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V○○剛○○RD

Op de belegglngen Van OnS Pensioenfonds werd in 1998 een bruto resultaat behaald van 14′1%. Daarmee is

1998- na de ook algoedejaren 1997, 1996 en 1995 met respectievelijk 20%, 14,1% en 14,4%- een uitstekend beleg-

glngSjaar zowel in absolute zin als relatief gezien, Vergeleken met andere Nederlandse Pensioenfondsen.
1998 was een jaar met een Januskop, namelijk twee gezichten. Optimisme tot de zomer gevolgd door de cri-

sis in Az竜, Rusland en Zuid-Amerika; de Europese beurzen daalden zelfs met 35%. De laatste maanden van het

]aar trad een krachtig herstel in, Waardoor het jaar 1998 een bovengemiddeld aandelenbelegglngSjaar Werd.

Dit resultaat op aandelenbelegglngen leverde de belangrijkste bijdrage aan het hoge totaalrendement.

Het zal voor u duidelijk zijn dat de schaduwzijde van deze snel stijgende beurskoersen een daling is. Dit

noodzaakt ons dan ook een groot gedeelte van deze koerswinst voor toekomstige risico’s te bestemmen. De

grootte van deze voorzienlng WOrdt bepaald door de wenselijke marges voor het kunnen opvangen van extre-

me koersdalingen enerzijds en voor dekking van toekomstige pensioenkosten, als gevolg van een verdergaan-

de verbetering van levenskansen, anderzijds. Deze marges blijken uit de jaarlijks door de actuaris van ons

fonds in het kader van de Actuaride PrincIPeS Pensioenfondsen uit te voeren toereikendheidstoets.

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

Thending 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 temリn Van

mean reversion en de korte terml甲Van trending. Het in het afgelopen Jaar behaalde rendement in dit fonds be-

droeg 12,9%・

Vooruitlopend op de introductie van de euro werd in het vierde kwartaal de samenstelling van de bench-

mark aangepast, Waarbij het sterke accent op Nederland is vervangen door een accent op Euroland.

De weglng Van de asseトmix is onveranderd gebleven.

In de laatste jaren voor 2000 tonen de rentestanden een gestage daling. Intussen ligt de lange rente al enlge

tijd rond de 4 procent. AI vele jaren wordt dit percentage gezien als een nominaal rendement dat met een zeer

grote waarschijnlijkheid over vele jaren zal worden gehaald. Omdat we niet weten wat de toekomst brengt zal
er toch worden afgerekend met deze magie van vier.

Voor de verzekeringskamer was de rekenrentediscussie een hemieuwd startsein om voorbereidingen te

treffen en meer onderzoek te verrichten naar de samenhang tussen verplichtingen′ Premies′ belegglngSOP-

brengsten en prudentie.

Voor het bestuur was het reden om in overleg met de actuaris de berekeningsmethode van het weerstands-

VemOgen, Zichtbaar in de reserve toekomstige risico’s, aan te PaSSen’



ENSIOENREGELING 

• Op 17 december 1998 heeft het bestuur besloten een regeling te treffen voor de vervanging van nabestaan
denpensioen door (verhoogd) ouderdomspensioen. De uitwerking van deze mogelijkheid is ook vermeld
op de nieuwe ISPLAN- pensioenspaardiskette die in februari 1999 samen met de nieuwe jaaropgave is ver

h1urd.

1 SI E 

In 1999 zullen voorstellen worden ontwikkeld om een toekomstige aanpassing van de ouderdomspensioen-l f 
eling, met een vroegere ingangsdatum zoals die bij de koopvaardij gebruikelijk is, te ontwerpen en voor te J ,

gen aan de deelnemers. 
Begin mei 1998 is het definitieve besluit gevallen over toetreding van Nederland tot de EMU. Vanaf 1 januari 

zijn de munteenheden van de deelnemende lidstaten onlosmakelijk en onomkeerbaar met elkaar verbon
en. De nationale munteenheden zijn opgeheven en zijn vervangen door de euro. De nationale munteenheden 

blijven gedurende de overgangsperiode tot en met het jaar 2001, als een vaste verhouding ten opzichte van de 
o, wettig betaalmiddel. 

De Millenniumovergang noch de euro zullen voor ons fonds problemen opleveren. De periodieke uitkerin
en zullen ook in het jaar 2000 op de gebruikelijke wijze worden betaald. 

Als open economie is Nederland gevoelig voor de waardeschommelingen van de euro. Een verzwakking 
·an de eenheidsmunt ten opzichte van de dollar kan prijsstijging tot gevolg hebben.

Tegelijkertijd kan de economische groei profiteren van een sterkere concurrentiepositie als gevolg van een
gere eurokoers. Wellicht hebben de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau hun onlangs naar boven

oe bijgestelde economische groeiverwachting van 2,3% hier mede op gebaseerd. Wat de beleggingsverwach
. gen voor de naaste toekomst betreft, verwijs ik u graag naar hetgeen de beide vermogensbeheerders daar-

0\·er vermelden.

Wij bedanken het SPL- bestuur voor de goede samenwerking, het Facilitair bedrijf Loodswezen BV voor de 
facilitaire ondersteuning, al diegenen die hebben bijgedragen aan het uitermate goede functioneren van onze 
tichting, hen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit jaarverslag en ook u voor het in ons ge
telde vertrouwen . 

.\amens het bestuur, Koudekerke, 21 juni 1999 

.-\. G. Nauta, Voorzitter 



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 pen-

Sioenpremies naast de normale priv6-aftrekbaar-

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 Beroepspensioenfonds Loodsen is

OPgericht op 27 mei 1988 en issedert l september

1988 verantwoordelijk voor de uitkeringen inzake

de pensioenen.

Het aanvangsbestand bestond oorspronkelijk uit

760 deelnemers. Op l januari 1999 is het deelne-

mersbestand 865 personen, bestaande uit 579 reglS-

terloodsen, 278 FLP- gereChtigden en 8 arbeidson-

geschikten. Tien loodsen z甲met Ouderdomspen-

Sioen. Verder zリn er nOg 18 pensioentrekkenden uit

hoofde van weduwe/ wezen pensioen′ ANW aan-

Vulling dan wel flexioen」evens waren m.i.v l ja-

nuari 1999 zestien asplrant- registerloodsen via ons

fonds verzekerd,

De pensioenrechten zリn gebaseerd op het aantal

te behalen deelnemlngSjaren en de op l januari 1998

VaStgeStelde pensioengrondslag (f 142.256)・

Het maximaal te behalen ouderdomspensioen is

45% (30 x I W van de pensioengrondslag. Dit is ex-

dusief de uitkeringen inzake volksverzekeringen

AOW en AWW.

De doorsneepremie over 1998 bedroeg f 2.221

Per maand, bestaande uit f工776 voor de algemene

basisregeling en f 445 voor het flexioendeel.

De uitkeringen van het Functioneel Leeftijds-

PenSioen (FLP) volgden de index van de regelings-

lonen, tegenWOOrdig die van de CAO maandlonen

(zie bijlage 9). De uitkeringen van reeds ingegane

invaliditeits-, Weduwe/ wezenpensioenen一, Ouder-

doms- en flexioenpensioenen zljn m.i・V. 1 januari

1999 verhoogd met 3,0%,bestaande uit l,5% op

basis van de index plus een welvaartsverhoging

Van l,5%. Ook de premievrリe PenSioenaanspraken

ZI′n OP dezelfde wリZe Verhoogd.

Het risico van het eerste jaar van beroepsonge-

SChiktheid komt ten laste van de reg10nale maaト

SChappen en is derhalve een onderdeel van het

Winstdelingsreglement in de desbetreffende maaト

SChap. Na dat jaar treedt de arbeidsongeschikt-

heidsregeling van het fonds in werking. De Alge-

mene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) c.q. Wet

arbeidsongeschiktheidsvoorziemng Zelfstandigen

(WAZ) maakt daar onderdeel van uit.

De bestuursleden houden hun inzicht en kennis

Van PenSioenzaken ‘′up to date’’door bijscholing,

door voorlichting aan de hand van actuariさle toe-

komstmodellen en door nadere oriきntatie over be-

legglngen ten behoeve van aanpassmg Van de
‘′asseトmix′’.

De pensioenpremie is (reglement artike1 4, lid 3)

aan de hand van de ontwikkeling van de kosten

Van levensonderhoud verhoogd tot f 2"254 per

maand (fl.804 +f450 flexioenpremie).

De pensioengrondslag is verhoogd tot f 146.556.

De premies worden maandelijks door de behe-

rende vennoot van de maatschappen op het bruto

Winstdeel van de loodsen lngehouden en aan het
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BEDR○○FSPENSIOENFONDS

KOOPVAARDl」

Het pensioenpakket dat door het BPFK sinds l

)anuari 1995 wordt aangeboden bestaat uit:
. overbruggingsuitkering (vanaf 57,5 tot 60 jaar)

. overbrugglngSuitkering (vanaf60 tot 65jaar)

● ouderdomspensioen (vanaf65jaar)

. nabestaandenpensioen, WaarOnder (bijzonder)

Weduwe-′ Weduwnaars-′ WeZen- en PartnerPen-

sioen

● invaliditeitspensioen

Omdat veel van onze deelnemers nog ′‘slapen-

de’’rechten hebben bij bovengenoemd fonds zijn

ter informatie in de bijlagen enlge gegeVenS uit de

laatste jaarverslagen van bedoeld fonds overgeno-

men (zie bijlage 3).

Ontwikkelingen op pensioengebied

WET VEREVENING PENSiOENRECHTEN

De ’′Wet verevenlng PenSioenrechten bij schei-

ding’’′ die op l mei 1995 van kracht is geworden,

Ziet er in het kort weergegeven als volgt uit:

● Scheidingn紅mei1995.

De ex-eChtgeno(0)t(e) heeft nu recht op uitbe-

taling van een deel van het ouderdomspensioen

Van de deelnemer. Ditgedeelte is de helftvan de中

dens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen-

aanspraken van de deelnemer. De ex-

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

ring op dit gedeelte jegens het Fonds. Zij (hij) moet

Wel′ bimen twee )aar na SCheiding′ een SPeCiaal for-

mulier inleveren bij het Fonds. Dit formulienge-

naamd ‘’Mededeling van scheiding m verband met

Verdeling van ouderdomspensioen’’, is bij het posト

kantoor (en ook bij ons fonds) verkrijgbaar.

● Scheidingv66r27 november 1981.

Ingeval van scheiding v66r 27 november 1981

heeft de ex-eChtgeno(0)t(e) 00k een rechtstreekse

aanspraak op ouderdomspensioen van de door de

deelnemer opgebouwde pensioenaanspraak. Dit

gedeelte is gelijk aan 25% van het ouderdomspen-

Sioen dat de deelnemer tijdens de huwelijkse perio-

de heeft opgebouwd' Er moet dan wel aan bepaalde

extra voorwaarden zIJn VOldaan.

● Voorscheiding tussen 27 november 1981 en

l mei 1995 blijft het Boon/van Loon-arreSt Van tOe-

PaSSlng, Waarin onder bepaalde voorwaarden aan-

SPraak kan worden gemaakt op pensioenverreke-

ning・

De wet geldtook indienv66r l mei 1995 huwe-

1ijkse voorwaarden zI′n gemaakt. Wil men de wette-

1ijke pensioenverevenmg uitsluiten, dan dient dat

na l mei 1995 (opnieuw) explicietgeregeld te wor-

den.

De pensioenuitvoerder krijgt zo rechtstreeks te

maken met meerdere personen die gezamenlijk in

aanmerking komen voor uitbetaling van het ouder-

domspensioen'

AしGEMENE NABESTAANDENWET (Anw】

Vanaf l juli 1996 is de Algemene Nabestaanden-

Wet Van kracht geworden.

Onder deze nieuwe Anw hebben alleen mensen

die v66r 1950 geboren zl甲reCht op een nabestaan-

den-E趣垣培Hetzelfde geldt voor arbeidsonge-

SChikten en mensen die een kind jonger dan 18 jaar

te verzorgen hebbeni Het blijft echter nog maar de

Vraag Of ze die nabestaandenuitkering wel krijgen.
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len behoeve van de asplrant registerloodsen

WOrdt in een brochure uiteengezet hoe de ′‘repara-

tie′’van het ontstane WAO hiaat, als gevolg van een

WetSWI′Zlgmg′ door ons pensioenfonds is geschied ・

Uiteraard gebeurde dit door middel van een wl】Zl-

glng in hun pensioenreglement.

Voor de indexering van pensioenen en/ ofbij de

VaStStelling van de premies speelde de prl]Sindex

Veelal een grote rol en met name de ‘’geschoonde’’

Prl]Sindex.

Dit prijsindexcijfer wordt sinds maart 1994 niet

meer door het CBS berekend.

Na een notitie van de actuaris over deze materie

is voor ons beleid dit indexcijfer vervangen door de

COnSumentenPrljSindex voor werknemersgezinnen

met een hoger inkomen.

Omdat volgens het CBS de afgeleide index in de

geest is van het SER- advies van 1972′ hebben wリ

deze genomen.

Dat betekent namelijk exdusief het effect van

Veranderingen in de tarieven van de kostprijsver-

hogende (zgn. indirecte) belastingen en de con-

SumPtiegebonden belastingen.

In 1997 is het CBSbegomen met de publicatie

Van de CPI (1995二100) als vervanging van de

CPI(1990二100).

Gebleken is dat bij de zogenaamde afgeleide

index′ dat wil zeggen de index gecomgeerd voor

belastingen′ de effecten van enkele belastingwl〕Zl-

gmgen OnVOldoende zijn verdisconteerd in de nieu-

we reeks 1995=100.

In mei 1998 zijn de juiste cijfers gepubliceerd.

Het lijkt beter om de gewone en niet de afgeleide

index te gebruiken.

De Verzekeringskamer heeft de actuariさle prin-

CIPeS, die de actuaris lngaande het boekjaar 1997

moet betrekken bij zijn beoordeling van de financie-

le opzet en positie van een fonds′ in een nota vast-

gelegd.

Op grond van deze prmCipes dient de actuaris

Van OnS fonds jaarlijks een zogenaamde ′toerei-

kendheidstoets′ uit te voeren en de condusies daar-

Van VaSt te leggen in zijn actuariさle verklaring (zie

de actuariele verklaring op paglna 19)・

Algemeen dient beoordeling plaats te vinden
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Tijdens het congres van de NLC op 9 december

1997 zijn diverse wl)Zlgmgen in ons pensioenregle-

ment goedgekeurd door de deelnemers.

Deze wIJZlglngen gelden per l januari 1998. Voor

deze wl〕Zlgmgen is uiteraard een verklaring van

geen bezwaar aangevraagd bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid・ De belangrijk-

Ste WリZlglngen Zリn:

● de (verplichte) maandpremie kan extra worden

Verhoogd teneinde de pensioengrondslag te

kunnen handhaven op het laatstgeldende ni-

Vea叫

● de mogelijkheid is gecreeerd om de flexibele

PenSioenspaarregeling op individuele basis ver-

der uit te breiden. Voor een verdere uitwerking

dienen in eerste instantie de ontwikkelingen te

WOrden afgewacht met betrekking tot de zoge-

naamde ‘ Aanbevelingen van de commissie Wiト

teveen’・ OverlgenS is op 27 april jL een OP deze

aanbevelingen afgestemd wetsvoorstel ter goed-

keurmg aan de Tweede Kamer gezonden;

● een structurele opIosslng Van het zogenaamde

ANW- gat door toekennlng Van een eXtra tijde-

1ijk (inkomensonafhankelijk) nabestaandenpen-

Sioen ad / 23.000,- Per jaar, dat ingaat bij overlij-

den van een loods voor de pensioendatum, en

dat vervolgens aan de overblijvende partner

WOrdt uitgekeerd tot uiterlijk haar 65-jarige leef-

tijd, OngeaCht het bestaan van een recht op de

Wettelijke ANW- uitkering;
. gelijke behandeling van gehuwden en wettelijk

geregistreerde ongehuwde partners;
. herinvoemgVan de mogelijkheid om ontbre-

kende deelnemersjaren in te kopen ( zie ook bi子

Iage 6)・

In de Pensioen- en SPaarfondsenwet is geregeld

dat werknemers met ingang van l januari 2000

moeten kumen kiezen tussen een nabestaanden-

PenSioen of een hoger of eerder ingaand ouder-

domspensioen. De staatssecretaris heeft voorstel-

len′ VOOr de voorwaarden waaronder die keuze kan

WOrden gemaakt, aan de Tweede Kamer aangebo-

den.

Het voorstel biedt de mogelijkheid een co11ectief

VerPlichte nabestaandenpensioenregeling op rlSi-

CObasis af te spreken die niet ingeruild kan worden

VOOr een hoger of eerder ingaand ouderdomspen-

Sioen. Aan het keuzerecht zal geen terugwerkende

kracht worden verleend. Het gaat dus om het parト

nerpensioen dat is opgebouwd na l januari 2000.

Een werknemer die kiest voor een hoger ouder-

domspensioen, mOet aantOnen dat zijn of haar parト

ner daar toestemmmg VOOr geeft. Het wezenpen-

Sioen zal geen deel uitmaken van de keuzemoge-

1ijkheden.

Ons fonds zal het reglement aanpassen op basis

Van het bestuursbesluit, dat voor die keuzemoge-

1ijkheid reeds als ingangsdatum l.1.1999 heeft ge-

kozen (zie ISPLAN- SPaardiskette).

Het kabinet wil maatregelen nemen om leeftijds-

grenzen in weトen regelgevmg te SChrappen of te

VerVangen door andere criteria. Het criterium leef-

tijd kan de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid die-

nen, maar mag niet als iets vanzelfsprekends wor-

den opgevat. Steeds is een goede motivemg nOdig'

Het nadere kabinetsstandpunt is een vervolg op het

kabinetsrapport ‘‘leeftijdsgrenzen in weトen regeト
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Ventarisatie gemaakt van de te verwachten knel-

Punten.

Naar aanleiding hiervan is een viertal werkgroe-

Pen OPgericht (Pensioenen, Uitkeringen, Processen

en Voorlichting).

Voor het vinden van opIossmgen is men echter

mede afhankelijk van overheidsmaatregelen.

De projectgroep heeft er inmiddels bij de over-

heid op aangedrongen vooral tijdig met deze maaト

regelen naar buiten te komen.

Voor pensioenfondsen betekent een en ander dat

Zij in de belegglngSSfeer bij aankopen van nieuwe

StaatSObligaties al vanaf 1999 te maken krijgen met

deeuro・ Een en ander heeft ook invIoed gehad op

de asseトmix die wij door de investmenトmanagers

laten hanteren.

WETSYOORSTEL TOT WIJZIGING VAN

DE PSW (PENSIOEN-　EN SPAARFOND-

SENWET)

Het toezicht op de uitvoering van aanvullende

PenSioenregelingen wordt verscherpt. De Verzeke-
rlngSkamer krijgt meer bevoegdheden, ZOals de

mogelijkheid om bij overtredingen een aanwljZlng

te geven, Of bestuurlijke boetes en dwangsommen

OP te leggen. Er zullen bovendien meer eisen wor-

den gesteld aan de kwaliteit van pensioenbesturen

en er komt een verbod op zogenaamde uitstelfinan-

Cierlng Van PenSioenaanspraken. Het wetsvoorstel

Van StaatSSeCretaris Hoogervorst van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid, Waarin de wI′Zlgmg Van de

Pensioen- en Spaarfondsenwet is opgenomen, is

Onlangs naar de TWeede Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel stelt nadere eisen aan de kwali-

teit van de pensioenfondsen. Zo zal de dagelijkse

leiding van het fonds bij ten minste twee personen

moeten berusten.

De verzekeringskamer zal worden gevraagd na-

dere kwaliteitseisen op te stellen waar bestuurders

en beleidsbepalende managers van pensioenfond-

sen aan moeten voldoen. Pensioenfondsen worden

VOOrtS VerPlicht een laarrekening en een bestuurs-

VerSlag, inclusief een accountantsverklaring, OP te

stellen. Ook aan de inhoud van de accountantscon-

trole worden nadere regels gesteld. Pensioenfond-

Sen WOrden verder verplicht een gedragscode op te

Ste11en voor iedereen die bij het fonds werkt.

Ook moeten ze een actuariele en bedrijfstechni-

SChe nota opstellen. Pensioenfondsen met minder

dan lOO actieve deelnemers worden verplicht tot

VOlledige herverzekering. In het wetsvoorstel is

Verder een verbod opgenomen op uitstelfinancie-

rmg, het zogenaamde ‘‘65-min X- SySteem’’. AIs

OVergangSregeling wordt voorgesteld de financie-

rmgSlasten over reeds verstreken jaren, in een pe-

riode van tienJaar in te halen.

丁とnsIotte voorziet het wetsvoorstel in de intro-

ductie van bestuurlijke boeten en dwangsommen;

StaatSSeCretaris Hoogervorst vindt namelijk dat

handhaving van de regels niet mogelijk is zonder

een stok achter de deur te hebben.
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eXtreme koersdalingen enerzijds (weerstandsvermogen)′ en VOOr dekking van toekomstige administratiekos-

ten C’q. PenSioenkosten als gevolg van een verdergaande verbetering van de levenskansen anderzijds. Deze

marges blijken uit de jaarlijks door de actuaris van ons fonds′ in het kader van eerdergenoemde prlnCIPeS, ult te

Centrale begrippen in de derde Europese ric叩n zリn PrOSPeCtief en prudent.

Prospectief omdat alle toekomstige baten en lasten vooraf moeten worden geprognosticeerd en prudent

Omdat de prognoses gebaseerd moeten z岬nu al te verwachten stuaties′ met inbegrlP Van een zekere vellig-

heidsmarge.
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1998

16,3%

12.9%

一4,8%

3 ,4%

13,8%

Met de correctie van de periode juli- Oktober

hebben aandelenmarkten naar ons oordeel geanti-

CIPeerd op een omslag in de wereldcon]unCtuur.

Deze correctie kan dan ook WOrden gezien als een

Cydische ′bear market’・

Voor 1999 wordt nu allerwegen lagere economi-

SChe groei verwacht. In Azie/ Waar de conjunCtuur-

OmSlag een )aar eerder kwam, ZOu dit jaar al sprake

kunnen zljn Van een beginnend herstel. Een aantal

beurzen in deze regio is daar ook al op vooruit gelo-

Pen・

Gezien de nog lmmer hoge waarderingen en de

bescheiden verwachtingen voor economische groei′

mogen we in 1999 geen uitbundige ontwikkeling

OP aandelenmarkten verwachten. Onze verwach-

ting is dat aandelenkoersen het jaar per saldo wel

hoger zullen afsluiten, maar koersstijgingen de lO%

niet teboven zullen gaan. Wel is erbij een laagbli子

Vende inflatie nog enlge ruimte voor rentedaling.

Resuitaten voorgaande jaren

1997　　　　19%

46,1 %　　　　30,6%

帥%　　　　8,1 %

22,1%　　　19,1%

3,2%　　　　3,7%

19,5%　　　14,1%

Het beleggmgS)aar 1998 kenmerkte zich door en

toenemende volatiliteit op de beleggmgSmarkten.

Deze manifesteerde zich met name op de aandelen-

markte申Vaar een SCherpe koersdaling in het derde

kwartaal werd gevolgd door een welhaast even op-

merkelijk herstel in het vierde kwartaal. Deson-

danks werd ookin 1998 voorde doorABN◆AMRO

Asset Management beheerde portefeuille (Anker)

van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen en

de Stichting Pensioenfonds Loodswezen een beleg-

glngSreSultaat behaald dat zowel in absolute als in

relatieve zin bevredigend genoemd mag worden.

Per saldo positieve resultaten op zowel de vastren-

tende portefeuille als de aandelenportefeuille zorg-

den er namelijk voor dat het totale bruto resultaat

OP de belegglngSPOrtefeuille 14′54% bedroeg′ heト

geen een lichte outperformance betekent ten op-

zichte van de gehanteerde benchmark′ die op 14′3%

bleef steken.

In absolute termen leidde dit belegglngSreSul-

taat samen met netto toevoeglngen ter Waarde van

circa f 24,4 miljoen tot een groei van het beheerde
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De waarde van de aandelenportefeuille steeg m

1998 0ndanks verkopen van per saldo f ll,5 miljoen

Vanf 95,8 miljoen naarf lO2,2 miljoen. Hetop aan-

delen behaalde resultaat van 21,93% was aanzien-

1ijk beter dan het benchmarkresultaat van 15%.

Deze aandelenperformance was te danken aan een

COmbinatie van factoren: enerZijds werd gekozen

VOOr SeCtOren, die een relatief goede performance

lieten zien en anderzijds werden ook binnen de sec-

toren goede keuzes gemaakt. Selectiviteit bij de

keuze van fondsen was een zeer belangrijke resul-

taatbepalende factor in 1998. Onze verwachting lS

datditin 1999 in nog sterkeremate het geval zal

Zl甲, Omdat waarschijnlijk geen belangrijke impul-

Sen OP de koersontwikkeling van aandelen in het

algemeen kunnen worden verwacht als gevolg van

een verdere daling van de rente.

De belegglngSCategOrie onroerend goed gaf in

1998, Zeker gelet op de rentedaling, een teleurstel-

lend resultaat te zien. De op Nederland georiきnteer-

de benchmark deed het daarbij metO,18% nog aan-

Zienlijk beter dan de mondiaal belegde portefeuille

die een negatieve return van -8,34% liet zien. De

Waarde van de onroerend goed portefeuille daalde

in 1998, mede als gevolg van netto verkopen van

bijna f 700.000 vanf 14,3 miljoen naarf 12,2 mil-

joen・

Naar onze verwachting zal de groei van de we-

reldeconomie in 1999 aanzienlijk afnemen, maar Zal

er geen sprake zijn van een recessie. Wij vragen ons

met name af of de bedrijfsinvesteringen in vaste ac-

tiva op hun huidige peil zullen blijven. Deze heb-

ben in de jaren negentig een aanzienlijk snellere

groei vertoond dan het Bruto Binnenlands Product

(BBP). Wij voorzien dat de particuliere consumptie,

die verreweg de grootste groeicomponent is, beter

OP Peil zal blijven, Ofschoon er waarschijnlijk wel

Van belangrijke reglOnale verschillen sprake zal

Zijn. Zo heeft in de VS. de consumentweliswaar in

het recente verleden al een sterke rol als koper ver-

Vuld, maar is het onwaarschijnlijk dat de Ameri-

kaanse consument nu een belangrijke terughou-
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verzwakking van de begrotingsdiscipline in Euro-

land zou de ECB wel eens niet zo snel daartoe kun-

nen overgaan daar de bank haar geloofwaardigheid

als onafhankelijke instelling wil bewl〕Zen'

Met betrekking tot de valuta′s verwachten wl〕

een daling van deJapanseyen versus de dollar. Na

het recente technische herstel kijken w甲aar de

vooruitzichten op de langere teml】n′ rekening hou-

dend met een aanhoudende Japanse recessie en een

gebrek aan structurele hervormlngen. Voorts ver-

wachten wリeen lichte daling van de dollar t.0・V. de

euro. verschillen op de langere terml中n de be-

langrijkste economische indicatoren zoals groei-

kansen, het saldo op lopende rekening en een veel

agressievere versoepeling van het monetaire beleid

in de VS. verlenen steun aan de euro. Eventuele

verschuivlngen in de asset allocatie ten gunste van

euro-Waarden zullen tot de sterkte van de euro bi子

dragen.

Hetjaar 1999 is ten opzichte van een normaal

jaar eXtra mOeilijk te voorspellen vanwege de aan

het nieuwe mi11emium voorafgaande nieuwe cen-

trale bankregelingen in Europa. Seizoensgebonden

patronen zu11en waarschijnlijk sterk vertekend zijn

daar producenten hun voorraden zullen vergroten

om problemen in de aanbodketen rond de jaarwis-

Seling te vermijden en bedrijven hun uitgaven op

het gebied van informatietechnologie opnleuW Zul-

len vaststellen, Een en ander zal wel voor hogere cl手

fers over het eerste ha岬aar zorgen, al zal dit wel ten

koste gaan van het tweede halfjaar・

De financiele markten blijven gevoelig voor be-

drijfsmoeilijkheden en houden in het algemeen een

sterke voorkeur voor kwaliteit. De marges op be-

drijfsobligaties zijn bijvoorbeeld nog steeds betrek-

kelijk hoog en weer in beweglng, terWijl de aande-

lenmarkten op een steeds kleiner wordende groep

aandelen geconcentreerd raken.

Tijdens de onzekerheid op de financiele markten

gedurende de afgelopen zomer was onze belang-

rijkste boodschap aan de dienten dat de aandelen-

keuze belangrijker was dan de marktkeuze en dat

onze duidelijke voorkeur uitging naar belegglngen

in eersteklas ondememlngen met grOeimogelijkhe-

den, die in staat waren omzetgroei te realiseren en

de kosten te beheersen. Dit soort aandelen heeft

zich behoorlijk hersteld t.o.v het lage koerspeil aan

het eind van de zomeL terWijl cydische en m grOnd-

stofverwerkende industrie actieve aandelen het

naar verhouding slecht hebben gedaan. Alhoewel

deze bedrijven op het eerste gezicht vanuit een his-

torisch standpunt goedkoop lijken, kumen zリVer-

moedelijk in het soort macro-eCOnOmische omge-

vlng dat door ons wordt verwacht′ geen SuPerieure

rendementen bieden. In een periode van dalende

inflatie en rente kumen bedri中en die in staat zijn

door middel van nieuwe technieken hogere omzeト

ten te behalen en met aantrekkelijke nieuwe pro-

ducten op de markt te komen′ hun ag10 0P middel-

lange temijn vasthouden en hun aandeelhouders

rendement blijven bieden. Wij geven er de voor-

keur aan onze defensieve allocatie bimen de aan-

delenportefeui11e intact te laten. Dit houdt in dat de

posities ten opzichte van de benchmark ongewl十

zigd zijn. De maximale onderweglng Van ZOWel op-

komende markten als Japan blijft gehandhaafd.

Binnen de opkomende markten geven wl] nOg

steeds de voorkeur aan Latijns-Amerika en Oosト

Europa′ ten koste van Azie. In het ontwikkelde

marktengedeelte van de aandelenportefeuille blijft

Europa de aantrekkelijkste reglO・

De asset allocatie blijft neutraal ten aanzien van

alle vermogenscategorieきn.
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」AARREKENING 1998

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen

Balans per31 december 1998

1998　　　　　　　　　　1997

Bel樹11ge17

0bligaties

Aandelen

Onroerend goed

Overige beleggmgen

Aandeel in depotrekeningen RIAM / ABN・AMRO

A71方ere bele紺n8m

Flexioen

Leningen aan loodsen

肋γ方eringen c′1 0Z,eγlopende “cti研

Liq初e 7ni謝ele71

ABN-AMRO Bank Nederland NV

Postbank

.同taal A〔tiva

303.919.071　　　　　　　243.701.399

212.636.848　　　　　　　183,574.648

23.942,292　　　　　　　　27.633.129

23.853.468　　　　　　　16.132.617

う64.351.679　　　　　　　471.041.792

20.436.079　　　　　　　15.925.125

6.995.000　　　　　　　　7.145.000

27.431.079　　　　　　　　23.070.125

1.970.765

22.795

2.298.565

23.870

1.993.560　　　　　　　　　2.322.435

593.779.221　　　　　　　496.493.328

PASS獲VA

Re5e (ひe5

Algemene reserve

Reserve toekomstige risico’s

耽hn i5Cheひoo(Ziel研nge71

Premiereserve basisregeling elgen rekening

Premiereserve flexibel pensioen

Pr6-PenSioen / FLP

0酬ge SChtllken e71 0ひeγlope7擁卿SSi棚

Crediteuren

Belastingen en sociale lasten

VerzekeringsmaatschappIJen

Overige schulden en overlopende passiva

Tbtaal Passiva

33.488.835　　　　　　　　32.620.674

106.635,000　　　　　　　　71 ,300.000

140.123.835　　　　　　　103.920.674

362.704.000　　　　　　　325.573.000

20.436.079　　　　　　　15.925.125

68.982.000　　　　　　　　50.000.000

452.122.079　　　　　　　391.498.125

549.367

77l.976

1 64.788

47.176

1.533.307

593.779.221

277.158

736.333

22.762

38.276

4%.493.328
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」AARREKENING 1998

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen

helichting op de balans en de staatvan baten en iasten 1998

De Stichting lS OPgerichtop 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 ln elgen 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 Amstelveen.

Krachtens het Financieel Besluit loodsen kunnen

de functionee=eeftijdspensioenuitkeringen lnge-

houden worden op de loodsgelden.

Vanaf l januari 1994 heeft het fonds het contract

met de herverzekeraar gecontinueerd 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.

Wanneer in de 5-jarlge COntraCtPeriode het totaal

bedragaan schade meerbedraagt dan l15% van de

bovenbedoelde totale risicopremies′ WOrdt het

meerdere door Zwitserleven aan het fonds uitge-

keerd.

31"1ま"1998

f

aandeIen　　　　　　　　　　　　　　1 72.1 67.与9う

aandeie而onroerend goedfond§en　　　　1 8.457.81 0

O輔gaties NL　　　　　　　　　　　　　234.347.283

iiquide middelen en overige vorderingenI schuiden 16.321.988

441.294.674

Vanafl januari 1999 zal het eigenbehoud 120%

bedragen.

Aandelen′ Obligaties en leningen op schuldbe-

kentenis worden gewaardeerd op de beurswaarde

Per balansdatum. De overige beleggingen en de

OVerlge aCtiva en passiva′ ZOals depots en vorderin-

gen′ WOrden gewaardeerd op nominale waarde.

De rekeningbehelst hetdeel van het BPL in de

gezamenlijke belegglngSrekeningen met de Stich-

ting Pensioenfonds Loodswezen/ SPL, de Stichting

Stodel en de Stichting Staber bij de RIAM en het

deel van het BPL in de gezamenlijke belegglngSre-

keningen met het SPL bij de ABN・AMRO.

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 verdeeId.

Ultimo 1998 was de samenstelling van de onge-

SPlitste belegglngSrekening bij de RIAM als volgt‥

31"12"1997

f

140.110.881

21.242.1与2

202.673.321

22.1 39.841

386.1 66.195
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In 1998 zijn de totaalbedragen:

Registerioodsen

. N○○「d

- i」mo=d

-　Riinmond

Scheidemonden

FLP- gereChtigden

Totaai Flexioenvemogen

924.384

2.439.与32

8.647.923

与.487.7与7

2.9%.483

Deze belegglngen WOrden gewaardeerd op de

beurswaarde per balansdatum.

Dit betreft een aantal persoonlijke leningen (ka-

pitaalinbreng) die verstrekt zijn aan loodsen′ die lid

zl]n Van een Van de vier maatschappen van register-

loodsen.

De specificatie van deze post is als volgt:

31。12。1998　31-12・1997

f∴∴∴ f
」○○dsen van:

De loodsenassociatie

N○○「d

De ioodsena§SOClatie

i」mond

De loodsenassociatie

Rijnmond

De loodsenassoclatie

Scheidemonden

14 (14)　3与0・000　　3与0・000

29 (28)　710・000　　685・000

133 (139)　3・170・000　3i320・000

114(11与) 2.765・000　2i790・000

TotaaI per 31 decembe「

1998(1997)　290 (l%) 6・995・000　7・14与・000

De leningen hebben een oorspronkelijke looptijd

tot l december 1997 en kumen stilzwl]gend telken-

male voor 60 maanden worden verlengd・ Indien de

betreffende loods uit de associatie treedt is de le-

nlng direct opeisbaar.

De rente is in pmCIPe gelijk aan het oude promes-

se- disconto plus 2%一Punt Per l januari van elk jaar.

DiVERSE VORDERINGEN EN

PVERLOPENDE ACTIVA

De specificatie is als volgt:

3仁1乙1998　　　31-12-1997

f f

DlVerSe VOrderinge=/schulden　-/- 12.237　　　　48.565

Interest　　　　　　　　1 5.1 40　　　　1 0・41 1

2.903　　　　　58.976

TABEし　EIGEN VERMOGEN

Aigeme=e Reserve TotaaI

reserve toekom§tige

「isico’s

:・・:・二=コ　　　二二二二二二二一一二二二二二二二二二二=二二二二二・・・・・・・一　　　‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾二一一一一一一一

f f f

Standl januari 1998 32.620.674　71.300.000 103.920.674

ResuItaat　　1998　868.161 35.335.000　36203.161

§tand 31 december 1998 33.488.835 106.635.000 140・123.835

VooγZie71 i,1g foeko771Stige risico’s/ Rese「z,e koe7’St,eJ′-

SCI初e研薙Cten

De vroegere ′reserve koersverschillen’was ter

dekking van het koersrisico op de′ in de depotreke-

nlngen Van de RIAM respectievelijk ABN◆AMRO

Bank, aanWeZlge effectenportefeui11es. De omvang

van deze reserve werd afgestemd op de risico’s′ die

verbonden waren aan de samenste11ing van de por-
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Loodswezen ontvangen.

Tbtaal is per 31-12-1998 nu een totaalbedrag voor

bovengenoemd doel beschikbaar van / 68'982.000,

mede omdat uit ons resultaat een bedrag ad

f 6.982.000 als opbrengst aande FLP/ pr6- Pen-

Sioenreserve is toegerekend. Afgesproken is dat ui-

terlijk 31 december 2005 een nadere invulling zal

Plaatsvinden met betrekking tot de toekennlng Van

PenSioenrechten ter (gedeeltelijke) vervanging van

FLP- reChten.

Het functionee1 1eeftijdspensioen wordt zoals

gebruikelijk nog steeds op omslagbasis gefinan-

cierd.

Het verloop van de totale voorziemng is als

VOlgt:

Totale voorziening

basisregeiing

Totale voorziening

flexibeie pen§ioen-

SPaa「regei i ng

stand m utati e stand

31-12-1997　　　1998　3仁12-1998

f f∴∴∴ f

32与.573.000　37.131.000　3ら2.704.000

15.92与.12与∴ 4.510.9与4　20.43ら.079

Subtotaai (a向erond)　341.498.000　41.642.000 383.140.000

Pr6-PenSioen

(bestemmings-

reserve FLP)

Totaie Voorziening

(a向e 「on d)

与0.000.000 18.982.000　`8.982.000

391.498.000　60.624.000　452.122.000

Het hieronder verantwoorde bedrag van

f 15.444.876 vertegenwoordigt de van deelnemers

OntVangen Premies.

De specificatie is als volgt:

1998　　　　1997

f f

Premie§ registerIoodsen　　　12.360.960　12・192.803

Premie§ aSPiran〔en　　　　　　1 29.540　　　94.000

Premies van FLP gerechtigden　　　2.954.376　　2'741.37O

15.444.87`　1与.028.1 73

De inkoopsommen betreffen van deelnemers

OntVangen reglementaire extra stortingen welke ten

doel hebben ontbrekende deelnemersmaanden aan

te vullen en aldus de pe中OenaanSPraken van de

betrokken deelnemers te verhogen om zo de pen-

Sioen/ carrierebreuk enigszins te compenseren.

Dit betreft het aandeel in het resultaat van de de-

POtrekeningen ABN(AMRO/ RIAM. 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.
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Het resultaat van het boekjaar is voor een deel toe-

gevoegd aan de reserve toekomstige risico’s (zie al-

daar), die in de plaats is gekomen voor (onder

meer) de reserve koersverschillen, en VOOr het ove-

rige deel toegevoegd aan de algemene reserve.

Een en ander geschiedde nadat een bedrag

f 6.982.000 was opgenomen als performance- tOe-

rekening aan het onderdeel pr6-PenSioen/ FLP
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BりLAGE I

Specificatie gezamenIijke depotrekening RIAM per 31 december 1998

Kostprijs

Aandelen

Verenigde Staten van Amerika

Belgiき

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Ierland

Italiさ

Nederland

Portugal

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Zweden

Zwitserland

Hongkong

Japan

Singapore

Tbtaal aandelen

Aandelen in onroerend goed ( fondsen)

Aandelen Rodamco

Rodamco Retail Nederland

Uni- Invest

Vastned Offices/ Industrial N.V

VIB

Wereldhave

Tbtaal onroerend goed/ financi乱e inste11ingen

26・8　　f　35・609・907

2・2　　f　3・161・933

11・8　　f 18・257・200

1・9　　f　2・281・414

13・1　　f　20・042・600

0・3　　f　418・118

0・6　　f　847・540

7.2　　f lO・790・210

17・5　　f 18・838・3%

0.6　　f lO・012・780

4・3　　f　6・593・728

4・3　　f　6・366・328

0i8　　f l・199・745

3・1　　f　4・34工094

0.4　　f　697・6%

4・7　　f　7・%3・358

0・3　　f　368・660

Beurswaarde

f 46i150・829

f　3・757・457

f 20・394"982

f　3・286・095

f 22・578・885

f　611・220

f　工057・695

f 12・394・045

f 30・181・532

f　%4・347

f　7・467・377

f　7・376・634

f l・348・234

f　5・295・117

f　761・804

f　8・103・315

f　438・026

f 138・790・706　　　f 172・167・594

204,7%　　f　9・842・775

11,927　　f l・25=59

59,128　　f l・502・712

22,694　　f l・517・088

37,200　　f l・990・200

16,694　　f l・887・527

f　9・768・750

f l・323・866

f l・744・276

f l・597・658

f　2・213・400

f l・809・861

f 17.991.462　　　f 18・457・810
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洞信

BI」LAGE I

Specificatie gezamenIijke depotrekening ABN ・AMRO

Per 31 december 1998

Nominaal Kostprijs Beurswaarde

Nederland

Duitsland

Frankrijk

Spanje

Finland

Verenigd Koninkrijk

Ita畦

Portugal

Zweden

Zwitserland

Tbtaal Europa

Verenigde Staten

Canada

Tbtaal Amerika

Verre Oosten

丁apan

丁btaal Az詫

’fotaal aandelen

Aandelen in onroerend goed fondsen

West Europa

Wereld

Tbtaal onroerend goed

110.000　　f　6i142・613

94.500　　f 14i218・436

61.600　　f 15・914・794

50・000　　f l・431・928

7.000　　f l・279・881

186・558　　f　3・514・761

320.000　　f　3i662・027

60.000　　f　4i598・465

31.000　　f　2・090・059

5・120　　f　5・520・970

f ll・534・600

f 15・211・146

f 19・563・2%

f　2・132・247

f l・608・579

f　5・832・187

f　4・714・110

f　4・600・627

f　2・145・316

f　7・094・841

f 58・373・醜∴ f　74・436・950

215.700　　f 19iO82・376　　f　22・061・875

30.000

13,069.1449

45.000

62,339.1211

107,442.1539

f　工343・147　　f l・611・616

f 20.425.522　　f　23・673・491

f l・う38・265　　f l・002・403

f　3・331・562　　f　3・068・438

f　4.869・827　　f　4・070・841

f 83.669.283　　f lO2・181・282

f　4・593・777　　f　4・818・814

f　6・523・5%　　f　7・392・020

f ll.117・373　　f 12・210・834
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BI」LAGE 2

Enige begrippen

Een sterftetafel geeft aan wat de levens en sterf-

tekansen zIJn, afhankelijk van de reeds bereikte

leeftijd.

Aan de hand van de sterftetafels kan men de ge-

middelde levensduur berekenen. Dit is het aantal

)aren dat men statistisch volgens de gegeven tafel

nog zal blijven leven. De ontwikkeling van deze ge-

middelde levensduur voor 65-jarige mannen re-

spectievelijk vrouwen is na de laatste oorlog als

VOlgt geweest:

1947- 1949

19与1 -19与与

19与6-1%0

1%仁1%与

1%6-1970

1971 -1975

197ら- 1980

1980" 198与

198与- 1990

1990- 1995

Uit dit overzicht blijkt dat de levenskansen voor

vrouwen in belangrijke mate zijn verbeterd, terWijl

dit voor mannen bijna niet het geval is.

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 gevomd in gunstige

)aren als extra waarborg om aan de verplichtingen

te kumen blijven voldoen. Hierbij valt onder meer

ook te denken aan indexaties, aanPaSSlng leeftijds-

terugstellingen en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

ASSET LiABlし1TY MANAGEMENT (ALM)

Asset Liability Management is het aanbrengen

en vervolgens bewaken van een optimale samen-

hang tussen pensioenbeleid′ Premie- en belegglngS-

beleid, Waarna de laatste twee zo optimaal mogelijk

worden afgestemd op de pensioenverplichtingen.

De vastgestelde ′‘asset-mix′′ is een procentuele

verdeling van het te beleggen vemogen over diver-

se beleggingscategorieさn onder meer aandelen/

fondsen, OnrOerend -gOed/ fondse叩raStrentende

waarden, edele metalen en liquide middelen.

Dit begrlP WOrdt gehanteerd in verschi11ende be-

tekenissen:

● het pensioengedeelte dat betrekking 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 over achterlig-

gende jaren gefinancierde pensioenen, reSPeCtie-

velijk de daarvoor benodigde kosten of reserve.
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Performance is de procentuele waardeverande-

rlng Van het gemiddeld belegd vermogen.

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'

Pr6pensioen wordt niet als een pensioensoort

beschouwd丑t uiterlijk l januari 2009 is het als een

OVergangSmaatregel toegestaan om een prepen-

Sioenregeling te treffen (vaak als omzetting van een

Vuトregeling). De opbouw van een vo11edig pr6pen-

Sioen moet tijdsevenredig geschieden in minimaal

lOjaar. Voor ouderen die minder dan lOjaarvan

hun pr6pensioen af zijn mag deze opbouwnorm

echter worden overschreden. Indien de vervroegde

PenSionermg ligt v66r 60 jaar moet een actuaride

herberekening plaatsvinden. In alle gevallen geldt

dat het overbrugglngSPenSioen nooit meer mag be-

dragen dan lOO% van het pensioengevend loon.

De rekenrente is de rentevoet waarmee bij het

VaStSte11en van tarieven en voorzienmg PenSioen-

VerPlichtingen rekening wordt gehouden. Hiemee

WOrdt geanticipeerd op het rendement dat naar ver-

WaChting op premies en reserves zal worden ge-

maakt.

Onder reele 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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Bl」LAGE 4

deelnemers 883 (880 M, 3 V) (incl. 10 OP.e「s)60 (aantailen)
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艦
U kunt dan opgeven in welke asseトmix u de nieuwe stortingen vanaf dat moment wil gaan beleggen. U ge-

1ieve hierbij tevens aan te geven of ook het opgebouwde kapitaal in de bestaande asseトmix omgezet dient te

worden naar de nieuwe asset-mix van uw keuze.

Hierbij dient u wel rekening te houden met O,4% kosten over het gedeelte van uw opgebouwde vermogen

dat omgezet wordt′ met uitzondering van opnamen van de Roparco-rekening′ Welke kosten ten laste van uw

flexioenrekening gebracht zullen worden. U kunt dus gewoon de oude asset-mix in standhouden en het nieuw

te storten kapitaal laten beleggen volgens de nieuwe asseトmix. U maakt dus altijd duidelijk een keuze voor 66n

asseトmixvorm.

De huidige wettelijke regelingen maken het op dit moment nog niet mogelijk om hogere bedragen dan de

nu geldende maandelijkse (verplichte) bijdrage in te leggen. Zodra hiertoe de mogelijkheid bestaat zal het be-

stuur u hierover nader berichten.

Vanaf l januari 1999 zal er bovendien een nieuwe keuze, als zesde mogelijkheid (E), WOrden toegevoegd aan

de bestaande 5 asseトmix vormen. Het betreft hier de keuze voor ‘‘RG Holland鴫ctimix 50%′′ (HTM50). Dit is

een belegglngSVariant met maximaa1 50% aandelen en de rest in obligaties en deposito′s voor een uitstekend

rendement bij een gematigd risico. Voomamelijk bestemd voor beleggingen op de midde11ange tot langere ter-

mijn・

Het verschil van deze RG Ho11and鴫ctimix met de overlge aSSeトmix keuzen is′ dat dit fonds niet uitsluitend

belegt in de categorie aandelen, Obligaties of sparen.

RG Holland嶋ctimix vergelijkt de aantrekkelijkheid van de deelmarkten onderling en bepaalt elke maand

de belegglngSmix die de beste vooruitzichten biedt in termen van verwacht rendement en risico・ Op deze wIJZe

kunt u, ZOnder dat u er enlg Omkijken naar heeft, PrOfiteren van hoge rendementen van een actiefbeheerde por-

tefeuille.

Nu wordt me皿ctimix nog in Nederlandse fondsen belegd maar met de komst van de Euro zal dit accent

langzamerhand verschuiven naar die Europese fondsen′ WaarVan de landen deelnemen aan de Euro.

Het bestuur heeft in overleg met de actuaris tot bovenstaande besIoten′ Om u Zelf actiever en flexibeler te

kunnen betrekken bij het beheer van uw flexioenvermogen zonder noemenswaardig verhoogd risico・

Schematische weergave nieuwe assetmix en mogeIijkheden vanaf l januari 1999

O A B C D　(HTM50=)E

Vanaf datum opgave beieggen in nieuwe mixkeuze Zk Zk Zk Zk Zk Zk

Vanaf datum opgave beleggen in nieuwe mixkeuze Zk Mk Mk Mk Mk Mk

en opgebouwd ve「mogen ook omzetten naar

nieuwemixkeuze

Zk zonderbijkomende kosten

Mk met bijkomende kosten van O,4% van het om te zetten tot dan opgebouwd vermogen
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Bl」LAGE 6

Kerncijfers deeInemers over periode 1988 - 1998

」aa「　　　　　　1988　1989　1990　1991 199ま　1993　1994　1995 1996　1997　1998

Toesiagen**)　　　　　　　1%　2,1%　3J%　3i%　3,1%　1,3%　2,2%　3J%　3,9%　3,6%

Premie per jaar

AKTIEVEN

- basisregeling

- Pe[SIOenSPaarrege=ng

FLP- GERECHTiGDEN

ASPI RANTEN

Premie totaai perjaar

(Bedragen xf 〇・000,・)

AKTIEVEN

FLP- GERECHTiGDEN

ASPi RANTEN

19.440　19.680　20.1`0　20.400　20.880　21.312

与.040　　与.100　　5.160　　5.220　　与.220　　与,340

9.720　　9.840　10.080　10.200　10.440　10.656

5.682 ∴∴ 5.700　　5.820　　与.880　　も000　　6.1 20

丁otaa1　　　　　　　4.208 1ま.785 13.223 13.972 14.124 14.与17 14.与28 14.662 14.72与1与.028 1与.445

Maximaai te bereiken EN)

AKTIEVEN

-Ouderdomspensioen*)　49.874　50.400　51.458　53.053　54.804　56.503∴57.237　58.496∴59.140　61469　64.015

-Weduwepensioen　　　34.912　35.280　36.021 37.137　38.363　39・552　40.066∴40.947　41.398　43.028　44.811

一一nvaliditeitspe=SIOen　　83.124　84.000　85.763　88.421 91.340　94.172　95.396　97.494　98.567 102.449 106.692

ASPIRANTEN

-Weduwepensioen　　12.091 12.177 12.224 12.598 13.079 13.686 13.997 14.308 14.463 14619 14.930

-inva剛eitspensioen　　　2.519　2.537　2.547　2.625 ∴2.725∴∴2.851　2.916 ∴ 2.981 3013 ∴ 3.046∴3.110

l ExcluslefAOW
項) PerOl.01-1996 een toeslagva= 1,1%en pe「 31-12-1996 een ext「a toesIagvan 2%

Pe「O十01-1997 een 〔OeSlagvan l,9%en pe「 31-12-1997 een ext「a toeslagvan 2%

PerOl-01-1998een 〔OeSlagvan 2-1% en pe「 31-12-1998 ee= eX〔「a 〔OeSlagvan l‘5%

珊) Ve「meld zll[ de bed「agen pe「 l ianuarl
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B看」LAGE 8

GrafieIくen en tabe=en

Inflatie meet hoeveel de goederen en diensten die consumenten aanschaffen′ in een 」aar gemiddeld duurder

worden. Dat wordt gemeten met de consumentenpr垂index" De gemiddelde inflatie in een bepaald jaar is de

OntWikkeling van het gemiddeld prijsniveau in dat jaar ten opzichte van het gemiddeld prijsniveau in het voor-

gaande jaar. AIs de prlJZen dalen′ WOrdt dat ook wel deflatie genoemd.

CONSUMENTENPRIJSiNDEX TOTALEN (1995=1OO)

A=e huishoudens

AiIe hul§houdens a句eleid

Werknemers met laag lnkomen

Werknemers met laag inkomen a鳴eleld

Werkneme「s met hoog lnkomen

Werknemers met hoog lnkomen afgeleld

GehamonlSeerde index van co[Sumenten叩Zen (1 996=100)
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BりLAGE 9

VborbeeIden van pensioenuitkeringen

in ronde bedragen uit de ioodsenregeIing 1999

吐塑∴∴∴∴∴ !迫坦汁)

f f

Reglementaire uitkering

(max. 75% van PGS, indusiefAAW/ WAZ)
OVerhevelingstoeslag (1 999)

Totale uitkering

- Ongehuwd (of tweeverdiener, Lb groep 2)

- gehuwd (kostwinner′ Lb groep 3)

Totale uitkering (gezinsinkomen)

(bij max. loodsenpensioen en AOW)

Ongehuwd (of tweeverdiener, Lb groep 2)

gehuwd (beiden > 65jaar, Lb groep2)

87.281

95.437

63.800

74.800

(bij max. loodsenpensioen, eXdusief ANW- uitkering月indusief BPL toeslag ad. f 23.000-)

Weduwe

< 65 jaar′ geen kinderen (Lb groep 2)　　　　　　　　　　　　　　　　　74.935　　　　　　48.800

< 65 jaar, met kinderen (Lb groep 4)　　　　　　　　　　　　　　　　　74.935　　　　　　52.200

Wezenpensioen per kind　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.233　　　　　　　9.233

> 65 jaar, geen kinderen, indusief AOW　　　　　　　　　　　　　　　　　67.496　　　　　　54.000

FUNCTiONEE」 LEEFTiJDSPENSIOEN (F」P) 1999

(indusief pensioenpremie)

FLP55-60jaar Lbgroep2

Lb groep 3

FLP60-65jaar Lbgroep2

Lb groep3

*) Sterk afl‘allkelijk ‘′an indl‘′1duele flSCale omstandigheden.

丁otaal (gelndexeerd)　1 21.728

PenSioenpremle lO 824

PenSioen llO・904

田報

1 08.334

1 0.824

97.510

12工728羽)

121.728

108.334描)

108.334

66.800

7l.000

60.100

64.300
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