordt ge-

tracht te voorkomen dat eve血eel latere ongunstige beleggingsresultaten′ tengeVOlge van een koersval′ OnS

beleid van stabiele premies aan zou tasten.

Het restant van het resuItaat vindt u in ous verslag terug onder de kop ′′algemene reserve′′ ・

Naar aanleiding van de gedane Asset en Liabi坪y ManagemenトS血die werd besIoten het aantal vermogens-

beheerders uit te breiden. Na de gesprekken die gevoerd werden met de selectie-kandidaten en beoordeling

Van hun resultaten in de laatste v駒a叫werd de ABN-AMRO Asset Management aangesteld als tweede ver-

mogensbeheerder.

Deze inves血enトmanager is op l叫1996 begomen met hetbeheer van f 140 mln. vanhet vermogen.

Het BPL heeft samen met het SPL ook een klein deel van het vermogen belegd in het Mean Reversion &

Trending Fonds" Dit fonds is slechts beschikbaar voor institutionele beleggers waarbij systematisch en gedisci-

Plineerd in aandelen belegd wordt op basis van twee terugkerende patronen, namelijk de lange termijn van

mean reversion en de korte tem叫Van trending.

Het in het afgelopen jaar behaalde則dement in dit fonds bedroeg 48%.

Het bes山ur heeft een bes山t genomen over een s血Cturele verhoging van het reglementaire nabestaanden-

PenSioen met ingang van l januari 1998, mede in verband met het zogenaamde ′ANW-gat’. Dit besluit is tevens

gebaseerd op de gerichte enqu台te die onder de deelnemers werd gehouden over diverse aspecten en wensen

ten aanzien van toekomstige dekking van een ANW-gat en de hoogte van het huidige nabestaandenpensioen.
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A」GEMEEN

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 pen-

Sioenpremies naast de nomale privdeftrekbaar-

heid van premies voor l申ente en koopsompolis.

Het risico van ongesdiktheid tot het uitoefenen

van het beroep van registerloods is onder de gestel-

de voorwaarden afgedekt in de peusioenegeling・

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 januari 1997 is het deelne-

mersbestand 854 personen′ bestaande uit 596 reglS-

terloodsen, 252 FLP-erS en 6 arbeidsongeschikten.

1evens zijn de adspiranトregisterloodsen via ons

fonds verzekerd.

De pensioenrechten zijn gebaseerd op het aantal

te behalen deelnemingsjaren en de op l januari

1 996 vastgestelde pensioengrondslag U 131 422).

Het maximaal te behalen ouderdomspeusioen is

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

dusief de uitkeringen inzake volksverzeke血gen

AOW en AWW.

De doorsneepremie over 1996 bedroeg f 2.135

Per maand, bestaande uit f l.700 voor de algemene

basis en f 435 voor het flexioendeel.

De uitkeringen van het Functioneel Lee坤ds-

PenSioen (FLP) volgen de index van de regelingsIo-

nen (zie bijlage 6).

De uitkeringen van reeds ingegane invaliditeits-′

Weduwen- en WeZenPenSioenen zl〕n m.i・V l januari

1997 verhoogd met 3′9%′ bestaande uit l′9% op basis

van de index plus een welvaartsverhoging van 2%.

00k de premievrije pensioenaanspraken zljn OP de-

zelfde wl]Ze Verhoogd.

Het risico van het eerste jaar van arbeidsonge-

schiktheid komt ten laste van de regionale maaト

schappen en is derhalve een onderdeel van het

winstdelingsreglement in de desbetreffende maaト

SChap・

Na ditjaar treedt de arbeidsongeschiktheidsre-

geling van het fonds in werking. De Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet AAW maakt daar onder-

deel van uit.

De bestuursleden houden hun inzicht en kemis

van pensioenzaken ’’up to date” door bijscholing,

door voorlichting aan de hand van actuaride toe-

komstmodellen en door nadere orientatie over be-

leggmgen ten behoeve van aanpassing van de
”asseトmix’一〇

PREMIE EN PENSIOENGRONDSしAG PER

De pensioenpremie is (reglement artike1 4, lid 3)

aan de hand van de ontwikkeling van de kosten

van levensonderhoud verhoogd tot f 2.175 per

maand (f l.740 +f 435 flexioenpremie)

De pens?engrondslag is verhoogd tot f 136.598.
De premleS WOrden maandelijks door de behe-

rende vemoot van de maatschappen aan het fonds

afgedragen.

De pensioengrondslag voor adspiran白00dsen is

f 60.912 (f4・700 p.mnd・) terwijl de voorhen afge-

dragen pensioenpremie f 500 per maand bedraagt.
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dens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen-

aanspraken van de deelnemer. De ex-

echtgeno(O)t(e) krijgt nu een rechtstreekse vorde-

ring op dit gedeeltejegens het Fonds. Zij (hij) moet

Wel, bimen twee jaar na scheiding, een SPedaal for-

mulier inleveren b叶et Fonds. Dit fomulie靖e-

naamd ‘’Mededeling van scheiding in verband met

verdeling van ouderdomspeusioen’’, is b叶et posト

kantoor verkrijgbaar.

. Scheiding v66r 27 november 1981.

Ingeval van scheiding v66r 27 november 1981

heeft de ex-eChtgeno(O)t(e) ook een rechtstreekse

aanspraak op ouderdouspeusioen van de door de

deelnemer opgebouwde pensioenaauspraak. Dit

gedeelte is gelijk aan 25% van het ouderdomspen-
Sioen dat de deelnemer中de鵬de huw坤kse perio-

de heeft opgebouwd. Er moet dan wel aanbepaalde

extra voorwaarden zijn voldaan.

・ Voor scheiding tussen 27 november 1981 en l

mei 1995 bl坤het Boon / van Loon-aneSt Van tOe-

PaSSmg′ Waarin onder bepaalde voorwaarden aan-

SPraak kan worden gemaakt op pensioenverreke-

ning・

De wet geldt ook indien v66r l mei 1995 huwe-

1ijkse voorwaarden zijn gemaakL Wil men de we壮e-

1ijke pensioenverevening uitsluiten, dan dient dat

na l mei 1995 (OPnieuw) explidet geregeld te wor-

den.

De pensioenuitvoerder krijgt zo rechtstreeks te

maken met meerdere personen die gezame叫k in

aamerking komen voor uitbeta血g van het ouder-

domspensioen.

A」GEMENE NABESTAANDENWET (ANW)

De huidige, tOt l juli 1996 geldende AWW geeft

weduwen/weduwnaars recht op een volledig na-

bestaanden匹型遡Wameer Ze 40 jaar of ouder

zljn, Wameer Ze arbeidsongeschikt zijn of wameer

ze een ongehuwd kind te verzorgen hebben.

Mensen onder de 40 jaar , die niet aan deze crite-

ria voldoen点rijgen slechts tijdelijk een tegemoeト

kommg・

De AWW geldt slechts voor echtparen. Een we-

duwe of weduwnaar die niet hertrouwt houdt tot

het 65ste jaar de AWW. Het inkomen van de nabe-

Staanden speelt geen rol・坤k of arm, met Of zonder

werk, iedereen hetzelfde.

Onder de nieuwe ANW hebben alleen mensen

die v66r 1950 geboren zljn reCht op een nabestaan-

denuitkering. Hetzelfde geldt voor arbeidsonge-

SChikten en mensen die een kind jonger dan 18 jaar

te verzorgen hebben. Het blijft echter nog maar de

Vraag Of ze die nabestaandenuitkering wel krijgen.

Er komt namelijk een inkomenstoets.

Heeft deze nabestaande inkomen uit dienstbe-

trekking, bedrijf ofberoep dan wordt dit in minde-

rlng gebracht op de ANW-uitkering. Wel geldt hier-

bij een vrijlating ter grootte van 50% van het bruto

minimum loon vermeerderd met l / 3 deel van het

meerdere inkomen boven dit minimum loon. Inko-

men in verband met arbeid wordt voor ’′nieuwe ge-

vallen′/ geheel in mindering gebracht op de ANW.

Ditishet geval met‥ de AAW/ WAO, de WW en de

VUT.

Ⅵrmogen en inkomsten uit vermogen worden

OngemOeid gelaten′ eVenals nabestaandenpen-

sioen. Voorts wordt het zo dat weduwen en we-

duwnaars die opnieuw met iemand gaan samen-

WOnen, het recht op uitkering verliezen.

Op te merken valt dat er voor bestaande AWW-

gerechtigden tot 1998 een overgangsregeling geldt.
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圏
Algemeen dient beoordeling plaats te vinden

vanuit twee met elkaar verbonden invalshoeken:

一　tOetSingvan definancide opzetvan depen-

Sioenregeling en de toekomstige financie血g

daarvan, uitgaande van de con血uiteit van de

regeling;

-　tOetSing van de toereikendheid van de midde-

len van het fonds ter dekking van de over het

Verleden re glementair verkregen aanspraken.

De Verzekeringskamer acht het weuseHjk dat

VOOr iedere individuele pensioenverplich血g een

VOOrZienmg WOrdt gevomd op basis van metho-

den en grondslagen die voldoende ve址g z叫VaSt-

gesteld.

Het ligt in de hjn der verwachting dat Nederland

OP l januari 1999 toetreedt tot de Europese Mone-

taire Unie (EMU). Dithoudt in datvolgeus de hui-

dige schema’s de gulden uite坤k vanaf

l januari 2002 definitief vervangen wordt door

de euro.

Het moge duide止jk zijn dat de peusioenaauspra-

ken en uitkeringen’OP hetzelfde moment als de sa-

1arissen, OmgeZet WOrden van guldens in euro’s.

De adm血stratieve verwerking hiervan moet叫

dig worden voorbereid en het Loodswezen zal

voordien reeds met het fonds in euro′s dienen af te

rekenen.

Dit geldt natuu坤k ook voor de omze抽ng van

de belegglngSPOrtefeu皿e en de verslaglegging.

De Verenlgmg Van Bedrijfspensioe正ondsen

(VB) en de Stich血g voor ondememingspensioen-

fondsen (Opf) hebben in dit kader een breed opge-

Zette PrOjectgroep euro opgericht.

De projectgroep heeft inmiddels een eerste inventa-

risatie gemaakt van de te verwachten knelpunten.

Naar aanleiding hiervan is een viertal werkgroepen

OPgericht (Pensioenen, Uitkeringen′ Processen en

Vo orli chting ).

Voor het vinden van opIossmgen is men echter

mede afhankelijk van overheidsmaatregelen・

De projectgroep heeft er imiddels bij de over-

heid op aangedrongen vooral tijdig met deze maaト

regelen naar buiten te komen.

Voor pensioenfondsen betekent een en ander dat

Zl) in de beleggingssfeer bij aankopen van nieuwe

StaatSObligaties al vanaf 1999 te maken krijgen met

de euro.

In de sfeer van betalingen zal a11es nog m gul-

dens blijven geschieden zolang de particuliere

markt dat ook nog doet. Dit zal het geval zijn tot het

moment waarop de euro-bankbiljetten en -munt-

Stukken in omloop komen. Dat zal wellicht reeds

eerder dan l januari 2002 gebeuren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid heeft op 23 januari 1997 de verklaring

Van geen bezwaamgeVOlge artike1 3, Vijfde lid′ Van

de Wet betreffende verplichte deelnemmg beroeps-

PenSioenregeling verleend ten aanzien van de per l

juli 1993 doorgevoerde wIJZlglngen in ons pen-

Sioenre glement.

Eind 1996 is het bestuurslid T. van der Lei (SM) op-

gevolgd door G.YM. van Rooij (SM).
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Een en ander houdt verband met het ′′voorzichtigheidsbeginsel’’in ons pensioenland.

Centrale begrlPPen in de derde Europese richtlijn zijn prospectief en prudent.

Prospectief omdat alle toekomstige baten en lasten vooraf moeten worden geprognotiseerd en pru-

dent omdat de prognoses gebaseerd moeten z中OP de nu al te verwachten werkeli哩eid, met inbe-

grlP Van een Zekere veiligheidsmarge.

Anticiperend op de nieuwe ste誼etabe11en en de introductie van de keuzemogeli哩eid met betrek-

king tot het nabestaandenpeusioen heeft het bestuur besIoten in dit boekj aar hiervoor voorzlenlngen

te treffen tot een bedrag van f 9,4 mln.

曇警癌優頗　　拙め-　　　　騰塙
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pese beurzen (Nederland, Zweden, Spa垂) even

grote, tOt Zelfs grotere koersstijgingen te realiseren.

De Londense beurs daarentegen bleef achteL Onder

invIoed van een aantrekkende economie en een ap-

precierend pond sterling. In ZuidoosトAzie was

Hongkong onbetwist kopIoper. Singapore viel sterk

tegen. De grootste teleurstel血g kwan uit Japan′

waar de Nikkei ondanks beter economisch en be-

drijfsnieuws het jaar lager afsloot dan waar het be-

gOmen WaS・

De MSCI Wereldindex gaf een totaal beleggmgS-

resultaat van 23,9%. Na de u,8% van hetjaar daar-

voor werd 1995-96 aldus de beste tweejaarsperiode

sinds 1988-89.

00k op de obligatiemarkten werd de hoofdbe-

weging bepaald door de Amerikaarrse markt. In het

eerste kwartaal liep de lange rente op′ tOen het

groeitempo van de economie daar versnelde. Deze

beweging leidde ook in Europa tot ehige rentes叫

glng. Met het afzwakken van de groei na de zomer
daalden ook de obligatierentes weepen ook deze

beweglng Vertaalde zich in lagere rentes in Europa.

In Europa werden de beste resultaten behaald met

belegglngen in de zogenaamde perifere markten:

Italie, Spanje en Zweden. In de aanloop naar de ene

Europese munt convergeerden de rentestanden in

deze landen naar het Europees gemiddelde・

De dollar en de do11ar-gerelateerde valuta’s′

waaronder het Britse pond′ aPPreCieerden in 1996

ten opzichte van D-mark, gulden en yen. Voor wat

betreft de dollar werd daamee een koersherstel,

dat in apri1 1995 begomen was, VOO鳴eZet" Opval-

lend was vooral de appreciatie van het pond丑gen

de gulden steeg de Britse munt met 18′7% in waar-

de. De Amerikaanse dollar ging van f l′60 naar

f l,74, terWijl de yen met bijna 4% in waarde daalde.

BELEGGINGSRESUしTATEN EN GEVOER-

P_E BE」EGGINGSBEしEiD 1996　　　　　臆

Op de beleggingen van BPL en SPL werd in 1996

een resultaat behaald van 14,1%. Gedurende het

grootste deel van hetjaar werd een meer dan ge-

middelde weglng ln aandelen aangehouden. Daar-

door kon goed worden geprofiteerd van de forse

koersstijgingen die zich in 1996 0P de intemationale

aandelenbeurzen voordeden.

De aandelenbelegglngen Van BPL en SPL stegen

over het afgelopen ]aar met 30′6% in waarde. Ech-

te叩ok met de obligatiebeleggingen en onroerend-

goed werden in 1996 fraaie resultaten gehaald. Op
obligaties bedroeg het belegglngSreSultaat in 1996

8,1%. In de tweede helft van hetjaar werd de rente-

gevoeligheid van de obligatieportefeui11e opge-

voerd zodat goed van de toen optredende renteda-

1ing kon worden geprofiteerd. Rodamco′ het onroe-

rend-gOed fonds van de Robeco Groep′ Waarin de

onroerend-gOed belegglngen Van BPL en SPL in

1996 waren geconcentreerd behaalde in 1996 een

beleggmgSreSultaat van 19′1 %.

In de volgende tabel treft u de verdeling van de

beleggingen′ geWaardeerd tegen marktwaarde

zoals die per eind 1996 bestond alsmede resultaten

die in 1996 en eerdere jaren werden behaald:

「e§ u itate n

19% 199与1994 1993 1992

30,6%　湿% -6,6%　30,1%　9,6%

19,2%　一伍% 17,1% 16,7%

一1,2%一20,2%　▲竹8% -10,8%

3]%　4.9%　与,2%　帥%　7.8%

14,1% 14,4%　一7,0%　20,7% 13,9%

%
　
%

〇
〇
　
〇
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AB N AM RO ASS ET

MANAG E M E NT

Per l juli 1996 werd f 140 mln. van het vermogen

Van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen en

de Stichting Pensioenfonds Loodswezen in beheer

gegeven aan ABN AMRO Asset Management.
Dit bedrag werd in de vom van obligaties en li-

quiditeiten overgeboekt mar deze beheerder. Di-
rect werd een aanzie叫k deel van dit vermogen be-

legd in aandelen, Waarbij het percentage aandelen

in snel tempo werd uitgebreid tot 42% van de porte-

feuille.

Hiermee bracht de beheerder z叫POSitieve visie

OP aandelen m prak句k. Na een zwakke maand juli,

Waarin de aandelenkoersen een da血g van 5% lie-

ten zien, kon in de daaropvolgende maanden ge-

PrOfiteerd worden van de zeer gunstige ontwikke-

1ingen op de aandelemarkten. Eind 1996 was het

PerCentage′ grOtendeels als gevolg van de snelle

koersstijging op de aandelemarkten, OPgelopen

tot 45%. In oⅢOerend goed werd eenbelang opge-

bouwd van 6%, Wat een licht overwogen positie is.

Eind 1996 was de resterende 49% van deze porte-

feuille in obligaties belegd.

Het beheerde vemogen is in de tweede helft van

1996 aangegroeid van f 140 mln. tot f 158,7 mln",

hetgeen neerkomt op een rendement van 9%.

In de berekening van dit rendement is rekening ge-

houden met de toevoegmgen aan de portefeuille in

die periode ter grootte van ruin f 5,9 mln.

De portefeuille heeft in het tweede ha雌ar van

1 996 kumen profiteren van gunstige ontwikkelin-

gen op zowel de obligatie- als de aandelemarkten.
Dankzij enige rentedaling kon op de obligatieporte-

feui11e een rendement worden behaald van 6%. Een

VOOrtdurende voorspoedige ontwikkeling op de

meeste intemationale aandelenmarkten resulteerde

in een aandelenrendement van ll %.脆nsIotte lieten

OOk de onroerend goedmarkten een herstel zien′ na

de teleurste11ende ontwikkeling in 1995・

In de tweede helft van 1996 was het rendement

OP OnrOerend goed in portefeuille 15%.

Er was in het afgelopen]aar OPhieuw sprake van

een wereldwijd bezien gematigde economische

groei, terWijl de inflatie op een relatief laag nlVeau

bleef. Het vasthouden aan deze verwachtingen

VOOr 1997 wordt gewettigd door de structurele ont-

Wikkelingen in de wereldeconomie. Ook de meest

recente con)unCtuurindicatoren wljZen OP een

VOOrtZetting van dit gematigde non-inflatoire

groeiscenario, Waarbij de economische groei in Eu-

ropa en inJapan wellicht wat sterker zal zijn dan in

1996, terWijl voor de Verenigde Statenjuist wordt

gerekend op enlge afzwakking van het economisch

groeitempo工egelijkertijd is er in dit scenario op-

nieuw sprake van een beperkt blijvende inflatie,

hetgeen betekent dat een sterke opwaartse druk op

de kapitaalmarktrente in de diverse regio’s uitblijft.

De combinatie van deze factoren leidt, Zeker in het

licht van de verwachte groei van de bedrijfswin-

sten, tOt relatief gunstige vooruitzichten van zake-

1ijke waarden ten opzichte van obligaties en liquide

middelen. De steile yieldcurve′ met name in Euro-

Pa′ geCOmbineerd met het ontbreken van substan-

tide opwaartse druk op de kapitaalmarktrente′

maken obligaties op hun beurt weer aantrekkelijker
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AC丁UARtEELVERSLAG 31 DECEMBER 1996

Per 31 december 1996 dient ter dekking van de

aangegane verplich血gen een totale Voorzlenlng

Pensioenverplichtingen gepassiveerd te worden

van (afgerond) f 281.060.000.

Deze voorziening is als vol軒te specificeren:

ニ器露盤　　まま81。6。.。。3

T。tale voorziening J　281・0`0・000

De voorzlenlng Per 31 december 1996 is bepaald

volgens de evenredig-deel-me血ode.

De belangrijkste grondslagen en methoden van de

berekeningen luiden als volgt:

…RONDS」AGEN　　　　　　　　　　　　「

Ste 「fte

De sterftekausen worden ontleend aan de

sterftetafels G.B.M. en G.B.V., WaamemngSPeriode

1980-1985, Waa坤de in de A.G.一tafels 1980-1985

vermelde afronding wordt gevolgd.

Er wordt in a11e gevallen een lee坤dscorrectie

toegepast van l jaar.

Rente

De rekeⅢenteVOet bedraa軒4% per jaar.

Gehuwdheidsfrekwentie

Bij de berekeningen met betrekking tot wedu-

wen-, Weduwnaars- en Pa血erpeusioen wordt aan-

genomen dat gedurende de periode tot 65 jaar

steeds 95% van de (gewezen) deelnemers een part-

ner heeft. Vanaf de 65-j証ge lee坤d wordt de wer-

kelijke si融e in aamerking genomen. Het leef-

tijdsverschi皿ssen man en vrouw is op drie ]aar ge‾

steld.

Berekening Vborziening Pensioenve申Chtingen

De netto Voorziening Pensioenverplichtingen is

bepaald als de contante waarde van het op basis

van evenredigheid aan de achterliggende deelne-

mersjaren toe te rekenen gedeelte van de te ver-

wachten pensioenuitkeringen.

Hierbij wordt verondersteld dat deze uitkerin-

gen continue zu11en geschieden.

De netto Voorziening Pensioenverplichtingen

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

Voor het niet ingegane wezenpensioen wordt

geen voorzienlng VaStgeSteld・ Dit pensioen wordt

op stop-loss basis herverzekerd.

He血nctioneel leeftijdspensioen wordt in ver-

band met het bepaalde in het Financieel Besluit

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

nancierd.

Risicoherverzekering

Het pensioenfonds heeft het overlijdensrisico en

het beroepsongeschiktheidsrisico in herverzeke-

rlng gegeVen bij Zwitserleven te Amsterdam door

middel van een stop-loss dekking.

Diemen, 10 April 1997

(H.C. Reijnders)
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」AARREKEN看NG 1996

Baians per 31 december 1996

31 december 1996　　　　　　　　　　31 december 1995

ACTIVA

f f

YASTE ACTiVA

Financi6Ie vaste a⊂tiva

aandeel in twee beleggings-rekeningen 339.392.652

beleggingen flexioen

Leningen aan loodsen

Herverzekerd e p ensioenverplich血gen

V」OTTE N DE ACTIYA

Vorderingen

Rek.crt Zwitserleven

diverse vorderingeI- en

OVerlopende activa

liquide middelen

動taa賞aぐtiva

11,194.725

7.390.000

81.219

12.125.430

357.977.377

0

12.206.649

1.571.481

371.755.507

f f

282.207.228

7.191.542

7.380.000

2%.778.770

672.000

599.055

1.890.527

299.940.352

PASSIVA

EIG E N VE RM OG EN

algemene reserve

reserve koersversch皿en

VOORZIENING PENSIOEN・VERP」ICHTiNGEN

- Eigen rekening　　　　　　　281,060.000

-　Premiereserve血exioen ll.194.725

- Herverzeke血g O

- Pr6-PenSioen(FLP)　　　　　12.246.594

○ ○vergang recente ste誼etafels　　　5.100.000

- Verhoging gehuwdheidsfrekwentie　4.300.000

Loonbelas血g en premies sodale verzek. 691.840

0verlopende passiva　　　　　　　672.987

珊taal passiva

22.550.0%

33.939.265

56.489.361

313.901.319

1.364.827

3アユ.755.507

11.855.815

28.220.723

40.076.538

259.095.542
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」AARREKENING 1996
1belichting op de balans en de rekeningvan baten en iasten 1996

De Stichting is opgericht op 27 mei 1988. Het

doel van de Stich血g is het treffen van pensioenre-

gelingen ten behoeve van registerloodsen en adspi-

rant-registerloodsen als bedoeld in artike1 19 van de

Loodsenwet. De pensioenve中lichting jegens de

deelnemers van de pensioenregeling wordt door de

Stichting ln eigen beheer gehouden. Door de Stich-

ting is het risico van overlijden en het beroepsonge-

schiktheidsrisico op stop-loss basis in herverzeke-

rlng gegeVen bij Zwitserleven te Amsterdam.

Krachtens het Financieel Besluit loodsen kumen

de functioneel lee坤dspeusioenuitkeringen mge-

houden worden op de loodsgelden.

Vanaf l januari 1994 heeft het fonds het contract

met de herverzekeraar gecon血ueerd op basis van

′‘stop-loss’’dekking. Bij deze dekking komt het er

OP neer dat jaarlijks de risicopremie wordt bere-

kend op basis van volledige herverzekering.

Wameer in de 5-jarige contractperiode het totaal

bedrag aan schade meer bedraagt dan l15% van de

bovenbedoelde totale risicopremies′ WOrdt het

meerdere door Zwitserleven aan het fonds uitge-

keerd.

De RAB○○rekening behelst het deel van het BPL

in de gezame叫ke beleggingsrekeningen met de

Stichting Pensioenfonds Loodswezen / SPL, de Sto-

del en de Staber en de ABN-AMRO rekening die

met het SPL.

Het aandeel, dat de fondsen hebben in deze de-

POtS′ is gebaseerd op de waarde van ieders inbreng

OP de laatste werkdag van iedere maand ten op-

zichte van de totale inbreng. Op basis van deze ver-

houding worden ook de in een maand gerealiseer-

de resultaten op de depots verdeeld・

Aandelen, Obligaties en leningen op schuldbe-

kentenis worden gewaardeerd op de beurswaarde

per balansda山m. De overige beleggingen′ ZOals de-

POtS en VOrderingen′ WOrden gewaardeerd op no-

minale waarde.

Ultimo 1996 was de samenstelling van de Qnge二

軍担垂belegglngSrekening bij de RABO-bank als

VOlgt:

31-12-%

f　　　　　　　‾

aandeien　　　　　　　　　　　1ま0.807.001　40.6%

aandelen in onroerend goedfondsen　1 9.803.500　　6’7%

obiigatiesNL　　　　　　　139.468.893　46,9%

iiquide middeien en overige

vorderingen/schulden　　　　1 7.281.864　　5'8%

297.3`1.258　　100 %

Het verloop van het depot bij de RAB○○bank is

als volgt‥

Stand per l januari ↑99`　　f　383.510.537

AF: Onttrekking BPL　　　　一/- 113.500・000

onttrekkingSPL　　　　-/- 12.710・000

0nttrekkingSTOD軋　　-/-　2.175.000

Bり: StOrting S丁ABER　　　　　　250.000

resultaat beieggingen　　　　41.985.721

Stand per31 december 1996 ∴∴ 297.361'258
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De specificatie is als volgt:

31-12-19%∴∴∴ 31-12-1995

Diverse vorderingen

i nterest

I I

l l1ま0.1 `7　　　　　1 0.889

与王らう　　　　　14.1 44

1し1 2与.430　　　　　25,0邦

TAB E」　EIG EN VERMOG EN

aIgemene reserve tot狙i

幅eiYe k鳩鴫Ve卜

SChilien

f f f

Stand l januari　1996 11.855.815　28.22O・723 40・076"538

Re§uitaat　　　　19%　10.694281　5.718.542 1`.412.823

Stand 31 december 1996　22.550.096　33.939.265 56.489.361

Re5 eγ徴はoeγSひeγSCh i胸筋Cte7重

Deze term bedoelt een reserve te vormen ter dek-

king van het koersrisico op de in de depotuekeIlin-

gen aanwezige po轟efe皿e.

De reserve is gevomd uit de resultaten・ De omvang

Van de reserve wordt afgestemd op de risico’s die

Verbonden zijn aan de samenstel血g van de aanwe-

Zige beleggingspo正efeu皿e. De max血aal te berei-

ken omvang is bepaald op lO% van de waarde van

de aanwezige portefeu皿e. Er wordt (volgeus een

bes山ursbesluit) een ondergreus voor deze voorzie-

nmg aangehouden van 5%.

Algemene (eSe(ZJe

De algemene reserve is bedoeld als extra waar-

borg om aan de verplichtingen te kumen blijven

VOldoen. Hierbij denken wl) 00k aan indexaties, eX-

trapolatie van gebruikte sterftetafels, arbeidsonge-

SChiktheidsrisico’s en begeleiding / vergemakkeli子

king van gedeeltelijke kapitaaldekking van de FLP

Periode.

VOO RZIE NIN G P E N SiO E NVE R P LIC H-

TINGEN (PREMIERESERVE)

Deze post geeft de contante waarde weer van de

PenSioenverplich血gen van het fonds, betrekking

hebbende op de verstreken deelnemerstjd per 31-

12-1996 (indusief de v66r l september 1988 in anb-

telijke dienst opgebouwde deelnemerstijd). De

netto Voorziemg Pensioenverplich血gen is door

de actuaris bepaald als de contante waarde van het

OP basis van evemedigheid aan de achterliggende

deelnemersjaren toe te rekenen gedeelte van de te

verwachten peusioenuitkeringen′ Verhoogd met

l /2% excasso-OPSlag.

Hierbij wordt verondersteld dat deze uitkerin-

gen continue zu11en geschieden.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de sterfte-

kausen volgens sterftetafels (Waamemingsperiode

1980-1985), terWijl de rekenentevoet gesteld is op

4% per jaar.

In verband met het feit dat het fonds in 1997 zal

OVergaan tOt het gebruik van de meest recente

Sterftetafels is een bedrag ten laste van het resultaat

gebracht voor een voorziemg in deze ter grootte
V肌f5,1 mh・

脆n behoeve van een eerste stap naar gedeelte中

ke kapitaaldekking van het ELP is in 1996 een be-
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Dit betreft het aandeel in het resultaat van de de-

POtrekeningen ABN-AMRO / RABO・ Het resultaat

OP beleggmgen 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 samenste11ing van het beleggmgsresultaat

Van de ongesplitste beleggingsrekening(en) is als

VOlgt:

19%　　　　　1995

f f

interest, dividend,etC　　　　1 9.945.954　　　20.322.694

koersresuitaten (1994 verlies)　34.765.862　　27.045.782

54.71 1.816　　　47.3`8.476

Het resultaat van deze beleggingsrekeningen

wordt verdeeld naar verhouding van de ingebrach-

te vermogens door de Stichting Beroepspensioen-
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Actuarieei adviseur

Proj ectkoste n

Bestu u rs kosten

Drukwerk e.d.

Accou ntant

Fiexioenpremie

beroepsongeschikte lood§en

Verzeke ri ngs kam e「

D iver§en

1995　　　　Het resultaat van het boekjaar is voor een dee1

12器　詰謂蕊;諾蒜豊蒜VOOr

24.854　　　　Een en ander geschiedde nadat bedragen ad

l l.750　　/ 5′1 mln' en f 4,3 mln. als voorziening waren opge-

器∴嵩　蒜言誤蒜蓑講説蒜
4,与`8　　　　-I-3ま.7与3

De kosten van de port-foliomanagers ad

f 356.181 zijn ten laste gebracht van de beleggings-

OPbrengsten.

Het bruto bedrag aan kosten functioneel leef-

tijdspensioenen is f 26.191.186. Op dit bedrag is

f 2.467.550 aan pensioenpremies van FLP-erS inge-

houden.

Van de gehuwheidsfrekwentie tot honderd procent.

Dit tweede bedrag lS een bestemmmgSreSerVe

ten behoeve van eventuele wettelijke ’’uitruilmoge-

1i粗eid’’van weduwenpensioen naar ouderdoms-

PenSioen in hetjaar 2000.
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kostprijs beurswaarde

FRANKRIiK

Energle

Grondstoffen en halffabrikaten

Kapita algoederen

Consumptiego ederen

Diens tverlening

Financide instellingen

Tbtaal Frankrijk

N ED E R」AN D

Energie

G rond stoffen en halffabrikaten

Kap i taalgoederen

Consumptiegoederen

Dienstverlening

Financiさle instellingen

Nu tsbedrij ven

Tbtaal Nederland

Kap i taalgoederen

Tbtaal Noorwegen

VERENiGD KONINKRi」K

Energle

Grondstoffen en halffabrikaten

Kapitaalgoederen

C onsump tiegoed eren

Dienstverlening

Financide instellingen

Nutsbedrijven

Tbtaal Verenigd Koninkr申

74.200

32.300

49.450

98.000

169.105

167.050

75.000

7.300

8.000

100.000

8.000

36.000

84.000

14.450

105.000

19.600.068

3.939.643

3.%8.933

11.091.446

6.797.449

15.448.877

4.839.819

65.686.235

201.152

691.835

150.226

389.253

1.050.406

404.887

597.531

3.485.290

22.475.180

4.421.520

4.730.080

12.332.800

7.999.145

21.392.208

4.942.500

78.293.433

239.766

807.609

189.869

468.260

1.181.735

566.532

769.841

4.223.612
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aantallen kos中js beurswaarde

f f

Aandelen Rodamco

Tbtaal onroerend goed

20.826.605　　　　19.803.500

20.826.605 19.803.500

5.750 %　　Nederland 15/01/04

6.250 %　　Nederland 15/07/98

7,500 %　　Nederland 15/01/23

7,500 %　　Nederland 15/04/10

7,750 %　　Nederland Ol/03/05

8,250 %　　Nederland 15/06/02

8′500%　　Nederland Ol/06/06　I II

9.000%　　Nederland 15/01/01  I II

9,000%　　Nederland 15105/00　I II

Tbtaal obligaties

nominaa1

29.928.000

12.000.000

8.254.000

7.500.000

20.950.000

21.642.000

9.085.000

9.656.000

6.527.000

ko〔巾rijs

f f

29.553.035

12.513.200

8.907.240

8.081.250

23.646.145

24.874.099

10.508.822

11.221.431

7.471.541

beurswaarde

30.586.416

12.504.000

9.310.512

8.497.500

23.883.000

25.050.615

10.892.915

11.244.412

7.499.523

136.776.763　　　　139.468.893

le vorderen interest

Le vorderen dividend / dividendbelas血g

Rekening-COurant RABO周AM

Tbtaal overige vorderingen en §ch血den

Tbtaal-generaa1 31-12-1996

7.003.420　　　　　7.003.420

748.975　　　　　　748.975

9.529.469　　　　　9.529.469

17.281.864　　　　17.281.864

279.044.675　　　　297.361.258
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aantallen kostprijs beurswaarde

f f

5.750 %　　Nederland　1994-04

6.000 %　　Nederland　1996-06

6,250%　　Nederland　1993-98

7,000 %　　Nederland　1993-03

7,500%　　Nederland　1989I-99

7,500 %　　Nederland 1989Iト99

7,500%　　Nederland　1993-23

7,500%　　Nederland　1995-10

8,250%　　Nederland　1992-07

8,500 %　　Nederland 1989-95/99

7,400 %　　B.N.G.　　　1989　MTN-99

8,750 %　　B.N.G.　　　1992　MTN-02

Tbtaal obligaties

21.000.000

1.000.000

5.500.000

2.500.000

19.000.000

1.700.000

4.500.000

2.500.000

3.000.000

360,000

3.000.000

5.000.000

20.736.870

985.300

5.726.820

2.599.748

20.507.650

1.851.540

4.668.478

2.663.500

3.379.500

372.240

3.066.357

5.462.工10

21.462.000

1.023.000

5.731.000

2.746.250

20.653.000

1.864.050

5.076.000

2.832.500

3.567.900

388,080

3.261.591

5.838.415

72.020.113　　　　　74.443.786

OVERIGE VORDERING EN EN SC HULDEN

丁とvorderen interest

Nog niet afgewikkelde transacties

Rekening-COurant ABN - AMRO

Tbtaal overige vorderingen en schulden

恥taa○○generaa1 31-12-1996

3.323.352　　　　　3.323.352

12.359　　　　　　12.359

453.525　　　　　　453.525

3.789.236　　　　　3.789.2%

148.439.038　　　　158.664.269
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Aanduiding van berekeningen ten aanzien van

PenSioen of financiering, Waarbij (wiskundige) re-

kentechniek, levenskansen, rekenrente, inschattin-

gen van toestroom beroepsgenoten en dergelijke

een roI spelen.

De algemene reserve wordt gevormd in gunstige

Jaren als extra waarborg om aan de verplichtingen

te kumen blijven voldoen. Hierbgivalt onder meer

te denken aan indexaties, aanPaSSmg C.q. eXtraPOla-

tie van de gebruikte sterftetafels en arbeidsonge-

schiktheidsrisico’s.

ASSET LIABIしiTY MANAGEMENT (ALM)

Asset Liabi坪y Management is het aanbrengen

en vervolgens bewaken van een optimale samen-

hang tussen pensioenbeleid′ Premie- en beleggings-

beleid, Waama de laatste twee zo optimaal mogelijk

WOrden afgestemd op de peusioenverplichtingen・

De vastgestelde ’一asseトmix’’is een procentuele

Verdeling van het te beleggen vermogen over diver-

Se beleggingscategoriein onder meer aandelen/

fondsen, OnrOerend-gOed / fondsen, VaStrentende

Waarden, edele metalen en liquide middelen.

Dit begrlP WOrdt gehanteerd in verschi11ende be-

tekenis sen:

-　het pensioengedeelte dat betrekking heeft op

achterliggende diens申ren;

一　de koopsom voor het hierboven omschreven

PenSioengedeelte′ dan wel voor de verhoging

Van dit pensioen als uitvIoeisel van een pen-

Si oengrondsl agstij ging;

-　de eventuele achterstand in de over achterlig-

gende jaren gefinancierde pensioenen′ reSPeCtie-

Velijk de daarvoor benodigde kosten of reserve.

Een objectieve maatstaf waaraan de eigen pres-

taties van de belegger kumen worden afgemeten.

Een bekende maatstaf is bijvoorbeeld het totaalren-

dement van de gehele Amsterdamse aandelen-

markt, ZOals die wordt gemeten middels de CBS-

herbeleggingsindex.

Dit is het pensioengedeelte dat betrekking heeft

OP tOekomstige diens申ren.

Ook worden de daarmee gepaard gaande kosten

Wel met deze term aangeduid・

Hieronder verstaat men de kosten die in de toe-

komst door loonstijgingen c.q. grondslagstijgingen

Zullen optreden voorzover deze kosten kumen

WOrden toegerekend aan reeds achterliggende

diens申ren.
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Onder reきle rente wordt verstaan de rente die op

de kapitaalmarkt bereikt wordt, Verminderd met

het inflatiepercentage.

Dit slaat op een verzekeringsvorm waarbij het

deel van de schade dat boven een afgesproken

maximum uitgaat door de herverzekeraar wordt

VergOed.
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BI」」AGE 3
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B音」LAGE 5

Kemcijfers deelnemers over periode 1988 - 1996

Bedragen X J l.000,"

」aar　　　　　　　　1988　1989　1990　1991　1992　199う　1994　199与　1996

ToesIagen‘　　　　　　　　　1%　　2,1%　　3,1%　　3J%　　3,1%　1,3%　　2,2%　3,1%軽)

Premie peγ jaar

AKTIEVEN

-basisregeiing

-PenSioenspaarregeiing

ADSPIRANTEN

Premie totaa獲per jaar

akti eVen

訓帽

adspira=ten

1`,800　1 6,%8　1 7,328　18,240　18,840　19誰0　19,680

-　　5,040　　与,1 00

5,004 ∴∴与.004　　5,100　　与,280　　与,460　　5,68之∴∴ 5,700

4,1 39　12,2%　12,471　13,090　1 3,0`与　1 3,013　12.721

34　　　307　　　`1 1　　882　　1.1 33　1 ,454　　1 ,76与

邦∴∴∴ 19之　　　141　　　　0　　　　43∴∴∴∴与0　　　　42

20.1 60　　20,400

与,1 60　　与,220

与,820　　5,880

12,412　12.191

2,1 80　　2,468

70　　　　鎚

丁otaai　　　　　　　　4,208　1ま,785　13,2ま3　1ら972　14,1袖　14,517　14,与28　14,662　14,7重5

Maximaal te bereiken

AKTIEVEN

- Ouderdomspensioen*)

-　Weduwenpen§ioen

言nvaiiditeitspen§ioen

ADSPi RANTEN

- Weduwenpensioen

- invailditeitspensioen

49,874∴∴与0,400　51,458　　与3,0与3　　54.804　与る,503 ∴ 57,237　　与8,4%　　59,140粘く)

34,912　　35,280　3帥21 ∴ 37,137　　38,3ら3 ∴ 39,与与2 ∴ 40.0筋　　40,947　41,398薄)

83,124　　84,000　　8与,763　　88,421　91,340　94,172　　95,3%　　97,494　　98.与67藻)

12,177　12,177　12,224　12,与98　13,079　13,686　13,997　14,308　14,463

2,537　　2,与37　　2,与47　　祁2与　　2,725 ∴∴ 2,8与1　2,916 ∴∴ 2,981　3.013

束) ExclusiefAOW

柴) Per 31-12-96 is een extra weivaartstoe§lagvan 2% toegepast.
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Bり」AGE 7
Grafieken `GIobal aging into the 21st century,

300　　2与0　　　200　　1与0　　100

PopuIation byAge and Sex

More-developed count「iei

鵜漢　Less-deveIoped count「ies
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Percent PopuIation

60Years and Over

1taIy

G reece

Sweden

BeIgium

Spain
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」apan

Germany

United Kingdom

France
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Denmark

Aust「ia

N ° 「Way
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Switzerland
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FinIand
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Beiarus

Netheriands
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Geo「gia
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source: ∪.S. Bureau of the Census巾e「nationa- P「ograms Center・ lntematio=al Data Base
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