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(voorzitter), H.B.W. Broers, Th.A. Wittkampf (manager pensioenen), 
P.J.J. van den Berg (secretaris/penningmeester), R. Sprenkels (actuaris).
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herverzekeraar
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amstelveen

administrateur

Nederlands loodswezen B.v. / Hewitt associates B.v.
rotterdam
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e V a l u a t i e 	 2 0 0 8
Het jaar 2009 stond alom in het teken van terugkijken op 2008. Daar was alle reden toe. volgens het CPB 
is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in 2008 gedaald van 140 procent naar 
95 procent, dus met 45 procent. Omgerekend naar absolute euro’s komt dat grofweg neer op een totaal 
verlies van ruim 200 miljard Euro. Uw fonds moest een dekkingsgraad verlies verwerken van 30,4 procent, 
hetgeen circa 152 miljoen betreft en deed het daarmee beduidend beter dan gemiddeld. 

Dekkingsgraadverlies BPL in 2008 in vergelijking met andere fondsen: 

DekkinggraaD (in procenten) Ultimo �00� Ultimo �00� Verlies

Bpl 1��,� 9�,�, �0,�

aBp 1�0 9� ��

pggm 1�� 9� ��

pme 1�� 90 ��

gitp 1�1,� ��,1 ��,�

De beschermingsconstructie, vastgelegd in de actuariële bedrijfstechnische nota van BPL, heeft dus relatief 
gezien goed gewerkt. Met een positief netto rendement op vermogen van 0,11 procent in 2008 stond BPL 
in Nederland zelfs op de 6e plaats. Welke lessen zijn er nu te leren? Het kabinet, de pensioenkoepels en de 
Nederlandsche Bank zijn in 2009 aan de slag gegaan om dit te onderzoeken. er verschenen de nodige rap-
porten. Deze rapporten bieden een breed scala aan mogelijkheden om het risicobeleid te verbeteren. Het 
wettelijk kader waarbinnen pensioenfondsen hun risicobeleid moeten vorm geven, het financieel toetsings-
kader, gaat ook op de schop. Het bestuur betrekt dit alles bij het beleid voor de toekomst. Alle verbeterde 
inzichten worden betrokken bij een asset liability Management-studie die eind september/begin oktober dit 
jaar wordt gestart en begin 2011 wordt afgerond.
Het vorig jaar gestarte onderzoek naar het renteafdekkingsbeleid zal medio 2010 tot afspraken leiden over 
wijziging van het beleggingsbeleid, waarbij met de verschillende economische scenario’s rekening zal worden 
gehouden. 
De belangrijkste vraag voor de komende 5 jaar is: hoe komen wij tot de meest optimale mix van risico of mate 
van (on)zekerheid (1), het niveau van de premie (2) en het ambitieniveau (incl. indexatie) van de pensioenrege-
ling (3), ook wel aangeduid als de ‘driehoek’ voor toekomstbestendigheid van de pensioenregelingen.   

f i n a n c i e l e 	 m a r k t e n 	 i n 	 2 0 0 9
Het jaar 2009 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin een einde kwam aan de zwaarste recessie sinds 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Krachtige stimuleringsmaatregelen door centrale banken en overheden 
hebben hun uitwerking niet gemist. vooral het economische herstel in azië is indrukwekkend. Zo groeide 
de Chinese economie in 2009 met 8.7 procent en nam het de wereldeconomie bij de hand. vooral de bin-
nenlandse consumptie en investeringen waren de aanjager van de groei. lees hierover meer op blz. 22.

o n t w i k k e l i n g 	 d e k k i n g s g r a a d 	 V e r s u s 	 h e r s t e l P l a n
Per 30 maart 2009 is een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In 2009 is de dekkingsgraad 
gestegen van 92,8 procent naar 97,5 procent. Hierin is verwerkt de op basis van CBS gegevens ingeschatte 
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verbetering van de levensverwachting (effect -4,3 procent). BPL ligt met de dekkingsgraad van 97,5 procent 
eind 2009 1,6 procentpunt voor op de benodigde dekkingsgraad per deze datum volgens het herstelplan. 
Het marktrenterisico t.a.v. de dekkingsgraad was het gehele jaar voor 100 procent afgedekt. gelet op de 
situatie van onderdekking kon BPl op dit punt geen risico lopen. In het afgelopen jaar is echter de renteter-
mijnstructuur per saldo iets gestegen. Zie onderstaande grafiek. 

Hierdoor is de dekkingsgraad minder snel gestegen dan bij fondsen die het renterisico niet of gedeeltelijk 
hadden afgedekt. als BPl het renterisico niet had afgedekt dan was de dekkingsgraad met circa 4 procent 
meer gestegen. lees meer hierover op blz. 29 en 30. 

l a n g l e V e n 	 r i s i c o
De verbetering van de levensverwachting gaat sneller dan tot nu toe was ingeschat en de verwachting is dat 
de nieuwe prognoses de komende jaren nog wel een paar keer naar boven zullen moeten worden bijgesteld. 
De verbeteringen in de gezondheidszorg zijn hiervan de voornaamste oorzaak. De prognoses van het CBs 
lopen nog achter bij het gemiddelde van West europa. voor de komende jaren zal dit naar verwachting een 
van de belangrijkste kostenopdrijvende factoren zijn. 

f i d u c i a i r 	 m a n a g e m e n t	
In 2009 is gestart met dit concept voor de beleggingen in commodities. Hierbij fungeert Robeco als fiduciair 
manager (beleggingsadviseur) en draagt zorg voor selectie van de asset-managers. In 2010 zal onderzocht 
worden of dit concept kan worden uitgebreid naar de andere beleggingen van BPl. lees meer over de re-
sultaten van de beleggingen in commodities op blz. 22 en 24.

b e s t u u r s s a m e n s t e l l i n g
In juni 2010 treed af H.B.W. Broers. Hij wordt opgevolgd door M.A. van Kuik, er van uitgaande dat de pro-
cedure voor verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van de toezichthouders goed verloopt. In 2011 
treedt a.g. Nauta af als bestuurslid. Conform de Pensioenverordening is aan de algemene raad gevraagd 
om vóór juni 2010 een kandidaat voor te dragen. Medio 2012 treedt P.J.J. van den Berg af, thans secretaris/
penningmeester. Het bestuur heeft besloten dat r. de jonge de functie van secretaris/penningmeester gaat 
overnemen. Hij gaat ‘meelopen’ in het DB vanaf januari 2011. 

Hoek van Holland, 7 juni 2010
j.W. duyzer, voorzitter
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Indexering 1988 - 2010:

CPI = consumenten prijs index  
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Kerncijfers 2000-2009:

consUmenten priJs inDeX (in procenten)

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

1,� �,1 �,� �,� � 1,� 1,� 1,1 1,� �,1

toeslagen  (in procenten)

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

�,� �,1 �,� 0 0 0 0,� 1,1 �,� 0

  

netto renDement (in procenten)

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

1 -�,� -11,� �,� �,1 1� 9,� 0,� 0,11 �,0�

premieVerHoging (in procenten)

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

1,� �,1 �,� 1�,9 � � 1,� 1 1,� �,9

solVaBiliteit  (in procenten). VanaF �00� is De Vereiste DekkingsgraaD op Basis Van Ftk. 

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

Vereiste DekkingsgraaD 119,� 11�,� 11�,� 11�,�

DekkinggraaD 1�� 11�,� 9� 9�,� 1 00,1 10�,� 11� 1��,� 9�,� 9�,�
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premie per Jaar pensioenstatUUt 19�� per Deelnemer

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

Basisregeling �1.9�0 ��.��� 10.�0� 11.9�� 1�.��� 1�.0�0 1�.��0 1�.��� 1�.��� 1�.���

premieregeling �.��0 �.�00 �.��� �.000 �.09� �.��� �.��0 �.��� �.��� �.���

Flp-gerecHtigDen 10.9�0 11.�1� �.�0� �.9�� �.1�� �.��0 �.��0 �.��� �.�1� �.���

nlg nlg eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr

premie per Jaar pensioenstatUUt �00� 

per Deelnemer (in eUro’s)

�00� �00� �00� �00� �00� �009

��.��0 ��.�00 ��.1�0 ��.��0 ��.��0 �9.���

premie per Jaar reglement  aspirtant-registerlooDsen per Deelnemer

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

�.��0 �.��0 �.000 �.��0 �.��� �.��� �.��� �.��� �.�1� �.0��

nlg nlg eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr

premie per Jaar totaal  (BeDragen X  1.000 eUro)

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

aktieVen 11.9�� 11.0�� �.��� �.1�� 9.1�� 11.�90 11.��� 1�.�1� 1�.��� 1�.���

Flp-gerecHtigDen �.��� �.��� 1.��9 1.9�� �.0�� 1.901 1.��� 1.�1� 1.��� 1.��9

aspiranten 0 �9 109 100 111 10� 1�� 1�� 1�� 109

totaal FeiteliJke premie 1�.�1� 1�.�9� �.�9� �.��� 11.��� 1�.�9� 1�.��1 1�.9�1 1�.��� 1�.���

actUariële kostenDekkenDe premie 1�.��� 1�.��� 1�.���

geDempte kostenDekkenDe premie 1�.��0 1�.��9 1�.���

nlg nlg eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr

Zie toelicHting  op VerscHillen tUssen De totaal FeiteliJke premie, De actUariële kostenDekkenDe en De 

geDempte kostenDekkenDe premie op BlZ. �9.



1�

K e r N C I j F e r s

Bpl 19��, pensioengronDslag/maX pensioen BiJ �0 DeelnemersJaren, incl. VoorWaarDeliJke toeslag

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

pensioengronDslag 1��.��� 1��.��� ��.��� ��.99� ��.��� ��.��� �9.�9� �0.��� �1.�0� �1.�0�

oUDerDomspensioen 

m.i.V. �� (eXcl. aoW) �1.��0 ��.��0 ��.�11 ��.099 ��.��� ��.��� ��.��� ��.119 ��.��9 ��.��9

partnerpensioen �9.��9 �1.��� ��.0�� ��.��9 ��.�10 ��.�10 ��.00� ��.��� ��.�1� ��.�1�

arBeiDsongescHikt-

HeiDspensioen 11�.��� 1��.��� ��.��1 ��.�9� �9.0�� �9.0�� �9.��� �0.199 �0.9�1 �0.9�1

nlg nlg eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr

Bpl �00�, pensioengronsslag/maX pensioen BiJ �� DeelnemersJaren, 

incl. VoorWaarDeliJke toeslag

�00� �00� �00� �00� �00� �009

pensioengronDslag 109.9�� 109.9�� 110.��� 11�.0�� 11�.��� 11�.���

oUDerDomspensioen, m.i.V. �0 ��.9�� ��.9�� ��.��� ��.0�� ��.��� ��.���

oVerBrUggingspensioen �0-�� 19.��� 19.��� 19.�9� 19.�1� 19.��� 19.���

partnerpensioen ��.��� ��.��� ��.9�1 ��.�1� ��.�0� ��.�0�

arBeiDsongescHiktHeiDspensioen �9.0��   �9.0�� �9.��� �0.�1� �1.�0� �1.�0�

eUr eUr eUr eUr eUr eUr

FUnctioneel  leeFtiJDspensioen (Flp) 

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

Flp ��-�0, ingegaan Voor 

1-�-�00� 1��.��� 1�9.01� �1.��9 ��.��� ��.��� ��.99� ��.��� ��.�00 �9.��� �1.9��

Flp �0-��,

ingegaan Voor 1-�-�00� 111.��0 11�.�1� ��.�1� ��.��0 ��.09� ��.��1 �9.�0� �0.��� �1.��� ��.0��

Flp ��-�0, ingegaan tUssen 

1-�-�00� en 1-�-�00� �9.10� �9.��� �9.��� �1.0�� ��.��� ��.���

Flp �0-��, ingegaan tUssen 

1-�-�00� en 1-�-�00� �1.9�� ��.191 ��.��� ��.�0� ��.��� ��.���

nlg nlg eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr
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pensioen/pensioengronDslag aspirant-looDsen

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

leerVergoeDing/ pensioengronD-

slag Voor aFtrek FrancHise ��.�00 ��.000 �0.��� �1.9�� ��.��9 ��.1�� ��.��� ��.1�� ��.�90 ��.���

FrancHise 1�.100 1�.1�0 1�.��� 1�.�1� 1�.�1�

partnerpensioen 1�.��� 1�.��� �.�10 9.��� 10.1�� 10.�99 10.�91 10.��0 10.��� 11.�9�

arBeiDsongescHiktHeiDspensioen �.��9 �.�00 1.��� 9.��� ��.��9 ��.1�� ��.��� ��.1�� ��.�90 ��.���

nlg nlg eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr

aantallen

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

Deelnemers Bpl 19��/�00� �91 ��� ��� ��9 ��9 �01 ��� ��� ��� ���

geWeZen Deelnemers 1 1 � � � � � � � �

aspirant-looDsen 0 �9 �� �� �1 �� �0 �� �� ��

oUDerDomspensioen 19��/�00� �� 99 1�� 1�� �11 ��1 �0� ��� ��9 �1�

arBeiDsongescHiktHeiDspensioen 1� 1� 1� 1� 10 � � � � �

partnerpensioen �0 �� �9 �� �0 �9 �� �� �1 ��

WeZenpensioen 9 11 11 1� 1� 10 1� 11 9 11

riJpingsgraaD (VerHoUDing Deelnemers /op-gerecHtigDen) in procenten

�000 �001 �00� �00� �00� �00� �00� �00� �00� �009

9,� 1�,9 1�,� �0,� ��,� ��,� �� �1 �� ��
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a c t i V i t e i t e n
Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL), statutair gevestigd in Rotterdam, is opgericht op 1 sep-
tember 1988. De stichting is ingeschreven bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41130603. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 5 juni 2007. Het pensioenfonds is een beroeps-
pensioenfonds. Op basis van een uitkeringsregeling (Pensioenstatuut 1988 en Pensioenstatuut 2004) ver-
werven de deelnemers een financiële aanspraak ten behoeve van de gevolgen van (vervoegde) pensionering 
en overlijden. Deze regeling biedt ook een dekking in geval van arbeidsongeschiktheid.
Het pensioenfonds voert ook een premie(flexioen)regeling uit, welke onderdeel is van het Pensioenstatuut 
1988. Het fonds draagt zorg voor uitbetaling van het functioneel leeftijdspensioen. Krachtens het Financieel 
Besluit loodswezen worden de kosten van de functioneel leeftijdspensioenen ingehouden op de loodsgelden.

s t a t u t a i r e 	 d o e l s t e l l i n g
Op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) is iedere (aspirant-)registerloods verplicht 
deel te nemen aan de pensioenregeling(en) van BPl. Deze pensioenregelingen voorzien in pensioenen voor 
aspirant-registerloodsen, (gewezen) registerloodsen en hun nagelaten betrekkingen. 
Voor aspirant-registerloodsen geldt een aparte pensioenregeling, welke uitlsuitend dekking biedt in geval 
van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het bestuur stelt zich ten doel pensioenen en andere uitkeringen 
te verstrekken ter zake van ouderdom, beroepsongeschiktheid en overlijden aan deelnemers en gewezen 
deelnemers en hun nabestaanden, overeenkomstig de geldende voorschriften. Het bestuur tracht dit doel 
te bereiken door:. Het vormen van fondsen.. Het uitvoeren van de pensioenregeling zoals in het desbetreffende Pensioenstatuut of 
 pensioenreglement omschreven.. Al die maatregelen te nemen, die aan het doel ten goede komen.

Het beleid van het bestuur is in overeenstemming met deze doelstelling. Dit beleid is vastgelegd in beleids-
documenten, waarvan de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) de belangrijkste is. Hierin zijn het 
te voeren beleid, waaronder de financiële opzet en de grondslagen waarop het beleid berust, gemotiveerd 
beschreven. Het beleid is erop gericht met een bij het karakter van het fonds passend risico een optimaal 
resultaat te behalen, mede in aanmerking genomen de voorwaardelijk geïndexeerde verplichtingen van het 
fonds. De aBTN is het laatst gewijzigd op 3 september 2009. 

e i g e n 	 b e h e e r
alle verplichtingen die voortkomen uit de pensioenregelingen bij het BPl worden in eigen beheer gehouden. 
BPL loopt daarbij verschillende risico’s. Deze risico’s en de beheersing daarvan staan uitgebreid beschreven 
in de ABTN, welke op de website staat vermeld. Onder ‘Risicobeleid’ beginnend op blz. 33 wordt hierop 
nader ingegaan.
Het actuariële, pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed. Dit geldt ook voor de betalingen van de 
pensioenen en de financiële administratie.
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P e n s i o e n r e g e l i n g e n
BPL voert drie pensioenregelingen uit, te weten:. Het pensioenreglement voor aspirant-registerloodsen.. Het Pensioenstatuut 2004, vanaf 1 april 2004 van toepassing op registerloodsen.. Het Pensioenstatuut 1998, geldend voor degenen die voor 1 april 2004 met FLP zijn gegaan. 
 
w i j z i g i n g e n 	 i n 	 P e n s i o e n s t a t u u t 	 2 0 0 4 	 e n 	 19 8 8
Het Pensioenstatuut 2004 is het afgelopen jaar één keer gewijzigd, te weten op 8 december 2009. Dit betrof 
een technische wijziging. De deelnemers zijn hierover schriftelijk en via de website geïnformeerd. 
Het Pensioenstatuut 1988 is het afgelopen jaar niet gewijzigd.
 
c a t e g o r i e ë n 	 b e l a n g h e b b e n d e n	
BPl kent de volgende belanghebbenden:. (gewezen) deelnemers.. gepensioneerden.. (ex-) partners van deelnemers/gepensioneerden.. Kinderen van deelnemers.. arbeidsongeschikten. 

Zie voor aantallen per regeling onder het hoofdstuk ‘Kerncijfers’ en ‘Bijlage 3’ voor verdeling naar leeftijd.  
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a l g e m e e n 	 b e s t u u r	
Het algemeen bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, waarvan twee ex-registerloods zijn. Deze 
bestuursleden worden benoemd, treden af of worden ontslagen volgens de in de Pensioenverordening 
registerloodsen en de statuten van BPl vastgelegde regels. 

Samenstelling algemeen bestuur en nevenfuncties eind 2009:

naam / FUnctie

liD 

Van

liD 

tot neVenFUnctie BetaalD

niet

BetaalD

J.W. DUyZer

VoorZitter

mei 

�00�

sep  

�011

registerlooDs  .

p.J.J. Van Den Berg

secretaris/

penningmeester

mei 

�000

JUni 

�01�

registerlooDs 

BestUUrsliD st. aDministratiekantoor it WilD

 .  .

H.B.W. Broers 

BestUUrsliD

mei 

�00�

JUni 

�010

registerlooDs  .

e.p.r. HeUgen

BestUUrsliD

mei 

�00�

JUni 

�01�

registerlooDs  .

p.g. Van Der Horst

BestUUrsliD

mei 

�00�

JUni 

�01�

Dga Holee maritime BV

liD Van Het college Van BeZWaren en gescHillen 

pkn ZUiD-HollanD

VoorZitter Werkgroep kerkBlaD maasslUis

secretaris Vnol

secretaris pensioencommissie nVog

liD platForm semi-oVerHeiDsinstellingen nVog

liD acHterBancommissie Fractie nVog 

DeelnemersraaD aBp

 .
.......

r. De Jonge 

BestUUrsliD

mei 

�00�

JUni 

�01�

registerlooDs  .

a.g. naUta

BestUUrsliD

sep 

19��

JUni  

�011

DirecteUr entr’acte BV 

commissaris De rUyter training & consUltancy BV

BestUUrsliD stg. pensioenregister

liD intern toeZicHt sDB 

liD cie ser Beroepspensioenen 

BestUUrsliD st. maritieme actiViteiten (mar) 

liD r.V.t. maritiem mUZeeUm Vlissingen 

r.V.t. neD. inV. managers ForUm (nimF)

 . . . . .  . . .

d a g e l i j k s 	 b e s t u u r 	 ( d b )
Het DB, bestaande uit de voorzitter en secretaris/penningmeester, komen samen met de Manager Pensioenen 
tenminste 18 keer per jaar bijeen. Het DB ontleent zijn bevoegdheden aan de statuten, de ABTN, de 
Pensioenstatuten 1988 en 2004, het pensioenreglement aspirant-registerloodsen en bestuursbesluiten. Zie 
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Het bestuur vergadert tenminste zeven tot achtmaal per jaar en de in deze vergaderingen genomen beslui-
ten worden vastgelegd in aparte besluitenlijsten. Het bestuur wordt uitvoerig geïnformeerd en beleidsstuk-
ken, veelal opgesteld door de Manager Pensioenen en/of de adviserend actuaris, worden uitgebreid tijdens 
bestuursvergaderingen besproken. 

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2009:

.  =  aanWeZig

 ��/1 �/� ��/� �/� �/� 1/9* �/9 ��/9** �0/10 1�/1�

J.W. DUyZer  .  .  .  .  .  .    .     .  .  .
p.J.J. Van Den Berg  .  .  .  .    .  .  .  .  .
H.B.W. Broers  .  .  .  .  .  .  .  .  .
e.p.r. HeUgen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
p.g. Van Der Horst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
r. De Jonge  .  .  .  .  .  .  .  .  .
a.g. naUta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
m.a. Van kUik ***  .  .  .  .
*  ZelFeValUatie (Zie BlZ. �� )    **  oVerleg met intern toeZicHtsorgaan    *** aspirant aB-liD

d a g e l i j k s 	 b e s t u u r 	 ( d b )
Het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter en secretaris/penningmeester, komen samen met de Ma-
nager Pensioenen  in principe 18 keer per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur ontleent zijn bevoegdheden aan 
de statuten, de ABTN, de Pensioenstatuten 1988 en 2004 en het pensioenreglement aspirant-registerlood-
sen. Zie hiervoor de taakverdeling tussen DB en aB de betreffende matrix op blz. 102.  

s a m e n w e r k i n g s V e r b a n d e n
BPl werkt samen met negen andere Beroepspensioenfondsen in de Unie van Beroepspensioenfondsen 
(UvB), opgericht op 1 juni 2001. Doelstelling van de Unie is dat zij:.  De gemeenschappelijke belangen in het kader van een beroepspensioenregeling in de meest brede 
  zin, zowel nationaal als internationaal, behartigt..  service aan haar leden verleent..    De samenwerking tussen haar leden bevordert.

De service aan de leden is voor een deel onderbracht in aparte stichting, de Stichting Dienstverlening Be-
roepspensioenfondsen (SDB), waaraan zeven beroepspensioenfondsen deelnemen. De financiële risico’s 
voor BPl uit hoofde van deze samenwerkingsverbanden beperken zich tot de jaarlijks te betalen contributie. 
De mate van zeggenschap in het beheer van deze stichtingen is geregeld doormiddel van stemrecht, vastge-
legd in de betreffende statuten. Het jaarverslag van de UvB treft u aan op onze website. Zie ook ww.uvb.nl. 
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k l a c h t e n - 	 e n 	 g e s c h i l l e n P r o c e d u r e
Indien een geschil ontstaat tussen het pensioenfonds en een belanghebbende bij het pensioenfonds is de 
klachten- en geschillenprocedure van toepassing. volgens deze procedure wordt op klachten in eerste in-
stantie gereageerd door de manager pensioenen. Indien de klager zich niet kan vinden in diens uitleg, dan 
dient belanghebbende zich te wenden tot het bestuur van BPl. Indien het bestuur en de belanghebbende 
niet tot een oplossing van het geschil komen, kan de belanghebbende zich wenden tot de burgerrechter. Zie 
voor de in 2009 door het bestuur behandelde klachten blz. 44 van dit jaarverslag.

u i t V o e r i n g 	 P e n s i o e n a d m i n i s t r a t i e
De pensioenadministratie van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Hewitt associates Bv. Het op basis 
van het contract geldende service level agreement wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd.

u i t V o e r i n g 	 f i n a n c i ë l e 	 a d m i n i s t r a t i e
De financiële administratie van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Nederlands Loodswezen BV. De 
te verrichten werkzaamheden worden periodiek geëvalueerd. 

a d V i s e u r s
Het pensioenfonds wordt voor actuariaat en risicobeheersing ondersteund door een externe adviserende 
actuaris en een asset liability Managment-adviseur. In het verslagjaar was r. sprenkels van sprenkels en 
verschuuren de adviserend actuaris. Op basis van een contract worden de verrichte werkzaamheden jaar-
lijks door het bestuur geëvalueerd. 

V e r m o g e n s b e h e e r d e r
De externe vermogensbeheerder is robeco Institutional asset Management (rIaM). De vermogensbeheer-
der is verantwoordelijk voor de selectie en timing van de transacties in de door hen beheerde portefeuilles 
binnen de geldende mandaten. De door de vermogensbeheerder bereikte resultaten worden maandelijks 
geëvalueerd en tenminste een keer per kwartaal besproken in het bestuur.
Van de vermogensbeheerder is een SAS70-rapportage ontvangen, welke een toesting behelst van de opzet, 
het bestaan en de werking van beheersmaatregelen, processen en procedures. Deze rapportage is bespro-
ken in het bestuur. Op basis van deze rapportage kan gezegd worden dat de relevante aspecten van interne 
controle adequaat zijn en naar redelijkheid waarborgen dat de gestelde procedures worden nageleefd. 

f r o n t o f f i c e
Om alle taken goed te verrichten wordt het bestuur bijgestaan door het frontoffice, welke uit twee per-
sonen bestaat (manager pensioenen en een parttime medewerker pensioenen). Dit bureau zorgt voor de 
pensioentoekenningen, het bijhouden van de pensioenadministratie en het geven van voorlichting aan de 
deelnemers. Daarnaast zorgt de manager pensioenen voor de voorbereiding en uitvoering van bestuursbe-
sluiten. Hij ziet er tevens op toe dat de werkzaamheden die zijn uitbesteed conform de afgesloten overeen-
komsten worden verricht. De taken en verantwoordelijkheden van de manager pensioenen en medewerker 
pensioenen zijn vastgelegd in een functiebeschrijving. 
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beleggingen

t e r u g b l i k
Het jaar 2009 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin een einde kwam aan de zwaarste recessie sinds 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Krachtige stimuleringsmaatregelen door centrale banken en overheden 
hebben hun uitwerking niet gemist. vooral het economische herstel in azië is indrukwekkend. Zo groeide 
de Chinese economie in 2009 met 8,7 procent en nam het de wereldeconomie bij de hand. Vooral de bin-
nenlandse consumptie en investeringen waren de aanjager van de groei. Hoewel het nog te vroeg is om te 
concluderen dat een depressie zoals die van Japan in de jaren 1990-2005 definitief is afgewend, verraste de 
wereldwijde groei in de tweede helft van 2009 aan de bovenkant, terwijl de inflatie een dalende tendens 
vertoonde. Zo kwamen de twee grootste economieën van Europa, Duitsland en Frankrijk, in het tweede 
kwartaal uit de recessie. Ook zat het producentenvertrouwen van beide landen in een stijgende lijn. De 
eurozone economie verraste in 2009 door met beperkte stimuleringsmaatregelen uit de recessie te komen. 
De groei werd mede veroorzaakt door aantrekkende exporten. De groei van de japanse economie ver-
traagde in het derde kwartaal weer wat, nadat het in het tweede kwartaal uit de recessie was gekomen. 
Het Japanse ondernemersvertrouwen is gedurende het jaar gestegen, maar bevindt zich nog wel op relatief 
lage niveau’s. Het is vooral teleurstellend dat Japanse bedrijven nog altijd aangeven verder in de kosten te 
snijden en investeringen uit te stellen. Verder heeft deflatie een remmend effect op de Japanse economie. De 
amerikaanse economie kwam in het derde kwartaal als laatste van de grote economieën uit de recessie. De 
IsM-Manufacturing index liet over het hele jaar een fors herstel zien. Consumenten zijn nog wel terughou-
dend met hun uitgaven, maar de huizenmarkt herstelde licht en hoewel de werkloosheid fors opliep was in 
november weer sprake van groei van het aantal banen waar in januari nog ruim 700.000 banen werden ge-
schrapt. voorlopende indicatoren wijzen over een breed front op aanhoudend economisch herstel in 2010. 
De prijzen van meer risicovolle activa profiteerden als gevolg hiervan en toonden een enorme herstelbewe-
ging sinds de bodem in maart. De wereld komt nu in een moeilijker fase van het economische herstelproces, 
namelijk de fase waarin de uitzonderlijke stimuleringsmaatregelen geleidelijk moeten worden teruggebracht. 
Het lijkt erop dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de 
implementatie van hun exit-strategieën.

P e r f o r m a c e 	 t o t a l e 	 P o r t e f e u i l l e
Over het jaar 2009 bedroeg het rendement op de totale portefeuille 8,04 procent terwijl de benchmark een 
rendement liet zien van 11,91 procent. 

P e r f o r m a c e 	 z a k e l i j k e 	 w a a r d e n

De rendementen van de diverse fondsen in vergelijking met de benchmark:

 

aanDelenFonDsen (in procenten) HeDgeFUnD FonDsen

WerelDWiJD

opkomenDe

markten conserVatiVe UspremiUm

onroerenD 

goeD

omnitrenD 

plUs commoDities

FonDs ��,1� ��,99 11,�1 �9,�� ��,�� -1�,�1 �0,0�

BencHmark ��,�� ��,9� ��,�0 1�,�� ��,�� �,�� 19,�0

eXcess retUrn �,�� 1�,0� -1�,�0 11,�1 �,�� -��,�� 0,��
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De beleggingen in Private equity vinden plaats via drie fondsen. De benchmark voor de beleggingen in pri-
vate equity is de MSCI Wereld index. Het rendement van de deze index over 2009 was 26,72 procent. 

De rendementen van de drie fondsen in 2009:

FonDs (in procenten) renDement 

roBeco inst. eUropean priVate eQUity FUnD i �,�9 

roBeco inst. eUropean priVate eQUity FUnD ii -�,99 

roBeco clean tecH priVate eQUity ii -9,9� 

a a n d e l e n 	 o n t w i k k e l d e 	 m a r k t e n

aandelenfonds wereldwijd

De benchmark van het fonds is de MsCI Wereld Index. Het beleggingsbeleid is gericht op het wereldwijd 
kiezen van aandelen binnen sectoren en het bepalen van de weging van de sectoren zelf. De weging van regio’s 
volgt grotendeels uit deze selectie. Het rendement op de portefeuille in 2009 was 34,16 procent tegen een 
benchmarkrendement van 26,72 procent. In de verslagperiode heeft het actieve beleggingsbeleid bijna 7,5 pro-
cent rendement (vóór aftrek van kosten) toegevoegd bovenop het rendement van de benchmark. Dit jaar was 
de aandelenselectie de drijvende kracht achter het positieve resultaat ten opzichte van de benchmark. Daar-
naast droeg het sector allocatie beleid heel licht bij. Het valutabeleid binnen het fonds droeg licht negatief bij.

aandelenfonds opkomende markten

Het beleggingsbeleid van Robeco’s beleggingsstrategie in opkomende markten is sinds de start in 1994 erop 
gericht te profiteren van een viertal inefficiënties in opkomende markten.

De inefficiënties en daarop gebaseerde Robeco-strategieën: 

ineFFiciëntie roBeco-strategie in opkomenDe markten

lokale Beleggers concentreren ZicH op Het tHUislanD actieVe lanDenallocatie

onJUiste consensUsVorming en kUDDegeDrag geDisciplineerDe, consistente FUnDamentele analyse

FocUs op resUltaten op korte termiJn langetermiJnBeleggingsHoriZon

ineFFiciëntie als geVolg Van ’BeHaVioral Biases’ geBrUik Van kWantitatieVe moDellen

Het beleid van het betreffende Robeco-fonds is erop gericht te profiteren van deze inefficiënties. De beheer-
ders selecteren beleggingen op basis van een top-down beleggingsaanpak. Het rendement op de portefeuille 
in 2009 was 86,99 procent tegen een benchmark rendement van 72,95 procent. Zowel de landenallocatie 
als de aandelenselectie droegen positief bij. 
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aandelenfonds conservative

Het fonds hanteert geen benchmark in haar beleggingsbeleid. als referentie wordt de MsCI Wereld index 
(netto dividenden) gebruikt. In het fonds wordt beoogd het absolute rendement per eenheid absoluut risico 
te maximaliseren met beleggingen in solide ondernemingen met een lage marktgevoeligheid, met een con-
servatief kasbeleid, met een aantrekkelijke koers-winstverhouding en met een goed momentum. Het rende-
ment op de portefeuille in 2009 was 11,71 procent tegen een benchmark rendement van 25,20 procent. Van-
wege de beleggingsdoelstelling (maximalisatie sharpe-ratio) kunnen de beleggingsresultaten van het fonds 
pas goed worden beoordeeld over een langere periode. Over de afgelopen 3 jaar behaalde het fonds een 
jaarlijks rendement van gemiddeld -5,5 procent terwijl de marktindex jaarlijks met gemiddeld 7,3 procent 
daalde. De volatiliteit van het fonds was over deze periode ruim 30 procent lager dan die van de markt. 

aandelenfonds us premium

Over het jaar 2009 werd een rendement van 29,28 procent behaald ten opzichte van de benchmark van 
17,88 procent. Het merendeel van de toegevoegde waarde kwam op het conto van de individuele aandelen-
selectie verspreid over 11 sectoren. gedurende het jaar leverde de sector Financials de grootste bijdrage 
aan de relatieve performance. De sectoren Industrials and Manufacturing deden het goed gedurende het jaar 
en leverden door een onderweging in deze sectoren een negatieve bijdrage aan de performance. 

aandelenfonds onroerend goed

De benchmark van het fonds is de Citigroup global real-estate index. Over het jaar 2009 werd een rendement 
van 35,85 procent behaald ten opzichte van het benchmarkrendement van 33,37 procent. Aan het positieve 
relatieve rendement van ruim 1,8 procent droegen de landenverdeling in het fonds en de kaspositie positief 
bij terwijl de valutaire spreidingen de selectie van individuele onroerend goed aandelen negatief bijdroegen. 

hedgefund omnitrend plus

Het beleggingsbeleid van het Omnitrend fonds is gebaseerd op kwantitatieve methoden en wordt consistent 
op geïntegreerde en gedisciplineerde wijze toepast. De methode is afgestemd om ongeacht de richting te 
profiteren van trends in markten. Teneinde een optimaal voordeel te halen uit markttendensen laat het 
model exposure met een hefboomwerking toe. Over het jaar 2009 werd een rendement van -18,81 procent 
behaald ten opzichte van de afgesproken benchmark van 3,73 procent. De oorzaak van de underperfor-
mance was de afwezigheid van trends in de markt in 2009.

fondsen commodities

In april 2009 is het pensioenfonds gestart met beleggingen in commodities. De fondsen waarin belegd wordt, 
zijn geselecteerd door Corestone, een 100 procent dochter van Robeco die zich gespecialiseerd heeft in het 
selecteren van vermogensbeheerders. 
Corestone heeft een drietal fondsen geselecteerd bij de assetmanagers Goldman Sachs, Wellington en 
schroders. alle drie de fondsen hebben in de periode april t/m december 2009 de benchmark verslagen. In 
totaal werd op commodities in 2009 een rendement behaald van 20,06 procent. De benchmark behaalde 
een rendement van 19,30 procent. 

private equity

In 2009 zijn geen beleggingen in nieuwe Private equity-fondsen aangegaan. De waarde van de bestaande drie 
beleggingen in private equity daalde van € 28,9 miljoen per eind 2008 naar € 24,5 miljoen per eind 2009. 
Er werden geen uitkeringen (distributions) ontvangen en er werd € 1,8 miljoen gestort (capital calls). Het 
rendement (Irr) op de portefeuille ontwikkelde zich minder gunstig dan in 2008 en kwam over 2009 op 
ongeveer -3,6 procent uit.
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P e r f o r m a n c e 	 V a s t r e n t e n d e 	 w a a r d e n
Het totale rendement op de vastrentende beleggingen bedroeg in 2009 0,72 procent. De benchmark be-
haalde een negatief rendement (-3 procent). 

De rendementen van diverse fondsen in vergelijking met de benchmark:

oBligatieFonDsen (in procenten)

�009 FUll Discretion long DUration �0 long DUration �0

FonDs �,�� 1,�9 -1,��

BencHmark �,9� -1,�� -�,��

eXcess retUrn 1,�� �,�1 �,0�

Ter afdekking van het renterisico wordt er belegd in twee fondsen met een lange duration. Deze beleggings-
fondsen, het Robeco Institutional Liability Driven Euro Full Discretion 20 Fund en het Robeco Institutional 
Liability Driven Euro Full Discretion 40 Fund, beleggen in het CGF Robeco All Strategy Euro Bonds en in 
Interest rate swaps (Irs). We merken hierbij op dat deze fondsen niet zijn gekozen voor het behalen van 
rendement maar in eerste aanleg zijn bedoeld ter afdekking van het renterisico dat het fonds loopt als gevolg 
van de marktwaardering van haar verplichtingen. 
Het traditionele obligatiefonds behaalde in de verslagperiode een hoger rendement dan dat van de bench-
mark. De creditbeleggingen (1,0 procent) en de allocatie naar Asset Backed Securities (1,4 procent) hebben 
de performance behoorlijk positief beïnvloed. Van de overige performancedrivers leverde met name het 
durationbeleid (0,6 procent) een negatieve bijdrage. De overige performance drivers waren in 2009 licht 
positief danwel negatief maar hadden per saldo geen grote invloed op het relatieve rendement.

V o o r u i t z i c h t e n 	 f i n a n c i e l e 	 m a r k t e n
De vooruitlopende indicatoren voor de OesO-landen wijzen in de richting van een aanhoudend wereldwijd 
economisch herstel. De wereldeconomie lijkt daarom ook in 2010 aan te trekken, hoewel de gemiddelde 
groei in totaal waarschijnlijk achterblijft bij de trendmatige groei. De wereld begint, zij het geleidelijk, aan 
een moeilijkere fase van het herstelproces. Een fase waarin de monetaire en fiscale autoriteiten hun buiten-
gewone noodmaatregelen gaan afbouwen. gelukkig blijven de autoriteiten voorzichtig en maken ze geen 
haast met hun exitstrategie. Wanneer de steun wordt ingetrokken zal blijken hoe sterk de wereldeconomie 
werkelijk is. De inflatie stijgt vanwege een gestage stijging in grondstoffenprijzen. De kerninflatie laat echter 
een neerwaartse trend zien en zal voorlopig gematigd blijven. Japan is onze belangrijkste deflatiekandidaat. Voor 
sommige opkomende markten kan de inflatie een probleem vormen, met name in India en in mindere mate in 
China. De schulddynamiek is ongunstig in volwassen economieën. De staatsschuldquote zal in 2010 blijven 
stijgen. Twijfel over de politieke wil om belangrijke fiscale aanpassingen door te voeren, zou in 2010 een 
thema kunnen zijn in bepaalde markten voor staatsobligaties.

V o o r u i t z i c h t e n 	 z a k e l i j k e 	 w a a r d e n
Het jaar 2009 kende een zeer moeilijke start. De S&P500 Index was het jaar 2008 op een stand van 903 
geëindigd en de AEX op 246. Daarmee sloten de Amerikaanse en Europese beurzen een moeilijk jaar af, 
maar aan het begin van 2009 ging de daling onverminderd verder. Tot het dieptepunt op 9 maart verloor de 
AEX nog eens 19 procent en de S&P500 25 procent. 
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De dieptepunten werden bereikt op magische niveaus: Op 9 maart bereikte de S&P500 een stand van 666 
en de aeX kwam rond de 200 uit. vanaf begin maart werd een stijging ingezet. Beurzen uit opkomende 
markten waren al aan het stijgen, zij hadden hun dieptepunt reeds in november 2008 bereikt. De zorgen 
bleven, maar de berichten vielen telkenmale mee. In deze fase bevinden wij ons nu nog steeds. De econo-
mische groei komt terug al was het maar omdat de eerste helft van 2010 wordt vergeleken met de eerste 
helft van 2009, toen de economie zich op een dieptepunt bevond. De koersen van aandelen en obligaties zijn 
gestegen en de waardedaling van de woningen in de verenigde staten lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Dit 
geeft de burger opnieuw de moed om meer te consumeren. Bedrijfsinvesteringen zullen naar verwachting 
nog wel even achterblijven. Er is weinig reden om veel te investeren, aangezien de bezettingsgraad van de 
bestaande capaciteit nog laag is. De centrale banken zullen in de eerste helft van 2010 waarschijnlijk nog 
geen drastische beleidswijzigingen doorvoeren omdat de geschiedenis leert dat je het prille herstel niet in 
de kiem moet smoren. Overheden zullen dus blijven besteden en investeren, aangezien veel beleidsplannen 
tot ver in 2010 blijven doorlopen. Maar er komt een moment in 2010 dat de overheden en centrale banken 
het stokje overgeven aan de particuliere sector en dat moment zal met onzekerheid omgeven worden. 
voor bedrijfswinsten geldt hetzelfde beeld. Herstel van de groei biedt ook de bijbehorende operationele 
hefboomfactor: de omzet stijgt, maar het duurt even voordat de kosten ook toenemen. Aanvankelijk kan 
men toe met het bestaande personeel en kan de leemte in de bestaande productiecapaciteit worden ge-
bruikt voor groei zonder additionele investeringen. Dit duidt op een fors winstherstel. De waardering van 
de gehele beurs is gemiddeld, na de stijging van de afgelopen maanden. Veel particulieren, pensioenfondsen 
en verzekeringsmaatschappijen hebben nog veel liquide middelen die bij de huidige lage rente schreeuwen 
om meer rendement. Wij voorzien in de eerste helft van 2010 per saldo dan ook een verdere stijging van 
aandelenbeurzen. Hoe verder we echter in het jaar komen, hoe moeilijker het zal worden om de verwachte 
koersstijging op aandelenbeurzen voort te zetten. Het eerste deel van het cyclische herstel loopt dan ten 
einde. Overheden en centrale banken zien weer groei en kunnen stimuleringsmaatregelen afbouwen maar 
lopen daarmee het risico het economische herstel in de kiem te smoren. 

V o o r u i t z i c h t e n 	 V a s t r e n t e n d e 	 w a a r d e n
Wij verwachten dat de officiële korte rentes in de ontwikkelde economieën rond de historisch lage niveaus 
zullen blijven bewegen om zo een blijvend economisch herstel te stimuleren. Obligaties zullen steun onder-
vinden van centrale banken die de monetaire omstandigheden niet agressief zullen normaliseren. verder zijn 
er geen acute dreigende inflatierisico’s, gezien de stijgende werkloosheid en de trage wereldwijde economi-
sche groei. verder in de toekomst kunnen obligatiemarkten kwetsbaar worden als de overheden niet in staat 
zijn fiscale maatregelen door te drukken waardoor de inflatieverwachtingen zouden kunnen gaan toenemen. 
De vooruitzichten voor de bedrijfsobligatiemarkten zijn positief. Consumenten en bedrijven bouwen de 
schuldenlast af die zij in de afgelopen twee decennia hebben opgebouwd. Banken worden geconfronteerd 
met hogere solvabiliteitseisen en zullen daardoor hun kernvermogen versterken. Hoewel de aflossingstrend 
de groei zal drukken, zijn de fundamentele ontwikkelingen gunstig voor bedrijfsobligaties. Tegelijkertijd kun-
nen bedrijfsobligaties profiteren van de aanhoudende vraag die wordt gedreven door lage absolute risicovrije 
rendementen en hogere spaarrentes.

a s s e t m i x 	 e n 	 b e n c h m a r k ( V e r d e l i n g )
De strategische normverdeling tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden is voor BPl als volgt: 

asset norm BanDBreeDtes in  procent-pUnten

VastrentenDe WaarDen �� procent + en -� procent-ptn

ZakeliJke WaarDen �� procent + en -� procent-ptn
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r e b a l a n c e 	 b e l e i d
De benchmark van enerzijds vastrentende waarden en anderzijds zakelijke waarden ontwikkelt zich in tijd 
op open basis (beweegt mee met de markt). Zodra de zich op open basis ontwikkelde procentuele verdeling 
(benchmark) van zakelijke waarden of vastrentende waarden per maandultimo meer dan 5 procent-punt afwijkt 
van de normgewichten, wordt de benchmarkweging in principe teruggebracht naar de helft van het verschil 
tussen het huidige benchmarkgewicht en de normgewichten. Deze actie vergt de instemming van het bestuur.

i n r i c h t i n g 	 P o r t e f e u i l l e 	 V a s t r e n t e n d e 	 w a a r d e n
De vastrentende waarden portefeuille (inclusief liquiditeiten) is zodanig ingericht dat de duration van de to-
tale portefeuille (inclusief zakelijke waarden) gelijk is aan de duration van de verplichtingen. De strategische 
afdekking van de duration van de verplichtingen (tot 1-11-2008 voor 65 procent, daarna 100 procent) vindt 
plaats middels beleggingen in een combinatie van de navolgende fondsen:. vastrentende waarden traditioneel:
 De categorie-I eUr-aandelen van het sub-fonds robeco all strategy euro Bonds van de robeco Capital 
 growth Funds. Vastrentende waarden Liability Driven, van de Robeco Institutional Liability Driven Funds:
 robeco Institutional liability Driven euro Bond Full Discretion 20 Fund
 robeco Institutional liability Driven euro Bond Full Discretion 40 Fund

i n r i c h t i n g 	 P o r t e f e u i l l e 	 z a k e l i j k e 	 w a a r d e n	

asset (sUB-) categorie 

norm-

VerDeling

BanDBreeDte in  

procent-pUnten BencHmark

aanDelen WerelDWiJD � procent + en – � msci WorlD total retUrn inDeX

aanDelen emerging markets � procent + en – �,� rUssell �000 ValUe

aanDelen conserVatiVe eQUity 10 procent + en – � msci WorlD total retUrn inDeX

aanDelen Us premiUm eQUity � procent + en – � msci emerging markets (net retUrn)

onroerenD goeD � procent + en – �,� eonia + � procent 

HeDgeFUnD omnitrenD plUs � procent + en – �,� msci WorlD total retUrn inDeX

commoDities � procent + en – � citigroUp gei Bmi real estate WorlD inDeX 

priVate eQUity � procent + en – �,� msci WorlD total retUrn inDeX

totaal �� procent

a l g e m e n e 	 r e s t r i c t i e s
vanaf november 2008 bedraagt de afdekking van het renterisico 100 procent van de pensioenverplichtingen. 
Daarvoor bedroeg deze afdekking 65 procent. De afdekking geschiedt doormiddel van Swaps via boven-
genoemde liabilty Driven fondsen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke geldmarktexposure 
voortvloeiende uit de beleggingen in deze lDF-fondsen. Het totaal van de zakelijke waarden mag niet meer 
zijn dan 55 procent (inclusief onroerend goed) van de totale beleggingsportefeuille. De basisvaluta van de be-
leggingen luidt in euro. 
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Gedurende het verslagjaar waren nagenoeg alle beleggingen in vreemde valuta gehedged naar de Euro, met 
uitzondering van de beleggingen in het hedgefund en private equity. Het rechtstreekse gebruik van derivaten 
is alleen toegestaan voor zover de exposure van deze derivaten wordt opgeteld bij de portefeuille en de hier-
voor genoemde bandbreedtes in acht worden genomen. Het gebruik van derivaten binnen beleggingsfondsen 
is toegestaan. Gestreefd wordt naar een ex-ante tracking error op pensioenfondsniveau van maximaal 3,5 
procent. Ten aanzien van de verschillende beleggingscategorieën gelden de volgende algemene regels: 

categorie vastrentende waarden

De doelstelling is om door middel van actief beheer een hoger rendement te behalen dan de benchmark.  
voor vastrentende waarden traditioneel geldt een maximale ex-ante tracking error van 3 procent. voor 
vastrentende waarden liability Driven geldt geen ex-ante tracking error limiet.

categorie aandelen

De doelstelling is om door middel van actief beheer een hoger rendement te behalen dan de benchmark. 
voor de portefeuille wereldwijde aandelen is een maximale ex-ante tracking error van 4 procent afgespro-
ken. voor aandelen emerging Markets geldt een maximale ex-ante tracking error van 6 procent.voor aande-
len Us Premium equity geldt een maximale ex-ante tracking error van 10 procent.

categorie onroerend goed

Er kan worden belegd in vastgoedfondsen, al dan niet met een beursnotering, mits goed verhandelbaar. Voor 
de huidige beleggingen geldt een ex-ante tracking error limiet van 7 procent.

categorie hedgefunds

Ten aanzien van deze belegging geldt geen ex-ante tracking error limiet. 

commodities

Belegd wordt in fondsen of structure notes. De vermogensbeheerder fungeert als fiduciair manager en 
benoemd en ontslaat de managers op basis van adviezen van een onafhankelijke en deskundige partij (Co-
restone). Ten aanzien van deze beleggingen geldt geen ex-ante tracking error limiet.

categorie private equity 
In 2003 is besloten om voor 5 procent van het vermogen in Private Equity te beleggen. De opbouw van 
de Private equity kan enige tijd in beslag nemen en zal uit meerdere aankopen bestaan. Wanneer besloten 
wordt het aanwezige belang in Private Equity uit te breiden, zullen de gelden hiervoor onttrokken worden 
uit de belegging in wereldwijde aandelen. 

m a a t s c h a P P e l i j k 	 V e r a n t w o o r d 	 b e l e g g e n
Mede op aandringen van het bestuur heeft robeco in 2009 besloten om voor al hun huisfondsen de Princi-
ples for responsible Investment (PrI) als uitgangspunt te nemen. 
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PENSIOENEN

P r e m i e s 	 ( b e d r a g e n 	 x 	 1 . 0 0 0 	 e u r o )
Over 2009 bedraagt de totale feitelijk ontvangen premie € 15.247. De actuariële kostendekkende premie over 
2009 bedraagt € 17.682 en de gedempte kostendekkende premie € 14.334. De totale feitelijke premie dient 
minimaal gelijk te zijn aan de wettelijk voorgeschreven kostendekkende premie. De actuariële voorgeschreven 
kostendekkende premie is gebaseerd op de rentetermijnstructuur en is daardoor gevoelig voor renteverande-
ringen. Hierdoor zou de premie van jaar tot jaar kunnen verschillen. Het beleid van het bestuur is echter gericht 
op een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling. Om te voorkomen dat de premie van jaar tot jaar fluctueert 
biedt de wet de mogelijkheid om premiedemping te bewerkstelligen. Het is daarbij toegestaan om af te wijken 
van de rentetermijnstructuur als rekenrente bij de vaststelling van de kostendekkende premie. Het bestuur heeft 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hanteert als kostendekkende premie de gedempte kostendekkende 
premie, gebaseerd op een disconteringsvoet van 4,4 procent. Bij de vaststelling van deze disconteringsvoet is 
uitgegaan van het verwachte toekomstige reële beleggingsrendement. De totale feitelijk ontvangen premie is in 
2009 hoger dan de gedempte kostendekkende premie, maar lager dan de actuariële kostendekkende premie ge-
baseerd op de rentetermijnstructuur. volgens de geldende Pensioenstatuten wordt de feitelijke premie jaarlijks 
op 1 januari verhoogd met de ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex (CPI), tenzij de wettelijk voorge-
schreven kostendekkende premie hoger is. In dat geval wordt de premie op dit kostendekkende niveau vastge-
steld. De feitelijk premie is als gevolg van de ontwikkeling van de CPI op 1-1-2009 verhoogd met 3,1 procent. In 
verband met de verwerking van een leeftijdsterugstelling van 2 jaar voor mannen en 1 jaar voor vrouwen is de 
premie per 1-1-2009 extra verhoogd met 2,7 procent. Totaal is de premie per 1-1-2009 met 5,9 procent ver-
hoogd. Deze aldus verhoogde feitelijk premie was hoger dan de voor BPl geldende gedempte kostendekkende 
premie. Dit verklaart het verschil tussen de feitelijke premie en de gedempte premie van € 913.

o n t w i k k e l i n g 	 d e k k i n g s g r a a d
In 2009 is de dekkingsgraad gestegen van 92,8 procent naar 97,5 procent. Ultimo 2009 bedraagt het minimaal 
vereist eigen vermogen van het pensioenfonds 105 procent. Het Vereist Eigen Vermogen bedraagt eind 2009 113,8 
procent (was eind 2008 113,4 procent). BPL verkeert derhalve in een situatie van dekkings- en reservetekort. 

Oorzaken stijging/daling dekkingsgraad (DG): 

 in procenten Dg

Dg  �1-1�-�009 9�,�

inDeXatie 0

WiJZiging rts minUs aFDekking rente 0

reserVering trenD leVensVeracHting -�,�

intrest toeVoeging VpV VersUs aangroei Vermogen �,�

premie 0,1

Uitkeringen -0,�

oVerig 0,�

Dg �1-1�-�009 9�,�
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In 2009 besloot het bestuur om geen toeslagen toe te kennen. Het renterisico van de verplichtingen is 
volledig afgedekt. De wijziging van de rentetermijnstructuur heeft hierdoor geen effect gehad op de dek-
kingsgraad. als gevolg van de toegenomen levensverwachting is vooruitlopend op de nieuwe overlevingsta-
fels besloten een reservering op te nemen van 4,8 procent van de voorziening pensioenverplichtingen. De 
dekkingsgraad is hierdoor met circa 4,3 procent afgenomen. De stijgijng van het vermogen ten opzichte van 
de intrest toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen (vPv) leidde per saldo tot een stijging van 
de dekkingsgraag met 8,6 procent. 

o n t w i k k e l i n g 	 m . b . t . 	 d e 	 V o o r z i e n i n g 	 ( x 	 1 . 0 0 0 	 e u r o )
De voorziening pensioenverplichtingen bedroeg eind 2009 € 538.769. Eind 2008 bedroeg deze € 517.886. 
Een stijging met € 20.883. 

Toe- en afname voorziening pensioenverplichtingen:

oorZaken toe- en aFname �009 �00�

tecHniscHe VoorZiening Voor risico FonDs Begin BoekJaar �1�.��� ���.��1

BenoDigDe interesttoeVoeging (�,��� procent) 1�.�0� 1�.��1

actUarieel BenoDigD Voor pensioenopBoUW (coming serVice) 1�.1�� 10.�9�

inkoop VanUit Flp per 1-�-�00� 0 ��.�0�

inkomenDe WaarDeoVerDracHten 0 ��1

inkoop Uit FleXioen ��� ��0

VerleenDe toeslagen 0 1�.�0�

Uitkeringen -1�.�1� -1�.���

VriJVal eXcassokosten Uit VoorZiening -�� -��

WiJZiging rentetermiJnstrUctUUr -1�.�19 ��.���

oVerliJDen ��1 9��

arBeiDsongescHiktHeiD 90 -��

correcties en mUtaties -��� ���

WiJZiging actUariële gronDslagen:
 .  leeFtiJDsterUgstellingen

  . reserVering Voor stiJging leVensVerWacHting

0

��.���

1�.�01

0

totaal toename �0.��� 1��.���

tecHniscHe VoorZiening Voor risico FonDs einDe BoekJaar ���.��9 �1�.���
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e V a l u a t i e 	 h e r s t e l P l a n
Het pensioenfonds heeft op 30 maart 2009 een herstelplan bij DNB ingediend. Het in dit herstelplan gepro-
gnosticeerde herstel is in hoofdlijnen gebaseerd op de volgende feiten en verwachtingen:. Jaarlijkse aanpassing van de premie aan de prijsontwikkeling. Deze geïndexeerde premie is minimaal 
 gelijk aan de gedempte kostendekkende premie.. Indexatie van pensioenen, pensioenaanspraken en pensioengrondslagen volgens beleidsstaffel, hetgeen 
 betekent geen indexatie bij een dekkingsgraad lager dan 105 procent. Bij een dekkingsgraad tussen 
 105 procent en 116 procent wordt na rato geïndexeerd.. Een rendement op beleggingen van 5,9 procent.. volledige afdekking van het renterisico. 

Volgens het herstelplan bedroeg de benodigde dekkingsgraad per 31 december 2009 95,9 procent. De fei-
telijke dekkingsgraad ultimo 2009 ligt 1,6-punt hoger.

i n d e x a t i e b e l e i d
De indexatieverlening is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk (zie ook onder ‘Voorwaardelijkheidsverklaring’ hieronder) en het besluit tot toeslagverle-
ning wordt jaarlijks door het bestuur genomen. BPl probeert de ontwikkeling van de Consumenten Prijs-
index (CPI) te volgen. Het bestuur hanteert daarvoor een beleidsstaffel. Op grond daarvan wordt bij een 
dekkingsgraad van 116 procent of meer een indexatie verleend van 100 procent van de stijging van de CPI 
Bij een dekkingsgraad tussen 105 procent en 116 procent wordt naar rato geïndexeerd en bij een dekkings-
graad van minder dan 105 procent wordt niet geïndexeerd. Nadrukkelijk wordt vermeld dat het gaat om een 
beleidsstaffel, waarvan door het bestuur kan worden afgeweken.

indexatielabel  

De wettelijk voorgeschreven toeslagenlabel voor BPL:

Het label is gebaseerd op de continuïteitsanalyse van BPL van eind oktober 2008, waarbij is gerekend met 
een dekkingsgraad op dat moment van 95,7 procent. Over het doel en de resultaten van de continuïteits-
analyse treft u informatie aan op www.bploodsen.nl.
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voorwaardelijkheidsverklaring

Indien een fonds een voorwaardelijk indexatiebeleid heeft, dient daarover in nagenoeg alle uitingen over 
pensioen de wettelijk voorgeschreven voorwaardelijkheidsverklaring te worden gehanteerd, voor 2009 lui-
dende als volgt:
‘Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwik-
keling. Uw pensioen/opgebouwde pensioen is dit jaar met 0 procent verhoogd. Uw pensioenfonds heeft uw 
pensioen/ opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
Over het jaar 2009 met 0 procent. De prijzen gingen toen met 3,1 procent omhoog.
Over het jaar 2008 met 1,3 procent.* De prijzen gingen toen met 1,3 procent omhoog.
Over het jaar 2007 met 1,1 procent. De prijzen gingen toen met 1,1 procent omhoog.
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen/opgebouwde pensioen uit beleggings-
rendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht 
op verhogingen in de toekomst.’

* Tevens is in 2008 de voorwaardelijke toeslag van 3  procent omgezet in een onvoorwaardelijk recht.
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RISICOBELEID

b e l e g g i n g s r i s i c o` s 	 a l g e m e e n
Het beleggingsbeleid wordt gevoerd in overeenstemming met de prudent-person regel, conform hetgeen 
terzake bij of krachtens de wet is bepaald. Kort gezegd houdt dit in dat de gelden van het fonds worden 
belegd in het belang van alle belanghebbenden bij het fonds. Het beleggingsdoel van het BPl is om met een 
voor het pensioenfonds acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement te behalen om de con-
tinuïteit van de pensioenregelingen zo goed mogelijk te garanderen. Daarbij wordt telkens bezien of risico’s 
die naar verwachting geen of minder rendement opleveren geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitgesloten.
In de statuten is bepaald dat de stichting dient te beschikken over een minimaal vereist eigen vermogen en 
een vereist eigen vermogen, te berekenen volgens de bij of krachtens de wet gegeven regels. Het minimaal 
vereist eigen vermogen bedraagt 105 procent. Het vereist eigen vermogen is het vermogen dat behoort bij 
de evenwichtssituatie van het fonds. In de evenwichtssituatie is het vereist eigen vermogen zodanig dat het 
over één jaar met een zekerheid van 97,5 procent het fonds meer bezittingen heeft dan verplichtingen. De 
hoogte van het eigen vermogen in de evenwichtssituatie en dus van het vereist eigen vermogen, is afhankelijk 
van het risicoprofiel van het fonds. 

Het vereist eigen vermogen bedraagt:

Ultimo in procenten
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De daling van het vereist eigen vermogen in 2008 t.o.v. 2007 wordt met name veroorzaakt door verho-
ging van de renteafdekking van 65 procent naar 100 procent. Beleggingen worden gewaardeerd op actuele 
waarde. Dat betekent dat de waardering afhankelijk is van bewegingen op de financiële markten. BPL loopt 
daardoor onder meer risico m.b.t. tot de prijs van de beleggingen, de valuta koersen, de rente en de liquidi-
teiten. De eerste stap in de risicobeheersing bestaat uit de kaders die volgen uit het asset liability Manage-
ment (alM) model. Hier wordt de verdeling tussen zakelijke en vastrentende waarden gekozen die past bij 
het karakter van het fonds. Tevens wordt dan bezien welke risico’s het fonds wil uitsluiten of beperken (de-
risken). Vervolgens wordt er op basis van dat ALM model een benchmark vastgesteld, waarbij de onderdelen 
zakelijke- en vastrentende waarden specifieker worden ingevuld. Uitkomst is de strategische benchmark. Bij 
de keuze van de benchmark worden zaken als spreiding over regio’s, sectoren en ratingklassen vastgelegd. 
De volgende stap in het risicobeleid is het vaststellen van de bewegingsruimte van de vermogensbeheerder. 
In de richtlijnen die aan de vermogensbeheerder worden opgelegd, wordt op het niveau van de asset classes 
onder andere bepaald:. Welke bewegingsruimte er toegestaan wordt (de tracking error) ten opzichte van de gekozen benchmark 
 per asset klasse.. Welke bandbreedtes er toegestaan worden t.o.v. de strategische mix. 

lees meer over de richtlijnen aan de vermogensbeheerder op blz. 27. 
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Op basis van de richtlijnen, zal de vermogensbeheerder overgaan tot implementatie van de portefeuille. Tot 
slot dient de monitoring van de gehele portefeuille goed te zijn. BPL wordt hierover periodiek geïnformeerd. 
Dit gebeurt onder andere door de verslaglegging in de kwartaalrapportages van de vermogensbeheerder, 
alsmede de regelmatige ontmoetingen tussen het aB en de vermogensbeheerder. De bepaling van de strate-
gische benchmark wordt minimaal eenmaal per jaar herhaald, waarbij alle risico’s van de gehele portefeuille 
in kaart worden gebracht. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van scenario analyses en van een strategische 
asset allocatie module (saa) waarmee onder andere inzichtelijk gemaakt wordt:. De mate, waarin de dekkingsgraad (reëel en nominaal) op langere termijn kan flucturen.. Wat het totale risicobudget is (de mate waarin de dekkingsgraad in een jaar zal kunnen fluctueren)..   Wat de risico’s per asset class zijn..  Wat het risico van onderdekking is.

s P e c i f i e k e 	 b e l e g g i n g s r i s i c o ’ s

renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioen-
verplichtingen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het 
meten van rentegevoeligheid is de duration. De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in 
jaren van de kasstromen. Indien op balansdatum de duration van de beleggingen aanzienlijk korter is dan de 
duration van de verplichtingen is er sprake van een zogenaamde ‘duration-mismatch’. Bij een rentestijging 
zal de waarde van beleggingen minder snel dalen dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de 
actuele marktrentestructuur), met als gevolg dat de dekkingsgraad zal stijgen. 
voor het fonds geldt dat bij een rentedaling de waarde van de beleggingen minder snel stijgt dan de waarde 
van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. Het beleid van het fonds is gericht op het verklei-
nen van de duration-mismatch. Hierbij wordt gebruik gemaakt van renteswaps via de liability Driven 20 
en 40 Fondsen van robeco. een renteswap ruilt een te ontvangen vaste lange rente (vergelijkbaar met de 
kasstroom van een langlopende obligatie) tegen een te betalen variabele korte rente (bijvoorbeeld euribor). 
Aan de ene kant verkleint dit de duration-mismatch, maar aan de andere kant wordt het fonds nu afhankelijk 
van de ontwikkeling van de korte rente. 
Het risico van een verdere rentedaling is tijdelijk af te dekken door middel van een swaption, waarvoor 
een premie betaald moet worden. Het afsluiten van een swap of een swaption kan dus mismatchrisico’s af-
dekken, maar aan dit soort instrumenten zijn ook risico’s verbonden (zoals het liquiditeits-, tegenpartij- en 
juridische risico). Bij de vaststelling van de mate van afdekking van het renterisico hanteert het bestuur een 
beleidsstaffel.
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Beleidsstaffel afdekking renterisico:

rente *
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*  Door de DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

Het renterisico was met toepassing van deze staffel gedurende 2009 voor 100 procent van de verplichtingen 
afgedekt. 

valutarisico

Eind 2009 wordt voor circa 36,67 procent (2008: 21,85 procent) van de beleggingsportefeuille belegd bui-
ten de eurozone, met name in USD. Hiervan is voor 91,98 procent (2008: 95,55 procent) afgedekt naar 
de euro. De waarde van de per einde van het verslagjaar uitstaande valutatermijncontracten bedroeg  
€ 471.151 (2008: -/- € 1.649.466). Het strategische beleid van de stichting wordt gekenmerkt door een stre-
ven de volgende valutaposities af te dekken naar de euro: USD, JPY, GBP, AUD en HKD.

prijsrisico

Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samen-
hangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) waardewijzigingen 
plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, 
omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk wor-
den verwerkt in het saldo van baten en lasten. Het prijsrisico wordt gedempt door spreiding binnen de 
portefeuille (diversificatie). Het prijsrisico kan ook afgedekt worden door gebruik te maken van afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. 
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kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalings-
onmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden 
gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, marktpartijen 
waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzeke-
raars. Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft 
betrekking op het risico dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun 
tegenprestatie te verrichten waardoor het fonds financiële verliezen lijdt. Beheersing vindt plaats door het 
stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming van alle posities die 
een tegenpartij heeft jegens het fonds. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door de vermogens-
beheerder uitsluitend belegd in markten waar een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem 
functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen 
op dit gebied. Met betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen, met name OTC-derivaten, wordt door 
het fonds slechts gewerkt met tegenpartijen waarmee IsDa/Csa-overeenkomsten zijn afgesloten zodat 
posities van het fonds adequaat worden afgedekt door onderpand. 

concentratierisico 
In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van de beleggingen 
ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de beleggingsportefeuille in regio’s, 
economische sectoren of tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door 
deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden 
is sprake van een cumulatief concentratierisico. BPl hanteert bij beleggen een verdeling over verschillende 
asset categorieën en vervolgens worden de beleggingen verdeeld over verschillende fondsen die bepaalde 
limieten aanhouden .Op deze wijze wordt het concentratierisico binnen verantwoorde grenzen gehouden. 

systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer 
naar behoren functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al 
dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het 
fonds niet beheersbaar. 

specifieke financiële instrumenten (derivaten)
voor zover dat binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het fonds past maakt het fonds ook gebruik 
van financiële derivaten, voornamelijk bij het afdekken van het marktrisico. De economische effecten van de 
derivaten dienen meegenomen te worden in de berekening. Derivaten hebben als voornaamste risico het kre-
dietrisico (het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen). Dit risico wordt 
beperkt door alleen transacties aan te gaan met goed te boek staande partijen en te werken met onderpand.

liquiditeitsrisico 
liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen 
worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen. Waar de overige risico componenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het 
hierbij om de kortere termijn. Dit risico kan worden beheerst door in het strategische en tactische beleg-
gingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities, rekening houdend met directe 
beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. De volgende zaken zijn van belang met betrek-
king tot het liquiditeitsrisico: Tot en met het jaar 2008 waren de inkomende gelden meer dan het totaal 
van de uitkeringen. Bovendien zijn er voldoende beleggingen, die op korte termijn te gelde kunnen worden 
gemaakt.
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beleggingsrisico alternatieve beleggingen

Private equity
BPL belegt strategisch 5 procent van de totale beleggingen in Private Equity. Bij Private Equity wordt geïnves-
teerd in niet beursgenoteerde ondernemingen. Het risico bestaat dat het bedrijf het slecht doet , waardoor 
de waarde van de investering daalt .Bij faillissement van de onderneming kan de investering in zijn geheel ver-
loren gaan. De investering (plus behaalde winst door de waardetoename van de onderneming) vloeit weer 
terug naar het fonds als de onderneming wordt verkocht, naar de beurs gaat of de belegging wordt verkocht 
aan een ander Private equity fund. Het risico wordt beperkt door niet rechtstreeks in ondernemingen te 
beleggen maar in een drietal ‘fund of funds’.

Hedgefund
BPL belegd strategisch 5 procent van de totale beleggingen in een hedgefund. Het betreffende hedgefund 
probeert rendement te genereren door long- en shortposities in te nemen om te profiteren van prijs trends. 
Het fonds presteert ondergemiddeld als zich geen trends of trendbreuken in de markt voordoen. De resul-
taten van het hedgefund zijn door de strategie van het fonds bijzonder volatiel. De volatiliteit wordt gedempt 
door een beperkt deel van het totale belegd vermogen van het pensioenfonds (strategisch niet meer dan 5 
procent) in het hedgefund te beleggen. Naast marktrisico loopt het hedgefund kredietrisico op (1) de clea-
ring brokers waarmee het fonds zaken doet, te weten UBS Ltd. en Newedge Group (UK Branch); en (2) de 
banken die het fonds gebruikt voor het onderbrengen van overtollige kasmiddelen, te weten CACEIS Bank 
luxembourg en rabobank rotterdam

V e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e 	 r i s i c o ´ s 

langlevenrisico

Het belangrijkste actuariële risico is het langlevenrisico (het risico dat deelnemers langer blijven leven dan 
gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen)
Met ingang van 2007 is de prognosetafel 2005-2050 ingevoerd. In deze tafels is het langlevenrisico nagenoeg 
geheel verdisconteerd . Deze prognosetafels worden toegepast met een leeftijdsterugstelling van 2 jaar voor 
mannen en 1 jaar voor vrouwen. eind 2009 blijkt uit gegevens van het CBs dat sprake is van een nog verdere 
toename van de levensverwachting van deelnemers die nog niet is verwerkt in de huidige toegepaste sterf-
tegrondslagen. In de loop van 2010 komt het actuarieel genootschap naar verwachting met nieuwe progno-
setafels. Vooruitlopend hierop is de voorziening pensioenverplichtingen verhoogd met 4,8 procent.  

overlijdens- en het arbeidsongeschiktheidsrisico 
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen 
moet toekennen waarvoor het fonds geen voorzieningen heeft getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt 
in risicokapitalen.
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premie-
vrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (‘schadereserve’). Voor 
dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de 
werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie 
worden periodiek herzien.
Het fonds heeft het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico op stop-loss basis herverzekerd bij een 
externe, onder toezicht van DNB staande verzekeringsmaatschappij. Het eigen behoud is 125 procent van 
de premie bij volledige herverzekering. De herverzekeringsovereenkomst expireert in 2014. 
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r i s i c o ´ s 	 m . b . t . 	 P r e m i e 	 d e k k i n g s g r a a d 	 e n 	 i n d e x a t i e
Eind 2008 heeft het bestuur door de actuaris een nieuwe continuïteitsanalyse laten maken. Doel van deze 
analyse is een beeld te krijgen van de te verwachten ontwikkeling van de genoemde risico’s in de komende 
15 jaar. Uit de stochastische analyse, gebaseerd op gegevens eind september 2008 en de dekkingsgraad eind 
oktober 2008 van 95,7 procent kunnen de volgende verwachtingen worden ontleend:.  De gemiddelde dekkingsgraad stijgt van 95,7 procent eind oktober 2008 naar circa 134 procent in 
  2023..  In 2023 is in circa 25 procent van alle scenario’s sprake van een dekkingstekort..  In 2023 is in circa 35 procent van alle scenario’s sprake van een reservetekort (er vanuit gaande 
  dat de vereiste dekkingsgraad dan 113 procent is)..  Het indexatieresultaat bedraagt 40 procent. Dit houdt in dat naar verwachting 40 procent van de 
  stijging van de de consumentenprijsindex aan toeslag kan worden gerealiseerd. Over 15 jaar leidt 
  dit naar verwachting tot een koopkrachtverlies van in totaal 16 procent..  De dekkingsgraad stijgt naar verwachting binnen de projectieperiode van 15 jaar boven de vereiste 
  dekkingsgraad..  De feitelijk premie is gemiddeld hoger dan kostendekkende premie.
 
Deze verwachtingen worden meegenomen in het te voeren financiële beleid.

o P e r a t i o n e l e 	 r i s i c o ’ s
Operationele risico’s zijn de risico’s van onder andere een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in 
de verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, het opstellen van onjuiste rapportages en 
fraude. BPL beheerst deze risico’s door het stellen van eisen aan de eigen organisatie, uitgebreid beschreven 
in de ABTN, en aan andere organisaties, waarmee BPL zaken doet. 
Overeenkomsten met andere organisaties worden periodiek geëvalueerd. Deze kwaliteitseisen worden 
periodiek getoetst door het bestuur. Bij uitbesteding worden de richtlijnen van De Nederlandsche Bank in 
acht genomen. 



�9

v O O r U I T Z I C H T e N

h e t 	 n i e u w e 	 f i s c a l e 	 k a d e r 	 V o o r 	 b e r o e P s P e n s i o e n f o n d s e n	
Eind 2005 is het overleg gestart tussen de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB) en het Ministerie van 
Financiën over het nieuwe fiscale kader van Beroepspensioenfondsen. Bestuurlid Nauta maakt deel uit van 
de delegatie van de UvB. In 2007/2008 heeft de UvB nadere informatie verstrekt aan het Ministerie. In 
2009 is aangedrongen op duidelijkheid over de ingangsdatum van het nieuwe wettelijk kader. Invoering van 
de nieuwe wetgeving is voorzien in 2015. Als dan zal in overleg met de NLC (in de hoedanigheid van met 
een beroepspensioenvereniging gelijk gestelde instelling) bezien worden of het Pensioenstatuut 2004 moet 
worden gewijzigd. 

e x t r a 	 P r e m i e V e r h o g i n g 	 2 011
volgens cijfers van  het CBs eind 2009 stijgt de levensverwachting van mannen en vrouwen sneller dan 
eerder werd aangenomen. Deze prognoses van het CBs gaan uit van een verdere stijging van de levensver-
wachting van mannen tot 83,2 jaar en van vrouwen tot 85,5 jaar in 2050. Dat is respectievelijk 1,7 en 1,4 jaar 
hoger dan verwacht in eerdere CBs-prognoses.
Het bestuur heeft besloten de hogere levensverwachting mee te nemen bij de vaststelling van de premie 
2011. De premie 2011 zal om deze reden naar verwachting extra stijgen met circa 5 procent. Daarboven 
komt dan de premiestijging als gevolg van de inflatie (stijging CPI). De gemiddelde langetermijn verwachting 
voor de inflatie bedraagt 2 procent. De prognose voor de totale premiestijging per 1-1-2011 bedraagt daar-
door thans 7,1 procent (1,02*1,05-1). Kort na vaststelling van de jaarrekening begin juni 2010 zal, indien de 
ontwikkelingen die van invloed zijn op genoemde factoren daartoe aanleiding geven, een aangepaste prog-
nose voor de premie 2011 worden afgeven. De premie 2011 wordt volgens plan definitief vastgesteld in de 
aB-vergadering van november 2010.
Ook het rendement op vermogen, waarmee pensioenfondsen mogen rekenen bij vaststelling van de premie, 
speelt een rol. De wetgever heeft op 7 april 2010 een voorstel naar de Tweede Kamer gezonden om de 
verschillende categorieën zakelijke waarden, waarmee pensioenfondsen in dit kader mogen rekenen, ter 
verlagen. De gevolgen daarvan moeten eveneens worden meegenomen bij de vaststelling van de premie 
2011, er van uitgaande dat deze voorstellen parlementaire goedkeuring verkrijgen.   

a f t r e k b a a r h e i d 	 V r i j w i l l i g e 	 s t o r t i n g e n
De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat door deelnemers vrijwillige gestorte premies in het 
kader van een pensioentekort niet aftrekbaar zijn. BPl en de NlBv hebben met ondersteuning van Pricewa-
terhouseCoopers geprobeerd om de belastingdienst alsnog te overtuigen om aftrek toe te staan,  in ieder 
geval voor de bedragen die in 2007 en 2008 zijn gestort en afgetrokken. Met de belastingdienst zijn in de 
loop van maart/april 2010 de volgende afspraken gemaakt:. extra stortingen in 2006 of eerder staan niet ter discussie (geen openstaande aangiften meer).. De belastingdienst honoreert de extra stortingen in 2007 voor alle aangiften.. Aftrek voor 2008 wordt niet toegestaan, maar de individueel betaalde premie wordt aangemerkt als 
 voorschot op de verplichte premie 2010 (voor een enkele loods ook op de verplichte premie 2011) 
 en via de maatschap verrekend. De loodsen ontvangen de extra storting uit 2008 dus via hun winst
 aandeel 2010 (en voor zover van toepassing 2011) terug. voordeel van deze handelswijze is dat de 
 aangiften 2008 niet behoeven te worden gewijzigd. . vanaf 2009 wordt onder de huidige wetgeving geen aftrek meer toegestaan.

De betreffende deelnemers zijn schriftelijk geïnformeerd. Zolang de fiscus op basis van de huidige regelge-
ving de aftrek van extra inkopen niet toestaat, worden extra inkopen niet toestaan. Voor de mogelijkheid 
van extra inkopen en fiscale aftrek daarvan zal gewacht moeten worden op nieuwe wetgeving voor beroeps-
pensioenfondsen. Daarover voert de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB) al geruime tijd overleg met 
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pensioenfondsen (UvB) al geruime tijd overleg met het Ministerie van Financiën/Belastingdienst. Invoering 
van de nieuwe wetgeving is voorzien in 2015. Of er dan extra inkoop en fiscale aftrek weer mogelijk wordt 
en zo ja, in welke mate, is thans nog onzeker. 

w i j z i g i n g 	 b e l e g g i n g s b e l e i d
Het bestuur studeert op een wijziging van het beleggingsbeleid, met name het beleid m.b.t. renteafdekking. 
De bedoeling is voor juli 2010 hierover concrete besluiten te nemen.

V e r w e r k i n g 	 a a n b e V e l i n g e n 	 c o m m i s s i e s
Het bestuur zal in 2010/2011 bezien of de aanbevelingen van de commissies Frijns en goudswaard tot wijzi-
ging in het beleid moeten leiden. Tevens zal worden bezien wat de gevolgen zijn van de wijzigingen die door 
de overheid in pensioenregelgeving worden doorgevoerd.

w i j z i g i n g 	 s a m e n s t e l l i n g 	 b e s t u u r	
In juni 2010 treedt H.B.W. Broers af als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door M.A. van Kuik, er van uit-
gaande dat de procedure voor verkrijging een verklaring van geen bezwaar van de toezichthouders goed 
verloopt. In 2011 treedt a.g. Nauta af als bestuurslid. Conform de Pensioenverordening is aan de algemene 
Raad gevraagd om vóór juni 2010 een kandidaat voor te dragen. Medio 2012 treedt P.J.J. van den Berg af, 
thans secretaris/penningmeester. Het bestuur heeft besloten dat r. de jonge de functie van secretaris/pen-
ningmeester gaat overnemen. Hij gaat `meelopeǹ  in het DB vanaf januari 2011. 

P e n s i o e n r e g i s t e r
Op 1 januari 2011 treedt het Pensioenregister in werking. Iedere burger kan dan vanaf deze datum via 
de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht krijgen van alle bij pensioenfondsen en 
pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en toekomstige rechten én van de aanspraken 
in het kader van de algemene Ouderdomswet (aOW). Het Pensioenregister laat bovendien zien waar 
het pensioen is opgebouwd en waar men dus terecht kan voor meer informatie. er wordt uitgegaan 
van de informatie over regelingen zoals die ook op het Uniform Pensioenoverzicht is terug te vinden. 
elke Nederlander met een Burger service Nummer en DigiD heeft gratis toegang tot de website. 
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d e s k u n d i g h e i d

deskundigheidsplan

Het opzetten, uitvoeren en actualiseren van een pensioenregeling vereist veel specifieke kennis. Het verga-
ren en op peil houden van deze kennis is dus van groot belang. Het fonds heeft een deskundigheidsplan op-
gesteld dat uitgaat van het Plan van aanpak Deskundigheidsbevordering van de koepels. Ten behoeve van het 
opstellen van dit plan wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de individuele UvB-deskundigheidstoets, 
die gebaseerd is op niveau 1 (vereist). alle aB-leden en de manager pensioenen ondergaan één keer per jaar 
deze toets. Het deskundigheidsplan is in 2009 aangepast aan de hand van uitkomsten van deze individuele 
toetsen. een dergelijk exercitie vindt jaarlijks plaats. Het deskundigheidsplan wordt uiteraard ook herzien bij 
wijziging van de bestuurssamenstelling. Het deskundigheidniveau 2, waarbij het gaat om de vraag of het be-
stuur in staat is op de verschillende aandachtsgebieden tot een afgewogen oordeel te komen, wordt gehaald 
door verdieping en discussie in de bestuurvergaderingen. er vindt t.a.v. niveau 2 nog geen externe toetsing 
plaats. Het bestuur is evenwel voornemens dit in 2010/2011 te organiseren.  
Uit genoemd deskundigheidsplan blijkt dat het kennisgebied communicatie de aandacht behoeft van het 
bestuur. Daarom heeft het bestuur in 2009 besloten om naast het reeds bestaande communicatieplan het 
communicatiebeleid te formuleren, hetgeen door het intern toezichtsorgaan en verantwoordingsorgaan 
positief is beoordeeld. Het communicatiebeleid met bijbehorend plan staan op de website. 
 
deskundigheidsbevordering 
elk nieuw bestuurslid volgt een speciaal door de UvB opgezette tweedaagse basiscursus voor bestuurders 
van beroepspensioenfondsen, welke opleidt op niveau 1. Deze cursus wordt regelmatig geactualiseerd en 
bestuursleden gaan dan “op herhaling”. De UvB organiseert daarnaast verdiepingsdagen (niveau 1), waarbij 
wordt ingegaan op specifieke onderwerpen of actuele ontwikkelingen. Het fonds organiseert ook zelf voor 
AB-leden studiedagen. In 2009 heeft het bestuur een evaluatiedag georganiseerd, ter beoordeling van het 
eigen functioneren (lees verder onder evaluatie functioneren als bestuur). 
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Deelname aB-leDen aan cUrsUssen, stUDieDagen en seminars �009
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cUrsUssen

��/��-09 UVB (Basis cUrsUs) . .
1�-0�-09 UVB VerDiepingsDag (VermogensBeHeer) . . .
11-1�-09 UVB VerDiepingsDag (actUariaat) . . . . . .
aB stUDieDag

01-09-�009 ZelFeValUatie BestUUr . . . . . . . .
seminars

1�-01-�009 roBeco Visie �009 . . .
19-01-�009 DnB (Herstelplannen) . .
1�-0�-�009 DnB (Herstelplannen) . .
0�-0�-�009 apg seminar(actUaliteiten) .
09-0�-�009 roBeco (actUaliteiten) . . . .
��-0�-�009 Delta lloyD (actUaliteiten) .
19-0�-�009 pensioenkoepels (inDeXatie laBel en commUnicatie) .
��-0�-�009 UVB (compliance) .
0�-0�-�009 pWc (BtW) .
0�-0�-�009 s &V (renterisico) .
09-0�-�009 UVB (compliance) . . .
1�-0�-�009 roBeco annUal meeting priVateeQUity .
11-09-�009 roBeco institUtional sUmmit �009 . . . . . . . . .
1�-09-�009 DnB pensioenmiDDag . . .
�-10-�009 DnB, st.nimF inZake Herstelplan .
0�-11-�009 pensioen seminar ZWitserleVen (aoW) . . . . .
0�-11-�009 roBeco seminar (strategiscHe assetallocatieBeleiD) . . .
19-11-�009 eUropeanpensioenacaDemy (FiDUciair management) . .
��-11-�009 Delta lloyD (aoW) . .
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e V a l u a t i e 	 f u c t i o n e r e n 	 b e s t u u r
In 2009 heeft de voorzitter volgens een vastgelegde procedure met individuele bestuursleden evaluatiege-
sprekken gehouden, waarbij de uitkomst van de UvB-deskundigheidstoets is betrokken. Ook het functione-
ren van de voorzitter en de secretaris/penningmeester is geëvalueerd door gesprekken met twee aB-leden. 
De uitkomsten van de individuele evaluatiegesprekken zijn als input gebruikt voor de evaluatie van het func-
tioneren van het bestuur als geheel. Deze evaluatie, welke plaats vond onder begeleiding van een bestuurs-
kundige, is gestart in 2009 en afgerond in 2010. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het bestuur, voor 
het merendeel ter bevestiging van een in de praktijk gegroeide situatie, het volgende vastgelegd: . Het DB bereidt de agenda van het aB voor op een zodanige wijze dat het aB besluiten kan nemen 
 over alle relevante onderwerpen en legt daarmee de basis voor het aB om “in controle” te kunnen 
 zijn. Het DB streeft er naar om de stukken zodanig op te stellen c.q. te laten opstellen (manager 
 pensioenen, actuaris of deskundige) dat het AB een goede afweging kan maken vanuit verschillende 
 invalshoeken, voor zover deze van toepassing zijn. Het DB vermijdt zoveel mogelijk het “voorkoken” 
 vanuit één richting of één visie, tenzij het gaat om toepassing van staand beleid dan wel vakmatig 
 handelen onmiskenbaar in één richting wijst of de richting al door het aB is bepaald.. Het DB draagt zorgt voor een goede en tijdige uitvoering van de besluiten van het AB, waarbij 
 delegatie aan de manager pensioenen plaats kan vinden. Het DB zorgt daarbij voor voldoende 
 “checks and balances” (controle van de manager pensioenen en terugkoppeling naar het aB).  . Het DB kan ter voorbereiding van belangrijke besluiten van het AB, die een grote impact hebben 
 op de positie of werkwijze van het fonds, de positie van de deelnemers/gepensioneerden of de 
 inkomsten of uitgaven van het fonds, aan het AB voorstellen daarvoor een projectgroep of werk
 groep in te stellen. Bij voorstellen voor de instelling van een projectgroep of werkgroep houdt het 
 DB rekening met de continuïteit van de vereiste deskundigheid in het bestuur. Ook niet DB-leden 
 kunnen een dergelijke voorstel doen.   .  Ter bevordering van de vereiste deskundigheid in het bestuur organiseert het DB tenminste 2x per 
  jaar een studiedag over een van te voren in het aB afgestemd thema of onderwerp.. DB-leden hebben voor interne en externe vertegenwoordiging 8 volle vacatiedagen meer ter be
 schikking dan andere aB-leden.  . De rol van de manager pensioenen is al naar gelang de situatie ondersteunend, adviserend of uitvoerend, 
 e.e.a. conform zijn functiebeschrijving.. In geval van terugtreden van een DB-lid gaat de door het aB benoemde opvolger in voorkomende 
 gevallen als beoogd voorzitter of beoogd secretaris/penningmeester meelopen in het DB gedurende 
 een periode van minimaal één jaar.

t o e z i c h t 	 e n 	 V e r a n t w o o r d i n g
Het DB legt tijdens elke bestuursvergadering verantwoording af aan het algemene bestuur. Het algemeen 
bestuur legt jaarlijks verantwoording af door middel van het jaarverslag dat op de website, www.bploodsen.
nl. wordt geplaatst en op verzoek aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden wordt toegezonden. Het 
bestuur hanteert met ingang van 2007 de Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de stichting van de 
Arbeid van 16 december 2005. Hieruit is voortgevloeid de instelling van een intern toezichtsorgaan en een 
verantwoordingsorgaan. De inrichting van deze organen, alsmede hun taken, rechten en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds
Zie voor het rapport van het intern toezichtsorgaan in 2009 en de reactie daarop van het bestuur en het 
oordeel van het verantwoordingsorgaan de bijlagen 8 en 9, en voor het oordeel van het verantwoordings-
oorgaan en de reactie van het bestuur hierop de bijlagen 10 en 11. 
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k l a c h t e n - 	 e n 	 g e s c h i l l e n P r o c e d u r e
BPL kent een klachten- en geschillenprocedure (zie bijlage 7). In 2009 werd, tegen een door het bestuur in 
2008 afgewezen bezwaar, beroep ingesteld bij de burgerrechter. Dit beroep was bij het vaststellen van dit 
jaarverslag nog onder de rechter. In 2009 werd één klacht ingediend. De klacht betrof de vaststelling van het 
bijzonder partnerpensioen. Tegen de uitleg van de Manager Pensioenen werd bezwaar aangetekend bij het 
bestuur. Tegen de reactie van het bestuur werd geen beroep ingesteld bij de burgerrechter. Door een deel-
nemer (later ondersteund door 56 andere deelnemers) werd bij het bestuur een kwestie van vermeende 
ongelijke behandeling aanhangig gemaakt. Het bestuur bestrijdt dat sprake is van ongelijke behandeling en 
heeft dit schriftelijk en doormiddel van twee voor deze groep deelnemers gehouden voorlichtingsbijeen-
komsten duidelijk gemaakt.   
 
g e d r a g s c o d e
Het bestuur hanteert een gedragscode en een daarop gebaseerde regeling relatiegeschenken, welke begin 
2008 is aangepast aan de nieuwe wettelijke voorschriften. De aB-leden en de manager pensioenen tekenen 
jaarlijks een verklaring tot naleving. Ook de directie van de NLBV heeft, gelet op hun betrokkenheid bij de 
uitvoering van de pensioenregelingen, een dergelijke overeenkomst getekend. 

c o m P l i a n c e	
In 2009 heeft het bestuur een Compliance charter en een Compliance program opgesteld. Het Compliance 
charter bevat de uitgangspunten voor de inrichting van compliance. Tevens heeft het bestuur een compli-
ance program opgesteld. Het Compliance program hangt onder het Compliance charter en bevat de werk-
wijze en de bijbehorende structuur. De wijze waarop de compliance taken zijn belegd is vastgelegd in de nota 
Belegging compliance taken stichting Beroepspensioenfonds loodsen. genoemde documenten staan op de 
website. De compliance officer ziet toe op de uitbestedingsprocessen en de registratie van nevenfuncties. 
De overige compliance taken, waaronder het toezien op de naleving van de wet- en regelgeving, zijn intern 
belegd bij het DB en manager pensioenen.   

c o m P l i a n c e 	 o f f i c e r	
De taken en bevoegdheden van deze functionaris zijn vastgelegd in de nota Belegging compliance taken 
Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen. Zie ook in hoofdstuk ‘Pension Fund Governance’.

V e r s l a g 	 c o m P l i a n c e 	 o f f i c e r
gedurende het verslagjaar werden het compliance charter alsmede het compliance program door het be-
stuur formeel vastgesteld. Met beide documenten belicht het BPl het belang dat zij toekent aan de inrichting 
en inbedding van compliance en sluit daarbij aan bij de kernwaarden van het BPl. In het lopende verslagjaar 
zullen nog enige formele stukken worden vastgesteld. vastgesteld werd verder een taakverdeling betref-
fende de compliance tussen het dagelijks bestuur en de manager pensioenen en de compliance officer. Dit 
wordt beschreven in de door het bestuur vastgestelde nota Belegging compliance taken stichting BPl.
Uit dit stuk volgt dat de compliance officer verantwoordelijk is voor de naleving van de gedragscode en 
hierover rapporteert aan de voorzitter. Tevens is vastgelegd dat de compliance officer het bestuur adviseert 
t.a.v. het uitbestedingbeleid. Gedurende het verslagjaar is de compliance officer bij twee bestuursverga-
deringen aanwezig geweest, waarin uitbestedingscontracten aan de orde waren. Contracten en evaluatie-
rapporten met S&V, Hewitt en Robeco werden beoordeeld op compliance aspecten, waarbij aangetekend 
dient te worden dat niet in alle gevallen de letterlijke tekst zoals beschreven in het compliance charter werd 
overgenomen door de contractant. Dit is terug te voeren tot juridische aspecten, echter in alle gevallen 
werd na goed overleg een passende oplossing gevonden.
Door alle betrokkenen werd de overeenkomst inzake naleving van de gedragscode getekend, tevens werd 
door alle betrokkenen een opgave verstrekt van eventuele nevenfuncties. 
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er was geen enkele aanleiding hier nadere informatie over in te winnen. gedurende het verslagjaar werden 
geen meldingen ontvangen die getoetst dienden te worden aan de gedragscode.

Castricum, 13 april 2010
Jan Heldoorn, Compliance officer

e x t e r n 	 t o e z i c h t
Het afgelopen jaar zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. er zijn door DNB of 
AFM geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheids-
uitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. De vermogens-
positie is eind 2009 zodanig dat er korte en langetermijnherstelplan is opgesteld alle belanghebbenden zijn 
hierover in april 2009 schriftelijk en via de website geïnformeerd.
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k e n m e r k e n 	 P e n s i o e n r e g e l i n g e n

Bij BPl bestaan drie regelingen:. Pensioenstatuut 1988.. Pensioenstatuut 2004.. reglement aspirant-registerloodsen.

levenslang ouderdomspensioen uit pensioenstatuut 1988 vanaf pensionering 
op 65-jarige leeftijd 
Het ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd op basis van een middelloon-
achtige regeling. De pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen, die jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld, is voor alle deelnemers gelijk. Per deelnemersjaar is het ouderdomspensioen 1,5 procent van 
de pensioengrondslag. Indien er meer dan 30 deelnemersjaren zijn, is het opbouwpercentage gelijk aan 45 
gedeeld door dat aantal deelnemersjaren. Door het toegepaste percentage van 1,5 procent wordt indirect 
rekening gehouden met een aOW-aftrek.

levenslang ouderdomspensioen uit pensioenstatuut 2004 met pensioenleeftijd 
60 (of vervroegde pensionering voor 60 jaar)
Het ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd op basis van een middelloon-
achtige regeling. De pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen, die jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld, is voor alle deelnemers gelijk. Ieder deelnemersjaar wordt 2 procent van de voor dat jaar gel-
dende pensioengrondslag aan ouderdomspensioen opgebouwd. 

tijdelijk ouderdomspensioen uit pensioenstatuut 2004 met pensioenleeftijd 60 
(of vervroegde pensionering voor 60 jaar) 
Het tijdelijke ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd op basis van een mid-
delloonachtige regeling en uitgekeerd tot en met de maand waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt. De 
pensioengrondslag voor het tijdelijk ouderdomspensioen, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld, 
is voor alle deelnemers gelijk. Ieder deelnemersjaar wordt 0,7 procent van de voor dat jaar geldende pensi-
oengrondslag aan tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd. 

levenslang partnerpensioen

voor alle deelnemers geldt een levenslang partnerpensioen. Op het moment van ingang bedraagt dit pen-
sioen 70 procent van het op de pensioendatum te bereiken dan wel van het reeds ingegane ouderdoms-
pensioen (bij Pensioenstatuut 2004), in geval van vervroegde pensionering verlaagd naar 45 procent vanaf 
65-jarige leeftijd pensioentrekkende. Onder bepaalde voorwaarden is uitruil van partnerpensioen mogelijk. 
De door het bestuur op advies van de actuaris vastgestelde uitruilfactoren zijn vastgelegd in de beide pen-
sioenstatuten. een verzoek van de deelnemer voor uitruil dient mede te worden ondertekend door de 
partner. Om te waarborgen dat dit een bewuste keuze is van partijen, wordt dit verzoek slechts door het 
fonds geaccepteerd als het in een notariële akte is vastgelegd.

tijdelijk partnerpensioen (pensioenstatuut 1988) 
voor alle deelnemers aan het Pensioenstatuut 1988 geldt een tijdelijk partnerpensioen (uitkering tot de 
65-jarige leeftijd van de partner). Op het moment van ingang bedraagt dit pensioen 12,5 procent van het bij 
overlijden geldende levenslange partnerpensioen. Dit pensioen wordt verhoogd met een door het bestuur 
vast te stellen bedrag ter compensatie voor een (mogelijk) Anw-hiaat (in 2009: € 10.437,--).
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wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt bij Pensioenstatuut 1988 14 procent van het op de pensioendatum te bereiken 
dan wel van het reeds ingegaan ouderdomspensioen. Bij Pensioenstatuut 2004 is dit percentage 9 procent.
Het wezenpensioen eindigt uiterlijk bij de 21-jarige leeftijd van de wees dan wel bij de 27-jarige leeftijd, in-
dien en zolang de wees studeert en/of tenminste 45 procent invalide is. Voor de gewezen deelnemer blijft 
een premievrije aanspraak op wezenpensioen bestaan.

arbeidsongeschiktheidspensioen

voor alle deelnemers geldt een arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis dat uitgekeerd wordt indien 
en zolang de deelnemer beroepsongeschikt is. De uitkering geschiedt tot uiterlijk de FlP-datum (Pensioen-
statuut 1988) c.q. de pensioenrekendatum (Pensioenstatuut 2004). Dit pensioen gaat niet eerder in nadat de 
deelnemer 104 weken ononderbroken arbeidsongeschikt is geweest. Op het moment van ingang bedraagt 
dit pensioen 75 procent (Pensioenstatuut1988) resp. 54 procent (Pensioenstatuut 2004) van de geldende 
pensioengrondslag. Bij ingang van het pensioen vóór het zesde deelnemersjaar geldt een lager oplopend 
percentage. Op dit pensioen worden wettelijke uitkeringen alsmede andere arbeids- of beroepsinkomsten 
geheel dan wel gedeeltelijk in mindering gebracht.

kenmerken reglement aspirant-registerloodsen

aspirant-registerloodsen hebben een leerovereenkomst met een regionale loodsencorporatie en de stich-
ting Opleiding en Deskundigheidsbevordering registerloodsen (stodel). gedurende deze opleidingsperiode 
wordt voor hen het overlijdens- en invaliditeitsrisico gedekt op basis van een speciaal voor deze groep 
vastgesteld pensioenreglement. De pensioengrondslag is voor alle deelnemers gelijk aan het 12-voud van de 
maandelijkse vergoeding aan aspirant-registerloodsen. voor alle deelnemers geldt een levenslang nabestaan-
denpensioen ter grootte van 49 procent van de laatstelijk geldende pensioengrondslag. Het wezenpensioen 
bedraagt per kind 20 procent van het geldende nabestaandenpensioen. Het invaliditeitspensioen bedraagt 
100 procent van de laatstelijk geldende pensioengrondslag. Bij algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heid komt een pensioenpremie beschikbaar waarmee levenslang ouderdoms- annex nabestaandenpensioen 
wordt opgebouwd.

w i j z i g i n g e n 	 i n 	 2 0 0 9
Het Pensioenstatuut 2004 is in 2009 één keer gewijzigd. Het betreft een technische wijziging van artikel 7, 
lid 4 sub a en b en artikel 8.  

t e 	 V e r w a c h t e n 	 w i j z i g i n g e n 	 i n 	 2 010 / 2 011
In 2010 worden nieuwe overlevingstafels van het actuarieel genootschap verwacht. Deze zullen een extra 
stijging van de premie per 1-1-2011 tot gevolg hebben. Her bestuur heeft een prognose van de premiestijging 
per 1-1-2011 afgegeven. Tevens zullen dan de inkooptarieven voor flexioen en de ruilfactoren (voor uitruil 
partnerpensioen voor ouderdomspensioen en andersom) moeten worden herzien. 
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In het boekjaar 2009 is een positief resultaat behaald van 24.298.000 euro. Dit resultaat is ontstaan door 
enerzijds de ontwikkeling van de technische voorziening en anderzijds de ontwikkeling van het vermogen. In 
de volgende tabel wordt het resultaat uitsplitst naar de diverse bronnen en vervolgens toegelicht. 

analyse Van Het resUltaat (X1000 eUro) �009 �00� �00�

rentetermiJnstrUctUUr 0 -��.��� ��.��0

premies -19� �.19� 1.���

kosten -1�� -�01 ��

BeleggingsopBrengsten (intrest) �9.0�1 -1�.��0 -1�.��9

WaarDeoVerDracHten en stortingen 1            1.110 �1�

Flp 0 �.��� �

FleXioen -1� 0 0

Uitkeringen -�0 -1�9 -���

sterFte -�9� -9�� 0

arBeiDsongescHiktHeiD ��9 �� 0

HerVerZekering -�� -�0 0

kanssystemen 0 0 -���

toeslagVerlening 0 -1�.�0� -�.90�

aanpassing actUariële gronDslagen -��.��� -1�.�01 0

oVerige oorZaken �1� -��� �.��1

resUltaat BoekJaar ��.�9� -1�1.�1� 1�.���

resUltaat op premies (X 1000 eUro) 

kostenDekkenDe premie �009

resUltaat op pensioenopBoUW en risicoDekking -�.�1�

solVaBiliteitsopslag �.01�

totaal -19�
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resultaat op kosten

Het resultaat op kosten was in 2008 en 2009 negatief. Op basis van de Wet verplichte Beroepspensioenregeling 
dient in de premie een opslag voor uitvoeringskosten opgenomen te worden die gebaseerd is op de jaarlijks 
te betalen uitvoeringskosten verminderd met de vrijgevallen excassokosten. Met ingang van 1 januari 2010 
is besloten de opslag voor uitvoeringskosten in de premie te verhogen van 4 procent naar 7 procent van de 
actuarieel benodigde koopsom voor pensioenopbouw, uitgaande van de gedempte rentevoet.

resultaat op sterfte

In 2009 is een negatief resultaat op sterfte behaald. In het onderstaande overzicht wordt het resultaat op 
sterfte gesplitst in een resultaat op langleven en een resultaat op kortleven. Het resultaat op langleven 
geeft weer in hoeverre de werkelijke daling van de voorziening langleven (ouderdomspensioen, ingegaan 
partnerpensioen en ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen) als gevolg van overlijden overeenkomt met 
de verwachting op basis van de gekozen overlevingsgrondslagen. Het resultaat op kortleven (uitgesteld 
partnerpensioen) wordt bepaald door de werkelijke toename van de voorziening als gevolg van toekenning 
partnerpensioen plus de betaalde risicopremies voor partnerpensioen te vergelijken met de verwachte 
toename van de voorziening.

resUltaat op sterFte (X 1000 eUro) �009 �00�

VerWacHte VriJVal VoorZiening -�.��� -�.��1

WerkeliJk VriJVal Door oVerliJDen (langleVen) �.�9� �.�00

resUltaat langleVen -1.��� -1.1�1

BescHikBare risicopremie VoorZiening �.��� �.�0�

BescHikBare risicokoopsom ��� 0

WerkeliJke VriJVal VoorZiening latent partnerpensioen ��� �9�

toename VoorZiening a.g.V. toekenning partnerpensioen -�.��� -�.���

resUltaat kortleVen ��� ���

totaal sterFteresUltaat -�9� -9��

Op langleven is in 2008 en 2009 een verlies gemaakt. Dit houdt in dat de werkelijke sterfte achterblijft bij 
de aangenomen sterfteontwikkeling. Op kortleven is een winst gemaakt. Deze winst zal onderwerp zijn van 
een nader onderzoek in 2010.

stijging levensduur

In de bestuursvergadering van 18 februari 2010 is besloten om bij de vaststelling van de voorziening pensioen-
verplichtingen ultimo 2009 rekening te houden met een reservering in verband met de waargenomen stijging 
van de levensverwachting in de periode 2003-2008 en met de door het CBs geprognosticeerde stijging van 
de levensverwachting. Deze reservering bedraagt 4,8 procent van de voorziening pensioenverplichtingen. 
De Commissie Overlevingstafels van het actuarieel genootschap onderzoekt op dit moment welke invloed 
de prognose van de levensverwachting van het CBs heeft op de ontwikkeling van de overlevingskansen 
binnen de ag-prognosetafel. Zodra de nieuwe prognosetafels beschikbaar zijn zal het effect hiervan op de 
voorziening pensioenverplichtingen in kaart gebracht worden.
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i n t e r n 	 t o e z i c h t s o r g a a n	
Door de invoering van de Wet verplichte beroepspensioenregeling per 1 januari 2007 zijn de sTar-princi-
pes voor goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance, ‘PFG’) verankerd in het wettelijke kader. 
De 32 principes hebben betrekking op de volgende componenten: zorgvuldig bestuur, transparantie, open-
heid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Dit heeft geleid tot de instelling 
van een verantwoordingsorgaan en een intern toezichtsorgaan (afzonderlijk orgaan).

Het intern toezichtsorgaan heeft tenminste de volgende taken:. Het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen 
 de stichting;. Het beoordelen van de wijze waarop de stichting wordt aangestuurd;. Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met risico’s op langere termijn.

Het bestuur heeft eind 2009 met instemming van het verantwoordingsorgaan besloten om de frequentie van 
het intern toezicht te wijzigen in één keer in de 2 jaar (was één keer per jaar). 

V e r a n t w o o r d i n g s o r g a a n
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur 
aan de hand van het door het bestuur vastgestelde concept van het jaarverslag, de jaarrekening, alsmede 
andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezichtsorgaan over het door het bestuur 
uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie 
van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van de stichting opgenomen.

Het verantwoordingsorgaan heeft ten minste de volgende rechten:.  Het recht op overleg met het bestuur;.  Het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaris;.  Het recht op informatie;.  Het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op zijn oordeel over het door het bestuur 
  uitgevoerde beleid.

Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over.  Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;.  Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;.  De vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht; .  Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;.  vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het 
met 2/3-meerderheid van de stemmen besluiten tot het indienen van een verzoek bij de ondernemingska-
mer van het gerechtshof te amsterdam om:.  een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de 
            gang van zaken van het pensioenfonds;. Het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen. 

Zie voor samenstelling van deze organen zie blz. 6. 
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r a P P o r t 	 i n t e r n 	 t o e z i c h t s o r g a a n	
Het rapport van het intern toezichtsorgaan 2009 is opgenomen in bijlage 8. De reactie daarop van het be-
stuur is opgenomen in bijlage 9.

o o r d e e l 	 V e r a n t w o o r d i n g s o r g a a n
Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over gevoerde beleid in 2009 is opgenomen in bijlage 10.
De reactie daarop van het bestuur is opgenomen in bijlage 11.

c o m P l i a n c e	
Het bestuur heeft J. Heldoorn aangesteld als compliance officer. Compliance taken ondergebracht bij de 
compliance officer:. De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de voor BPL 
 geldende gedragscode. Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet kan hij insiders ver-
 plichten op eerste verzoek alle informatie te verstrekken omtrent enige door hen verrichte privé  
 beleggingstransactie. De compliance officer controleert of de privé beleggingstransacties aan de  
 toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen. . De compliance officer adviseert verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen 
 zoals die zijn opgenomen in de voor BPl geldende gedragscode. Hij is bevoegd een voor de verbon-
 den persoon bindende uitspraak te doen. . De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die als "insider" worden aange-
 merkt. De compliance officer deelt onverwijld aan de op de lijst opgenomen verbonden personen 
 mee dat zij als insider zijn aangemerkt en hij stelt hen op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing 
 als insider.. De compliance officer dient eveneens een lijst met alle bedrijven en instellingen waarmee het pensioen-
 fonds zaken doet op te stellen en deze regelmatig te actualiseren; deze lijst wordt aan de verbonden 
 personen ter beschikking gesteld.. De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter, zowel voor de dagelijkse gang 
 van zaken als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.. De compliance officer en de voorzitter, waaraan hij rapporteert, zijn gehouden tot geheimhouding 
 van informatie verstrekt door verbonden personen of derden. De geheimhouding kan worden door
 broken in het geval een goede uitoefening van zijn functie daartoe noodzaakt. .  De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en 
  archiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen privé beleggingstransacties 
  inbegrepen) of derden is verstrekt in het kader van de gedragscode. Hij bewaart afschriften van 
  alle schriftelijke overeenkomsten en jaarlijkse verklaringen die verbonden personen hem moeten 
  verstrekken (waarin zij verklaren zich aan de gedragscode te zullen houden). Tevens administreert 
  en archiveert de compliance officer alle door hem verleende autorisaties, verrichte controles en 
  onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en 
  correspondentie. .  De compliance officer dient verklaringen van nevenfuncties (jaarlijks, aan te leveren door de be-
  stuursleden) en verklaringen over cursussen, giften, etc. te verzamelen en te administreren. De 
  compliance officer draagt zorg voor de administratie en registratie van de betreffende formulieren 
  ten behoeve van de toezichthouder.. De compliance officer adviseert het bestuur t.a.v. het uitbestedingsbeleid en bij de totstandkoming 
 van uitbestedingscontracten. Hij toetst daarbij aan alle wettelijke regels en voorschiften. Hij brengt 
 zijn advies schriftelijk of mondeling uit, waarbij hij in het laatste geval aanwezig is bij de behandeling 
 in het bestuur.  
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Compliance taken ondergebracht bij DB en manager pensioenen (hierna DB+): . Het proactief signaleren van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het vertalen van 
 deze ontwikkelingen voor het fonds. Het bevorderen dat de kennis hierover waar nodig wordt ge
 ïmplementeerd en geborgd in de bestuurlijke en bedrijfsprocessen. . Het DB+ geeft vorm aan de organisatie en de bedrijfscultuur, en levert een bijdrage aan de ontwikkeling 
 van de individuele medewerker. Tevens draagt het DB+ zorg voor het op peil houden van de kennis 
 en vaardigheden van de medewerkers, die ondersteunend aan de bedrijfsdoelstellingen zijn. . Het DB+ houdt actief contact met de relevante kenniscentra binnen en buiten de organisatie op 
 centraal en decentraal niveau zoals met toezichthouders. . Het DB+ onderzoekt of de implementatie en naleving van wet- en regelgeving op een juiste wijze 
 wordt uitgevoerd met als doel het vormen van een oordeel en het treffen van adequate maatregelen. . Het DB+ borgt tevens de correcte en tijdige afhandeling van klachten.. Het DB+ rapporteert aan het bestuur van het pensioenfonds over de stand van zaken.
 Één keer per jaar wordt gerapporteerd over:. De stand van zaken met betrekking tot de implementatie, de werking en de effectiviteit van de be-
 noemde compliance aandachtsgebieden.. Inzicht in de relatie en contacten met de toezichthouders.. Ontwikkelingen bij en aanbevelingen van toezichthouders. . Overzicht van meldingen uit hoofde van meldingsverplichtingen aan toezichthouders, inclusief ge-
 constateerde overtredingen van regels.. Overzicht van rapportages aan de toezichthouders..  eventuele compliance-incidenten en de voortgang op eerder gerapporteerde compliance-incidenten.  
  een compliance incident vloeit voort uit een niet-integere en/of frauduleuze handeling van een be
  langhebbende of uit een gebeurtenis waarbij door ontoereikende of falende interne processen, 
  mensen of systemen of door externe gebeurtenissen een materieel direct of indirect verlies ontstaat.

b e s t u u r s b e s l u i t e n 	 e x 	 a r t i k e l 	 13 	 Va n 	 d e 	 s tat u t e n
Onderdeel van Pension Fund governance is openheid over bestuursbesluiten. In bijlage 7 worden de beslui-
ten weergegeven die met toepassing van artikel 13 van de Statuten door het bestuur zijn genomen, te weten:. Besluit verkiezing compliance officer.. Besluit verkiezingstermijnen functie voorzitter, secretaris/penningmeester, compliance officer.. Besluit vergoedingen en presentiegelden conform artikel 6, lid 5 van de Statuten.  . Besluit taakverdeling tussen DB/aB.. Besluit machtiging tekenbevoegdheid Manager Pensioenen. 

Deze besluiten staan ook op de website van BPl. Over alle andere belangrijke besluiten wordt schriftelijk 
en/of via de website gecommuniceerd.

c o m m u n i c at i e
BPL heeft een communicatiebeleid. Onderdeel van dit beleid is het communicatieplan, waarin gedetailleerd staat 
beschreven op welke wijze en in welke gevallen belanghebbenden worden geïnformeerd. Het communicatieplan 
is opgenomen als bijlage 13.
voor aspirant-deelnemers wordt in elke regio één of meerdere keren per jaar een voorlichtingsbijeenkomst 
gehouden over BPl en de inhoud van de pensioenregeling. In 2009 werden in de regio Ijmond twee keer een 
algemene voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor deelnemers.
Actieve loodsen die nog een flexioensaldo bij Robeco hebben uitstaan, krijgen vanaf 2010 twee UPO`s.  Als 
vanouds een UPO als deelnemer aan de uitkeringsregeling Pensioenstatuut 2004 en een nieuwe UPO als 
gewezen deelnemer aan de premie (flexioen)regeling. 
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Deze nieuwe UPO, die prognoses bevat van uitkeringen op de vervroegde pensioendatum in het geval van 
omzetting van het flexioenkapitaal in een pensioenuitkering, wordt vanaf 2010 elk jaar verstrekt.  

n e V e n f u n c t i e s
BPl dient verantwoording af te leggen over de door bestuursleden vervulde nevenfuncties. Zie hiervoor de 
tabel op blz. 19.
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Balans per �1 DecemBer, na Bestemming Van Het salDo Van Baten en lasten  (in eUro’s)

actiVa �009 �00�

�.  Beleggingen Voor risico FonDs

participaties in Beleggingsinstellingen:

ZakeliJke WaarDen ���.���.�91    1��.0�1.9��

VastrentenDe WaarDen     ���.��9.��0     �9�.���.��1

aanDelen in onroerenDe Zaken FonDsen     �1.1��.01�     11.9��.�9�

DeriVaten ��1.1�� -1.��9.���

oVerige Beleggingen 1.��9.90� �0�.�11

totaal ���.���.111 ���.���.���

leningen aan looDsen        ���.�1�        ���.��0

totaal ���.�0�.9�� ���.���.�9�

�. Beleggingen Voor rekening en risico Deelnemers

VastgoeDBeleggingen      ��.���      �0.1��

aanDelen 1.��9.�1� 1.�11.���

VastrentenDe WaarDen �.09�.�01 �.��9.���

oVerige Beleggingen 1.�99.�00 1.���.1��

totaal      �.���.�9�      �.���.���

�. VorDeringen en oVerlopenDe actiVa        ���.���        �.��1.���

�. liQUiDe miDDelen

aBn-amro Bank     �.��1     1.���.���

totaal �.��1 1.���.���

totaal actiVa ���.���.��� �9�.�9�.�9�

passiVa

�. sticHtingskapitaal en reserVes

minimaal Vereist Vermogen ��.�1�.���     ��.���.�1�  

algemene reserVe -�0.�1�.���    -��.9��.���

totaal    -1�.�0�.�10    -��.�00.1��

9. tecHniscHe VoorZieningen

VoorZiening pensioenVerplicHting     ���.��9.���     �1�.���.�0�

totaal     ���.��9.���     �1�.���.�0�

10. VoorZiening Voor rekening en risico Deelnemers

premie(FleXioen)regeling      �.���.�9�      �.���.���

totaal      �.���.�9�      �.���.���

11. oVerige VoorZieningen

VoorZiening kapitaalDekking Flp       9.���.9��                 �.�9�.1��            

totaal      9.���.9��     �.�9�.1��   

1�.  oVerige scHUlDen en oVerlopenDe passiVa       1.10�.��9       �.0�1.���

totaal passiVa ���.���.��� �9�.�9�.�9�
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rekening Van Baten en lasten oVer �009 (in eUr0’s)

Baten �009 �00�

1�. BeleggingsopBrengsten

Directe BeleggingsopBrengsten    �.9��.900     �.���.1��

inDirecte BeleggingsopBrengsten ��.0��.���      ��0.�99

kosten Van VermogensBeHeer     -�.���.�1�   -�.9��.00�

oVerige BeleggingsopBrengsten      1��.���        1��.��1  

totaal   ��.�0�.000    1.��0.90�

1�. BiJDragen Van looDsen ��.���.1��     �9.1��.9��

totaal Baten   ��.��9.1��    �0.�0�.���

lasten

1�. pensioenUitkeringen ��.�00.1�� ��.�00.9�9

1�. pensioenUitVoerings- en aDministratiekosten �1�.��� ���.191

19. mUtatie Balanspost VoorZiening pensioenVerplicHtingen �0.���.��� 1��.���.�0�

�0. mUtatie Balanspost VoorZiening Voor rekening en risico Deelnemers 1��.��9 -�.�0�.1�1

�1. mUtatie oVerige VoorZieningen

VoorZiening Flp 0 -�1.���.���

VoorZiening kapitaalDekking Flp �.���.��� �.�9�.1��

��. HerVerZekeringen

premies HerVerZekering inclUsieF rente ��.�91 �0.1��

totaal lasten �9.9�1.��9 1��.���.0�0

salDo lasten/Baten ��.�9�.���  -1�1.�1�.1��

Bestemming salDo

toeVoeging minimaal Vereist eigen Vermogen 1.0��.1�0 �.1��.�1�

onttrekking/toeVoeging algemene reserVe ��.���.��� -1�9.9�9.���

salDo lasten /Baten ��.�9�.��� -1�1.�1�.1��
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kasstroomoVerZicHt  (in eUro’s) 

kasstromen Uit pensioenactiViteiten �009 �00�

ontVangen premies       ��.00�.���       ��.9��.��0

ontVangen i.V.m. oVerDracHt Van recHten        ���.��1        �.19�.���

BetaalDe pensioenUitkeringen       -��.99�.�19       -��.�9�.9�0

BetaalDe pensioenUitVoeringskosten -1.�19.09� -1.�90.��9

ontVangen Uitkeringen Van HerVerZekeraars        19�.09�        19�.9�1

BetaalDe premies HerVerZekering -��.9�� -�0.1��

totaal kasstroom Uit pensioenactiViteiten ��1.9�0   1�.9��.�0�

kasstromen Uit BeleggingsactiViteiten

Verkopen en aFlossingen Beleggingen              0              0

ontVangen Directe BeleggingsopBrengsten �.90�.��9              �.�91.�0�

aankopen Beleggingen       -�.�99.�00       -��.9�1.��0

BetaalDe kosten VermogensBeHeer       -�.���.�1�*       -�.9��.00�*

totaal kasstroom Uit BeleggingsactiViteiten -1.���.���  -�1.�1�.0�1

netto kasstroom -1.��0.���   -�.���.���

mUtatie liQUiDe miDDelen -1.��0.���   -�.���.���

salDo liQUiDe miDDelen per 1 JanUari        1.���.���        �.�9�.10�

mUtatie liQUiDe miDDelen        -1.��0.���        -�.���.���

salDo liQUiDe miDDelen �1 DecemBer �.��1                1.���.���

* kosten Van VermogensBeHeer: 

manDaat roBeco 

priVate eQUity  

HeDgeFUnD 

emerging markets

premiUm eQUity Us

commoDities

totaal                

��0.�9�

           ���.1��

         9�9.���

         �0�.��0

         1��.���

1��.���

        �.���.�1�

         ���.���           

�9�.�00

         �.��0.99�

         1��.�9�

         1��.��1

       0

        �.9��.00�

toelichting op het kasstroomoverzicht

voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Hierbij worden alle 
ontvangsten en uitgaven als zodanig gepresenteerd. er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit 
pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten.
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a n a lY s e 	 Va n 	 h e t 	 r e s u lta at 	 ( b e d r a g e n 	 i n 	 e u r o 	 ‘ s 	 x 	 1 . 0 0 0 )
In het boekjaar 2009 is een positief resultaat behaald van eUr 24.298. een uitsplitsing van dit resultaat wordt 
weergegeven in de onderstaande tabel. 

Het resultaat is ontstaan door enerzijds de ontwikkeling van de technische voorziening en anderzijds de 
ontwikkeling van het vermogen.Het resultaat op kosten was in 2008 en 2009 negatief. Op basis van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling dient in de premie een opslag voor uitvoeringskosten opgenomen te 
worden die gebaseerd is op de jaarlijks te betalen uitvoeringskosten verminderd met de vrijgevallen excasso-
kosten. Met ingang van 1 januari 2010 is besloten de opslag voor uitvoeringskosten in de premie te verhogen 
van 4 procent naar 7 procent van de actuarieel benodigde koopsom voor pensioenopbouw, uitgaande van 
de gedempte rentevoet.
In 2009 is een negatief resultaat op sterfte behaald. Het resultaat op sterfte gesplitst in een resultaat op 
langleven en een resultaat op kortleven. Op langleven is in 2008 en 2009 een verlies gemaakt. Dit houdt 
in dat de werkelijke sterfte achterblijft bij de aangenomen sterfteontwikkeling. Op kortleven is een winst 
gemaakt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de hoofdverzekerden langer leven dan aangenomen in de ac-
tuariële grondslagen. In de bestuursvergadering van 18 februari 2010 is besloten om bij de vaststelling van de 

analyse Van Het resUltaat �009 �00� �00�

rentetermiJnstrUctUUr 0 -��.��� ��.��0

premies -19� �.19� 1.���

kosten -1�� -�01 ��

BeleggingsopBrengsten (intrest) �9.0�1 -1�.��0 -1�.��9

WaarDeoVerDracHten en stortingen 1            1.110
 

�1�

Flp
 

0
�.���

 

�

FleXioen -1� 0 0

Uitkeringen -�0 -1�9 -���

sterFte -�9� -9�� 0

arBeiDsongescHiktHeiD ��9 �� 0

HerVerZekering -�� -�0 0

kanssystemen 0 0 -���

toeslagVerlening 0 -1�.�0� -�.90�

aanpassing actUariële gronDslagen -��.��� -1�.�01 0

oVerige oorZaken �1� -��� �.��1

resUltaat BoekJaar ��.�9� -1�1.�1� 1�.���
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voorziening pensioenverplichtingen ultimo 2009 rekening te houden met een reservering in verband met de 
waargenomen stijging van de levensverwachting in de periode 2003-2008 en met de door het CBs geprog-
nosticeerde stijging van de levensverwachting. Deze reservering bedraagt 4,8 procent van de voorziening 
pensioenverplichtingen. De Commissie Overlevingstafels van het actuarieel genootschap onderzoekt op 
dit moment welke invloed de prognose van de levensverwachting van het CBs heeft op de ontwikkeling van 
de overlevingskansen binnen de ag-prognosetafel. Zodra de nieuwe prognosetafels beschikbaar zijn zal het 
effect hiervan op de voorziening pensioenverplichtingen in kaart gebracht worden.

t o e l i c h t i n g 	 o P 	 d e 	 b a l a n s 	 e n 	 s ta at 	 Va n 	 b at e n 	 e n 	 l a s t e n	

1. algemeen

 
1.1 activiteiten
Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL), statutair gevestigd in Rotterdam, is opgericht op 1 sep-
tember 1988. De stichting is ingeschreven bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41130603. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 5 juni 2007. Het pensioenfonds is een beroeps-
pensioenfonds. Op basis van twee uitkeringsregelingen (Pensioenstatuut 1988 en Pensioenstatuut 2004) 
verwerven de deelnemers een financiële aanspraak ten behoeve van de gevolgen van (vervoegde) pensi-
onering en overlijden. Deze regelingen bieden ook een dekking in geval van arbeidsongeschiktheid. Het 
pensioenfonds voert tevens een premie(flexioen)regeling uit, welke onderdeel is van Pensioenstatuut 1988. 
Het fonds draagt zorg voor uitbetaling van het functioneel leeftijdspensioen. Krachtens het Financieel Besluit 
loodswezen worden de kosten van functioneel leeftijdspensioenen ingehouden op de loodsgelden.

1.2 statutaire doelstelling 
Op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) is iedere (aspirant-)registerloods verplicht 
deel te nemen aan de pensioenregeling(en) van BPl. Deze pensioenregelingen voorzien in pensioenen voor 
(gewezen) registerloodsen en hun nagelaten betrekkingen. voor aspirant-registerloodsen geldt een aparte 
pensioenregeling, welke uitsluitend een dekking biedt in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het 
bestuur stelt zich ten doel pensioenen en andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom, be-
roepsongeschiktheid en overlijden aan deelnemers en gewezen deelnemers en hun nabestaanden, overeen-
komstig de geldende voorschriften. Het bestuur tracht dit doel te bereiken door:.  Het vormen van fondsen..  Het uitvoeren van de pensioenregeling zoals in het desbetreffende Pensioenstatuut of pensioen-
  reglement omschreven..  Al die maatregelen te nemen, die aan het doel ten goede komen.

Het beleid van het bestuur is in overeenstemming met deze doelstelling. Dit beleid is vastgelegd in beleidsdo-
cumenten, waarvan de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) de belangrijkste is. Hierin zijn het te 
voeren beleid, waaronder de financiële opzet en de grondslagen waarop het beleid berust, gemotiveerd be-
schreven. 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 voorwaardelijk geïndexeerde verplichtingen van het fonds. 
De aBTN is het laatst gewijzigd op 3 september 2009. 

1.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht
voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Hierbij worden alle 
ontvangsten en uitgaven als zodanig gepresenteerd. er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit 
pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten.
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2. grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is ver-
meld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 

2.3 schattingen en veronderstellingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
het pensioenfonds zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in 
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstel-
lingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

2.4 Opname van actief, verplichting, bate of last
een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor-
delen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

2.5 Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en presentatievaluta van het pensioenfonds. 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten 
laste van de staat van baten en lasten.

2.6 Beleggingen voor risico pensioenfonds
voor beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen is de marktwaarde de per balansdatum geldende 
beurskoers. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen is gebaseerd op het aandeel 
dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van de niet-beursgenoteerde vastgoedbelegging per 
balansdatum. Onroerend goed in ontwikkeling wordt gewaardeerd op basis van gedane uitgaven, inclusief 
bouwrente, waarbij wordt getoetst of die uitgaven tot waardewijzigingen leiden. Na oplevering worden 
(her)ontwikkelde objecten naar actuele waarde geherwaardeerd. 
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Zakelijke waarden zijn gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum. De marktwaarde van niet-beurs-
genoteerde aandelen en participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioen-
fonds heeft in het eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op markt-
waarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum. 
De marktwaarde van niet-beursgenoteerde participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aan-
deel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansda-
tum. De lopende interest op vastrentende waarden wordt gepresenteerd als onderdeel van de marktwaarde 
van de vastrentende waarden. 
Overige beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. 
 
2.7 Beleggingen voor risico deelnemers
De grondslagen voor de waardering van de beleggingen voor risico van deelnemers zijn gelijk aan die voor 
de beleggingen die voor risico van het pensioenfonds worden aangehouden.

2.8 vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale 
waarde. een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 
vorderingen en overlopende activa worden onderscheiden van vorderingen in verband met beleggings-
transacties. vorderingen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.

2.9 liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel 
een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met 
beleggingstransacties. liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder 
de beleggingen. rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellin-
gen onder kortlopende schulden.

2.10 stichtingskapitaal en reserves
stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en pos-
ten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioen-
fonds en overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de 
balans zijn opgenomen.
De statutaire reserves en de overige wettelijke reserves die het pensioenfonds conform artikel 2:389 en 
artikel 2:390 BW vormt, blijken op grond van artikel 2:373 lid 1 BW afzonderlijk uit de balans.

2.11 Technische voorzieningen 
De voorziening voor pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds (vPv) wordt gewaardeerd 
op actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van 
de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaarde-
lijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aan-
spraken en de onvoorwaardelijke (indexatie)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald met gebruik-
making van de marktrente, waarvoor de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB wordt 
gebruikt. Bij de berekening van de vPv is uitgegaan van de op de balansdatum geldende pensioenregelingen 
en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. jaarlijks wordt door het bestuur 
besloten of de opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Alle per balansdatum doorgevoerde 
indexaties zijn in de berekening begrepen. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden 
met premievrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van premies 
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waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid. Bij de bepaling van de actuariële uitgangs-
punten wordt rekening gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.

De VPV is gebaseerd op de volgende technische grondslagen:

Discontering geBrUikte metHoDe  DnB rentetermiJnstrUctUUr

geHanteerDe oVerleVingstaFel ag prognosetaFel �00�-�0�0,  startJaar �010

geHanteerDe leeFtiJDcorrecties:

mannen (Voor resp. na pensioenDatUm) -� / -�

VroUWen (Voor resp. na pensioenDatUm) -1 / -1

geHanteerDe kostenopslag op tecHniscHe VoorZieningen 0,� procent

ZiJn De gronDslagen in Het BoekJaar geWiJZigD? Ja

inDien Ja, toelicHting i.V.m. De toegenomen leVensVerWacHting is 

in aFWacHting Van nieUWe oVerleVingstaFels  

een reserVering opgenomen Van  �,� procent 

Van De VoorZiening pensioenVerplicHtingen

2.12 voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
Dit betreft de verplichtingen uit hoofde van de beschikbare-premieregeling voor deelnemers. Het beleggings-
risico ligt bij de deelnemers. De voorziening voor rekening en risico deelnemers is gewaardeerd volgens 
dezelfde grondslagen die gelden voor de waardering van de corresponderende beleggingen risico deelnemers.
 
2.13 Overige voorzieningen
Hieronder vallen de voorziening FlP en de voorziening kapitaaldekking FlP. Deze zijn opgenomen tegen de 
oorspronkelijke stortingen, inclusief het daarover toe te rekenen rendement.

3. grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 algemeen
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans 
gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel 
gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

3.2 Premiebijdragen
Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan deelnemers in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 
voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze be-
trekking hebben. 

3.3 Premiebijdragen risico deelnemers
Dit betreft ontvangen (vrijwillige spaar)bijdragen van deelnemers in het kader van de beschikbare(flexioen)
premieregeling. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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3.4 Beleggingsresultaten risico pensioenfonds 
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waarde-
wijzigingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclu-
sief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 
(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Onder de 
directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huurop-
brengsten en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstel-
ling. Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe kosten verstaan. Met de directe en indirecte 
beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten, provisies, va-
lutaverschillen e.d. 

3.5 Beleggingsresultaten risico deelnemers
De grondslagen voor bepaling van het resultaat betreffende beleggingsresultaten risico deelnemers zijn gelijk 
aan de grondslagen voor bepaling van het resultaat betreffende beleggingsresultaten risico pensioenfonds.

3.7 Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen. De pensioenuitkeringen zijn 
berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
3.8 Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
 
3.9 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
De mutatie pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds betreft de wijzigingen in de waarde 
van de technische voorziening.

3.10 Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers
De mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers betreft de wijzigingen in de waarde van de tech-
nische voorziening voor risico deelnemers.
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4. beleggingen voor risico fonds

in eUro’s

aanDelen  

onroerenDe 

Zaken 

FonDsen

ZakeliJke 

WaarDen

Vastren-

tenDe 

WaarDen DeriVaten oVerige totaal

stanD per 1-1-�00� �0.��9.��� 199.���.��� ���.���.0�� �1�.��0 -1��.1�� ���.���.��9

aankopen �1.�9�.�19 1��.���.�9� ��9.���.�1�

Verkopen -��.���.1�� -1��.��1.��� -1.�9�.��9 -�0�.9�9.�9�

oVerige mUtaties �.�09.��� -�.�90.�9� 991.��9 1.910.119

WaarDeontWikkeling -�.91�.��� -��.���.��� ��.�0�.0�9 �.�1�.��� -1.���.���

stanD per �1-1�-�00� 11.9��.�9� 1��.0�1.9�� �9�.���.��1 -1.��9.��� �0�.�11 ���.���.���

aankopen 9.���.9�� ��.9�0.��� 11�.�0�.0�� 190.�10.�0�

Verkopen -��.���.��9 -1�9.1�0.0�� -���.��0 -1��.1��.011

oVerige mUtaties �.1��.��� -1.���.9�� ��1.�9� �.0��.001

WaarDeontWikkeling 9.900.��� �0.���.��9 1.1�1.11� �.���.9�� ��.191.0��

stanD per �1-1�-�009 �1.1��.01� ���.���.�91 ���.��9.��0 ��1.1�� 1.��9.90� ���.���.111

aanDelen in onroerenDe Zaken FonDsen (in eUro’s) �009 �00�

inDirecte VastgoeDBeleggingen (participaties in Beleggingsinstellingen) �1.1��.01� 11.9��.�9�

stanD per �1 DecemBer �1.1��.01� 11.9��.�9�

 

ZakeliJke WaarDen (in eUro´s) �009 �00�

priVate eQUity aanDelen ��.��1.109 ��.9��.0�9

BeUrsgenoteerDe en niet-BeUrsgenoteerDe aanDelenBeleggingsFonDsen 1��.�9�.��� 11�.0��.1��

BeUrsgenoteerDe en niet-BeUrsgenoteerDe commoDitieBeleggingsFonDsen ��.���.9�� 0

BeUrsgenoteerDe en niet-BeUrsgenoteerDe HeDgeFonDsen ��.���.��� ��.0��.���

stanD per �1 DecemBer ���.���.�91 1��.0�1.9��

Het pensioenfonds heeft in totaal € 0 (2008: € 0) aan aandelen uitgeleend. 
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VastrentenDe WaarDen (in eUro´s) �009 �00�

niet-BeUrsgenoteerDe Beleggingsinstellingen ���.��9.��0 �9�.���.��1

stanD per �1 DecemBer ���.��9.��0 �9�.���.��1

Het pensioenfonds heeft in totaal € 0 (2008: € 0) aan vastrentende waarden uitgeleend. 

DeriVaten (in eUro´s) �009 �00�

ValUtaDeriVaten ��1.1�� -1.��9.���

stanD per �1 DecemBer ��1.1�� -1.��9.���

leningen aan looDsen (in eUro’s) �009 �00�

stanD Begin BoekJaar         ���.��0         991.�09

onttrekkingen         -10�.90�         -1��.��9

stanD per �1 DecemBer ���.�1�     ���.��0

leningen aan looDsen per regio (in eUro’s) �1-1�-�009

aantal 

looDsen

looDsen noorD      ��.���            �

looDsen iJmonD     1��.��9           1�

looDsen riJnmonD     ���.�0�           ��

looDsen scHelDemonDen     ���.�0�           ��

stanD per �1 DecemBer     ���.�1�           �9

Dit betreft een aantal persoonlijke leningen (kapitaalinbreng) die verstrekt zijn aan loodsen, die lid zijn van 
een van de maatschappen van registerloodsen. De leningen hebben een oorspronkelijke looptijd tot 1-12-
1997 en kunnen stilzwijgend telkenmale voor 60 maanden worden verlengd. als de betreffende loods uit de 
associatie treedt is de lening direct opeisbaar. vanaf 2006 is het mogelijk om de lening tussentijds af te lossen. 
De rente is gelijk aan de eurobasisrente plus 2 procent-punt per 1 januari van elk jaar (2009: 7,40 procent).
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 5. beleggingen voor risico deelnemers

in eUro’s �009 �00�

stanD per 1 JanUari       �.���.���       9.9��.��9

stortingen           10�.�99           ��.��0

onttrekkingen        -�19.���       -1.��9.�0�

resUltaat         �90.���        -�90.9�9

stanD per �1 DecemBer   �.���.�9�   �.���.���

De beleggingen - volgens de persoonlijke ‘asset- mix’ van de loodsen - van hun individuele deel van de pensioen-
opbouw worden op een aparte totaalrekening van het fonds bijgehouden. Deze beleggingen worden gewaar-
deerd op de beurswaarde per balansdatum. In 2009 zijn de totaalbedragen:

categorieën (in eUro’s) �009 �00�

registerlooDsen noorD    ���.���    ���.�91

registerlooDsen iJmonD 1.1��.0�� 1.11�.��1

registerlooDsen riJnmonD �.9��.1�� �.��0.9��

registerlooDsen scHelDemonDen 1.���.0�� 1.90�.���

Flp- gerecHtigDen 1.0��.��� 1.0��.���

VereVenings FleXioen ���.91� �00.�91

totaal �.���.�9� �.���.���

6. overige vorderingen

in eUro’s �1-1�-�009 �1-1�-�00�

te ontVangen aanVUlling Flp Bpl ���.��0 1.�0�.���

te ontVangen Flp in Depot 0 9�9.1��

rekening-coUrant looDsenorganisaties 109.�9� 19�.0��

te ontVangen DiViDenDBelasting ��.��1 �.1��

oVerige VorDeringen en oVerlopenDe actiVa �0.�91 ��.���

totaal ���.��� �.��1.���

alle overige vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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7. liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas- en banksaldi alsmede deposito’s.

8. stichtingskapitaal en reserves

sticHtingskapitaal (in eUro’s) �009 �00�

minimaal Vereist Vermogen per �1 DecemBer ��.�1�.��� ��.���.�1�

 algemene reserVe -�0.�1�.��� -��.9��.���

stanD per �1 DecemBer -1�.�0�.�10 -��.�00.1��

minimaal Vereist Vermogen (in eUro’s) �009 �00�

stanD per 1 JanUari ��.���.�1� 1�.110.000

 mUtatie minimaal Vereist Vermogen 1.0��.1�0 �.1��.�1�

stanD per �1 DecemBer ��.�1�.��� ��.���.�1�

algemene reserVe (in eUro’s) �009 �00�

stanD per 1 JanUari -��.9��.��� ��.00�.99�

resUltaatsBestemming ��.���.��� -1�9.9�9.���

stanD per �1 DecemBer -�0.�1�.��� -��.9��.���

vereist eigen vermogen
Het vereist eigen vermogen wordt door het pensioenfonds berekend met behulp van de standaardmethode. 
Hierbij wordt voor de samenstelling van de beleggingen uitgegaan van de feitelijke assetmix in de 
evenwichtssituatie. Het vereist eigen vermogen bedraagt per 31 december 2009 113,8 procent. De 
vermogenspositie van het pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als dekkingstekort. Het (minimaal) 
vereist eigen vermogen wordt berekend met gebruikmaking van een standaard model. De dekkingsgraad van 
het pensioenfonds bedraagt per 31 december 2009 97,5 procent (2008: 92,8 procent). 

Het pensioenfonds heeft op 30 maart 2009 een herstelplan bij DNB ingediend. Het in dit herstelplan 
geprognosticeerde herstel is in hoofdlijnen gebaseerd op de volgende feiten en verwachtingen:. Jaarlijkse aanpassing van de premie aan de prijsontwikkeling. Deze geïndexeerde premie is minimaal 
 gelijk aan de gedempte kostendekkende premie.. Indexatie van pensioenen, pensioenaanspraken en pensioengrondslagen volgens beleidsstaffel, 
 hetgeen betekent geen indexatie bij een dekkingsgraad lager dan 105 procent. Bij een dekkingsgraad 
 tussen 105 procent en 116 procent wordt na rato geïndexeerd.. Een rendement op beleggingen van 5,9 procent.. volledige afdekking van het renterisico. 
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De volgens het herstelplan benodigde dekkingsgraad ultimo 2009 bedraagt 95,9 procent. De feitelijk 
dekkingsgraad per 31 december 2009 lig dus 1,6 procent-punt hoger

Minimaal vereist vermogen
Het minimaal vereist vermogen is gelijk gesteld aan een opslag voor algemene risico’s van 5 procent van de 
technische voorzieningen risico fonds en risico deelnemer.

algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als extra waarborg om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De 
algemene reserve ligt lager dan het minimaal vereist eigen vermogen als ook het vereist eigen vermogen per 
31-12-2009.

9. technische voorzieningen

9.1 Toeslagverlening
Het pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de 
prijsontwikkeling. De pensioenen/opgebouwde pensioenen zijn in 2009 met 0 procent verhoogd. De prijzen 
gingen toen met 3,1 procent omhoog. Het pensioenfonds heeft de pensioenen/ opgebouwde pensioenen 
de afgelopen twee jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2008 met 1,3 procent. De prijzen gingen toen 
met 1,3 procent omhoog. Tevens is in 2008 de voorwaardelijke toeslag van 3 procent omgezet in een 
onvoorwaardelijk recht. Over het jaar 2007 met 1,1 procent. De prijzen gingen toen met 1,1 procent 
omhoog. Het pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioenen/opgebouwde pensioenen 
uit beleggingsrendement. er bestaat door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet 
meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

9.2 grondslagen voorziening pensioenverplichtingen risico fonds

Discontering geBrUikte metHoDe  DnB rentetermiJnstrUctUUr

geHanteerDe oVerleVingstaFel ag prognosetaFel �00�-�0�0,  startJaar �010

geHanteerDe leeFtiJDcorrecties:

mannen (Voor resp. na pensioenDatUm) -� / -�

VroUWen (Voor resp. na pensioenDatUm) -1 / -1

geHanteerDe kostenopslag op tecHniscHe VoorZieningen 0,� procent

ZiJn De gronDslagen in Het BoekJaar geWiJZigD? Ja

inDien Ja, toelicHting i.V.m. De toegenomen leVensVerWacHting is 

in aFWacHting Van nieUWe oVerleVingstaFels  

een reserVering opgenomen Van  �,� procent 

Van De VoorZiening pensioenVerplicHtingen
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9.3 verloop voorziening pensioenverplichtingen risico fonds

oorZaken toe- en aFname �009 �00�

tecHniscHe VoorZiening Voor risico FonDs Begin BoekJaar �1�.��� ���.��1

BenoDigDe interesttoeVoeging (�,��� procent) 1�.�0� 1�.��1

actUarieel BenoDigD Voor pensioenopBoUW (coming serVice) 1�.1�� 10.�9�

inkoop VanUit Flp per 1-�-�00� 0 ��.�0�

inkomenDe WaarDeoVerDracHten 0 ��1

inkoop Uit FleXioen ��� ��0

VerleenDe toeslagen 0 1�.�0�

Uitkeringen -1�.�1� -1�.���

VriJVal eXcassokosten Uit VoorZiening -�� -��

WiJZiging rentetermiJnstrUctUUr -1�.�19 ��.���

oVerliJDen ��1 9��

arBeiDsongescHiktHeiD 90 -��

correcties en mUtaties -��� ���

WiJZiging actUariële gronDslagen:
 .  leeFtiJDsterUgstellingen

  . reserVering Voor stiJging leVensVerWacHting

0

��.���

1�.�01

0

totaal toename �0.��� 1��.���

tecHniscHe VoorZiening Voor risico FonDs einDe BoekJaar ���.��9 �1�.���

9.4 voorziening pensioenverplichting risico fonds naar categorieën belanghebbenden

(X 1.000 eUro) �009 �00�

actieVen en arBeiDsongescHikten            ��1.���        �9�.9��

geWeZen Deelnemers �19       ���

pensioengerecHtigDen ��1.9��    ���.���

reserVering stiJging leVensVerWacHting ��.��� 0

totaal ���.��9      �1�.���



�9

j a a r r e K e N I N g

in aantallen �009 �00�

actieVen en arBeiDsongescHikten            ���           �0�

geWeZen Deelnemers �              �

pensioengerecHtigDen �0�           ���

totaal 1.19�         1.1��

10. voorziening voor rekening en risico deelnemers

(X 1.000 eUro) �009 �00�

WaarDe Beleggingen per 1 JanUari �.��� 9.9��

spaarBiJDragen �� �9

stortingen �� 0

BeleggingsopBrengsten �9� -�91

Uitkeringen - ��� - 1.��1

resUltaat op kanssystemen 0 �1

WaarDe Beleggingen per �1 DecemBer �.��� �.���

 

11. overige voorzieningen

 VoorZiening kapitaalDekking Flp tot 1-�-�00� (X 1.000 eUro) �009 �00�

stanD per 1 JanUari 0 �1.���

correctie 0 -��

Dotatie looDsen 0 �.1��

Dotatie sticHting BUrel 0 �.��0

renDementsBiJscHriJVing 0 -1.���

VriJVal i.V.m. oVerliJDen 0 -199

toegekenDe aanspraken Uit Flp-kapitaal 0 -��.�9�

VriJVal solVaBiliteit 0 -�.��9

stanD per �1 DecemBer 0 0
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Per 1 juli 2008 zijn de FLP-uitkeringen van per 30 juni 2008 nog actieve loodsen afgefinancierd. Deze 
affinanciering is gefinancierd uit de bestemmingsreserve FLP en een additionele koopsom gestort door de 
loodsen (NLBV) van € 6.124.891 en door stichting Burel van € 3.770.371. Deze bedragen zijn in 2008 van 
het Nederlands loodswezen Bv en Burel ontvangen. 

VoorZiening kapitaalDekking Flp VanaF 1-�-�00� 

(X 1.000 eUro) �009 �00�

stanD per 1 JanUari �.�9� 0

Dotatie looDsen �.��1 �.10�

renDementsBiJscHriJVing ��� 191

stanD per �1 DecemBer 9.��� �.�9�

In 2009 is door de loodsen (NLBV) een additionele koopsom van € 2.581.389 gestort ten behoeve van 
kapitaaldekking van nog niet afgefinancierde ingegane FLP. Hiervan is € 2.058.327 van het Nederlands 
Loodswezen BV in 2009 ontvangen en € 523.062 in februari 2010. Per 31 december 2009 is een totaalbedrag 
voor bovengenoemd doel beschikbaar van € 9.663.935.

12. overige schulden en overlopende passiva

in eUro’s �1-1�-�009 �1-1�-�00�

rekening-coUrant looDsenorganisaties ��.1�� ��.�0�

creDiteUren 10�.1�� ��.90�

te Doteren Flp in Depot 0 9�9.1��

aF te Dragen loonBelasting en sociale lasten 91�.1�� 91�.��1

rekening-coUrant aVéro acHmea �19 19.09�

te Betalen aDVieskosten ��.��� ��.9��

oVerige scHUlDen en oVerlopenDe passiVa �0.��� ��.���

totaal 1.10�.��9 �.0�1.���

alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

13. risicobeheer 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op beheersing van de verschillende risico’s die het fonds loopt. Het gaat 
hierbij om een samenvatting van het hoofdstuk risicobeleid. 
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Beleggingsrisico
BPl voldoet aan de eisen die de Wet verplichte beroepspensioenregeling stelt aan beleggingen. De 
risicobeheersing bestaat uit de kaders die volgen uit het asset liability Management(alM) model. Hier 
wordt de verdeling tussen zakelijke en vastrentende waarden gekozen die past bij het karakter van het fonds. 
Tevens wordt dan bezien welke risico’s het fonds wil uitsluiten of beperken (de-risken). Dit resulteert in 
vaststelling van de strategische benchmark en de opstelling van de beleggingsrichtlijnen van het fonds. Op 
basis van deze richtlijnen zal de vermogensbeheerder overgaan tot implementatie van de portefeuille. De 
resultaten van beleggingen worden gemonitord op basis van periodieke rapportages. De bepaling van de 
strategische benchmark wordt minimaal eenmaal per jaar opnieuw bezien. 

renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen 
veranderen a.g.v. ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid 
is de duration. De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren van de kasstromen.

BalansWaarDe �1-1�-�009

DUration Van De VastrentenDe WaarDen (Voor DeriVaten) �,�

DUration Van De VastrentenDe WaarDen (na DeriVaten) ��,�

DUration Van De (nominale) pensioenVerplicHtingen 1�,�

De modified duration is berekend op basis van de gehele portefeuille, waarbij aan equities, hedge funds, 
private equity en commodities een duration van ‘0’ toegekend is. Indien de duration van de beleggingen 
aanzienlijk korter is dan de duration van de verplichtingen is er sprake van een zogenaamde ‘duration-
mismatch’. Bij een rentestijging zal de waarde van beleggingen minder snel dalen dan de waarde van de 
verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur), met als gevolg dat de dekkingsgraad zal 
stijgen. voor het fonds geldt dat bij een rentedaling de waarde van de beleggingen minder snel stijgt dan 
de waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. Het beleid van het fonds is gericht op 
het verkleinen van de duration-mismatch. Het renterisico was vanaf begin 2008 voor 65 procent van de 
verplichtingen afgedekt. Met ingang van 1 november 2008 is tot volledige afdekking overgegaan.

De vastrentende waarden, uitgesplitst naar looptijd:

in procenten �1 DecemBer �009 �1 DecemBer �00�

resterenDe looptiJD ≤ 1 Jaar       ��.9��.��� 10 ��.91�.�0� 10

resterenDe looptiJD > 1 Jaar en < � Jaar   90.�1�.9�� ��   1��.�99.��� ��

resterenDe looptiJD ≥ � Jaar    1�1.���.��� �� 1�1.9��.��1 ��

totaal ���.��9.��0 100   �9�.���.��� 100

valutarisico
Eind 2009 wordt voor circa 36,67 procent (2008: 21,85 procent) van de beleggingsportefeuille belegd buiten 
de eurozone, met name in USD. Hiervan is voor 91,98 procent (2008: 95,55 procent) afgedekt door de euro. 
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De waarde van de per einde van het verslagjaar uitstaande valutatermijncontracten bedroeg  
€ 471.151 (2008: -/- € 1.649.466). Het strategische beleid van de stichting wordt gekenmerkt door een 
streven de volgende valutaposities af te dekken naar de euro: USD, JPY, GBP, AUD en HKD.

De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten:

�009 Voor aFDekking ValUtaDeriVaten nettopositie (na)

UsD 119.���.�9� -11�.�0�.100 �.���.�9�

Britse ponD 9.��0.��� -1.0��.��� -���.�0�

Japanse yen �.�1�.��� -�.9��.�1� ��0.91�

oVerige ��.���.�00 -1�.�10.��� �0.0�1.���

totaal 19�.���.��� 1��.0��.�1� ��.19�.���

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen waardewijzigingen plaatsvinden. Het 
prijsrisico wordt gedempt door spreiding binnen de portefeuille (diversificatie). Het prijsrisico kan ook afgedekt 
worden door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. 

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalings-
onmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Beheersing vindt plaats door 
het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming van alle posities 
die een tegenpartij heeft jegens het fonds. er wordt door de vermogensbeheerder enkel belegd in markten 
waar een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Posities van het fonds 
worden adequaat afgedekt door onderpand. Monitoring van dit risico vindt plaats door regelmatig te kijken 
naar de partijen met wie BPL zaken doet en de daaraan verbonden risico’s in kaart te brengen. Zo kan BPL, 
waar nodig, tijdig actie ondernemen. 

Verdeling van de beleggingen naar sector:

in procenten �1-1�-�009 �1-1�-�00�

oVerHeiDsinstellingen ��,�� ��,0�

Financiële instellingen ��,�� ��,��

HanDels- en inDUstriële BeDriJVen ��,�� ��,01

serViceorganisaties 11,�0 11,�0

anDere instellingen �,�0 �,10

totaal 100,00 100,00
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Verdeling naar regio:

in procenten �1-1�-�009 �1-1�-�00�

matUre markets 9�,�� 9�,��

Bric-lanDen �,�� �,��

anDere opkomenDe markten �,�� �,�1

totaal 100,00 100,00

De kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille:

BeDrag per rating class in eUro’s �1-1�-�009 �1-1�-�00�

aaa 9�.0��.10� 1�9.09�.9�9

aa �1.1�0.��0 19.1��.190

a ��.�1�.01� ��.���.���

BBB �1.���.0�� 1�.���.�90

BB �.���.100 ��1.��0

B 0 ���.�1�

ccc �9.�1� 0

cc ��.91� 0

totaal ���.���.�9� ���.1��.�09

Om te kunnen vergelijken met totaal vastrentende waarden van 268.229.450 (zie balans per 31 december 
2009) moet het totaal bedrag in deze tabel voor 2009 van 248.446.897 worden verhoogd met de waarde 
van  Interest Rate Swaps en Credit Defeult Swaps per 31 december 2009 van 19.782.553.  

Concentratierisico
BPl hanteert bij beleggen een verdeling over verschillende assetcategorieën en vervolgens worden de 
beleggingen verdeeld over verschillende fondsen die bepaalde limieten aanhouden. Op deze wijze wordt het 
concentratierisico binnen verantwoorde grenzen gehouden. 

systeemrisico
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer 
naar behoren functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al 
dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het 
fonds niet beheersbaar. 
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Specifieke financiële instrumenten (derivaten)
voor zover dat binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het fonds past maakt het fonds ook gebruik 
van financiële derivaten, voornamelijk bij het afdekken van het marktrisico. De economische effecten van de 
derivaten dienen meegenomen te worden in de berekening. Derivaten hebben als voornaamste risico het kre-
dietrisico (het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen). Dit risico wordt 
beperkt door alleen transacties aan te gaan met goed te boek staande partijen en te werken met onderpand.

liquiditeitsrisico 
Tot en met het jaar 2008 waren de inkomende gelden meer dan het totaal van de uitkeringen. Bovendien 
zijn er voldoende beleggingen, die op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt.

Beleggingsrisico alternatieve beleggingen
BPL belegt strategisch 5 procent van de totale beleggingen in Private Equity. Het risico wordt beperkt door 
niet rechtstreeks in ondernemingen te beleggen maar in een drietal ‘fund of funds’.
BPL belegt strategisch 5 procent van de totale beleggingen in een hedge fund. Het betreffende hedgefund 
probeert rendement te genereren door long- en shortposities in te nemen om te profiteren van prijstrends. 
De resultaten van het hedgefund zijn door de strategie van het fonds bijzonder volatiel. De volatiliteit wordt 
gedempt door een beperkt deel van het totale belegd vermogen van het pensioenfonds (strategisch dus niet 
meer dan 5 procent) in het hedgefund te beleggen. Naast marktrisico loopt het hedgefund kredietrisico. Zie 
voor beheersing daarvan onder ‘Kredietrisico’.

Verzekeringtechnische risico’s (actuariële risico’s)
De actuariële risico’s zijn het langleven-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

langlevenrisico
Met ingang van 2007 is de prognosetafel 2005-2050 ingevoerd. Hierbij wordt vanaf 2008 een leeftijdsterug-
stelling van 2 jaar voor mannen en 1 jaar voor vrouwen gehanteerd. In verband met de toegenomen levens-
verwachting is ultimo 2009 een opslag gehanteerd van 4,8 procent van de voorziening pensioenverplichting.
 
Overlijdens- en het arbeidsongeschiktheidsrisico 
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet 
toekennen waarvoor het fonds geen voorzieningen heeft getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in 
risicokapitalen. Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor 
premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (‘schadereserve’). 
voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en 
de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie 
worden periodiek herzien. Het fonds heeft het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico op stop-loss basis 
herverzekerd bij een externe, onder toezicht van DNB staande verzekeringsmaatschappij. Het eigen behoud 
is 125 procent van de premie bij volledige herverzekering. De herverzekeringsovereenkomst expireert in 2014. 

Risico’s met betrekking tot premie, dekkingsgraad en indexatie komende 15 jaar 
Eind 2008 heeft het bestuur door de actuaris een nieuwe continuïteitsanalyse laten maken. Doel van deze 
analyse is een beeld te krijgen van de te verwachten ontwikkeling van de genoemde risico’s in de over de 
komende 15 jaar. De verwachtingen uit deze analyse worden meegenomen in het te voeren financiële beleid.

Operationeel risico
De operationele risico’s zijn de risico’s van onder meer een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de 
verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, het opstellen van onjuiste rapportages en fraude. 
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BPL beheerst deze risico’s door het stellen van eisen aan de eigen organisatie, uitgebreid beschreven in de 
ABTN, en aan andere organisaties waarmee BPL zaken doet. Overeenkomsten met andere organisaties worden 
periodiek geëvalueerd. Bij uitbesteding worden de richtlijnen van De Nederlandsche Bank in acht genomen. 

14. Transacties met bestuurders
De vergoedingen aan bestuurders zijn weergegeven op blz. 81.

15. beleggingsopbrengsten risico pensioenfonds

in eUro’s �009    �00�

interest, DiViDenD, etc. (Direct) �.9��.900 �.���.1��

koersresUltaten (inDirect) ��.0��.��� ��0.�99

kosten VermogensBeHeer -�.���.�1� -�.9��.00�

oVerige BeleggingsopBrengsten 1��.��� 1��.��1

totaal ��.�0�.000 1.��0.90�

Overige beleggingsopbrengsten:

in eUro’s �009    �00�

rente lening looDsen �0.��� ��.�0�

rente Bank �.0�0 �0.1�9

DiViDenDBelasting �1.0�� 0

totaal 1��.��� 1��.��1

�009, type Belegging

Directe 

Beleggings-

opBrengsten

inDirecte 

Beleggings-

opBrengsten

kosten 

Vermogens-

BeHeer totaal

VastgoeDBeleggingen 0 9.900.��� -�1.11� 9.��9.�19

aanDelen �.01�.��� �0.���.��9 -1.9��.0�9 �1.���.9��

VastrentenDe WaarDen 0 1.1�1.11� -���.0�� ���.0��

oVerige Beleggingen 1.9��.��� �.���.��0 -�.1�� �.�0�.���

totaal �.9��.900 ��.1��.�1� -�.���.�1� ��.�0�.000

De kosten van vermogensbeheer bedragen in 2009 € 2.447.412 (2008: € 5.965.004). 
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16. bijdragen van loodsen

in eUro’s �009 �00�  

premies registerlooDsen 1�.���.��� 1�.���.��9

premies aspiranten 109.1�� 1��.9��

premies Van Flp- gerecHtigDen 1.��9.�1� 1.���.0�0

totaal premies 1�.���.��� 1�.���.�0�

inkomsten Flp 1�.9��.��9 1�.�10.���

aFFinanciering prépensioen/ Flp 0 9.�9�.���

Financiering kap.Dekking Flp    �.��1.���    �.10�.9�9

mUtatie VoorZiening FleXioenspaarregeling   1��.��9    -�.�0�.1�1

FleXioen ontVangsten ���.0�0 1.��1.�9�

inkoop DeelnemersJaren 0 �0�.��9

inkomenDe WaarDeoVerDracHten 1.�11 ��0.9��

inkoop naBestaanDenpensioen (geoormerkt) ��.��� 10�.0��

totaal ��.���.1�� �9.1��.9��

In de bijdragen van loodsen en de pensioenuitkeringen is een bedrag van € 17.936.639 opgenomen als inkomsten 
en uitkeringen FlP die tegen elkaar wegvallen. 

premies (X 1.000 eUro) �009    �00�

geDempte kostenDekkenDe premie 1�.��� 1�.��9

actUariële kostenDekkenDe premie 1�.��� 1�.���

FeiteliJke ontVangen premie 1�.��� 1�.�0�
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samenstelling kostenDekkenDe premie  (X 1.000 eUro) actUarieel geDempt

actUarieel BenoDigD Voor inkoop nieUWe aanspraken 1�.19� 11.���

risico premie oVerliJDen ��� ���

risicopremie aop              ��9              ��9

opslag Voor Vereist Vermogen �.01� 1.�19

opslag Voor UitVoeringskosten ��1 ��1

resUltaat op kosten 1�� 1��

totale kostenDekkenDe premie 1�.��� 1�.���

Over het boekjaar 2009 is in totaal € 15.247.367 aan premie ontvangen (inclusief flexioenpremie). De feitelijk 
ontvangen premie is hoger dan de gedempte premie en lager dan de actuariële kostendekkende premie. 

17. pensioenuitkeringen

in eUro’s �009 �00�

pensioenUitkeringen Flp 1�.9��.��9 1�.�10.��1

oUDerDomspensioen 9.���.��1 9.���.���

naBestaanDenpensioen 1.���.��� 1.���.���

WeZenpensioen ��.1�9 �0.���

oVerBrUggingspensioen �.9��.��� 1.��1.���

inValiDiteitspensioen ���.091 �91.���

oVerliJDensUitkering �0.1�� ��.�0�

Uitkering anW-Hiaat ���.90� ���.���

FleXioenUitkering 1.�10.��� 1.���.���

BiJZonDer naBestaanDenpensioen ��.��9 �9.���

reparatie �0+ proBlematiek 1��.�1� 1��.���

FleXioenpremie inValiDiteitspensioen 10.��� 1�.01�

WaZ ontVangsten inValiDiteitspensioen -��.0�� -19�.9�1

totaal ��.�00.1�� ��.�00.9�9
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In de bijdragen van loodsen en de pensioenuitkeringen is een bedrag van € 17.936.639 opgenomen als 
inkomsten en uitkeringen FlP die tegen elkaar wegvallen. 

18. pensioenuitvoerings- en administratiekosten

in eUro’s          �009          �00�

1 management/secretariaat        1��.���       1��.���

� actUarieel aDViseUr         9�.���       1��.9��

�  proJectkosten         1�.���         ��.��9

� DrUkWerk/ pUBlicatie          �.���          �.1��

� accoUntant         1�.000         1�.000

� HUUr- en kantoorkosten         ��.�9�         ��.�0�

� aUtomatiseringskosten         1�.000         1�.000

� kosten Financiële aDministratie en Hr         1�.�00         1�.�0�

9 oVerige kosten DeelnemersaDministratie        1��.���       1��.19�

10 De neDerlanDscHe Bank         10.�00         19.��9

11 BestUUrskosten incl. BiJscHoling        1��.���       1�9.�1�

1� DiVerse kosten         ��.���         ��.���

totaal        �1�.���       ���.1�9

Toelichting
1 De stichting heeft in 2009 1,50 FTE in dienst gehad (2008: 1,50 FTE). 
2 De hoogte van deze post is, naast de jaarlijks terugkomende werkzaamheden, afhankelijk van de 
 mate van ondersteuning aan het aB en DB en de gevraagde adviezen en kan daarom van jaar tot 
 jaar verschillen. 
3 Onder de projectkosten zijn opgenomen de advieskosten m.b.t. het herstelplan, eventuele uitbreiding 
 arbeidsongeschiktheidsdekking en de premie 2010.
5 Betreft alleen de kosten voor controle van de jaarrekening. Geen advieskosten.
6 De huur- en kantoorkosten zijn o.a. hoger doordat de huur- en kantoorkosten in de NlBv in 2009 
 hoger zijn dan in 2008 in verband met de verhuizing van de Seattleweg naar de Berghaven, dus ook 
 de doorbelasting is daardoor hoger.
11 De bestuurskosten zijn hoger dan in 2008 doordat er € 21.071 aan bestuurskosten zijn gedeclareerd 
 in 2009 die nog betrekking hadden op 2008.
12 Onder de diverse kosten vallen onder meer de kosten voor Pension Fund governance en contributie UvB. 
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19. mutatie balanspost voorziening pensioenverplichtingen

oorZaken toe- en aFname �009 �00�

tecHniscHe VoorZiening Voor risico FonDs Begin BoekJaar �1�.��� ���.��1

BenoDigDe interesttoeVoeging (�,��� procent) 1�.�0� 1�.��1

actUarieel BenoDigD Voor pensioenopBoUW (coming serVice) 1�.1�� 10.�9�

inkoop VanUit Flp per 1-�-�00� 0 ��.�0�

inkomenDe WaarDeoVerDracHten 0 ��1

inkoop Uit FleXioen ��� ��0

VerleenDe toeslagen 0 1�.�0�

Uitkeringen -1�.�1� -1�.���

VriJVal eXcassokosten Uit VoorZiening -�� -��

WiJZiging rentetermiJnstrUctUUr -1�.�19 ��.���

oVerliJDen ��1 9��

arBeiDsongescHiktHeiD 90 -��

correcties en mUtaties -��� ���

WiJZiging actUariële gronDslagen:
 .  leeFtiJDsterUgstellingen

  . reserVering Voor stiJging leVensVerWacHting

0

��.���

1�.�01

0

tecHniscHe VoorZiening Voor risico FonDs einDe BoekJaar ���.��9 �1�.���

totaal mUtatie �0.��� 1��.���

20. mutatie balanspost voorziening voor rekening en risico deelnemers

(X 1.000 eUro) �009 �00�

spaarBiJDragen �� �9

stortingen �� 0

BeleggingsopBrengsten �9� -�91

Uitkeringen -��� -1.��1

resUltaat op kanssystemen 0 �1

totaal 1�� -�.�0�
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21. mutaties overige voorzieningen

Mutaties balanspost voorziening FLP:

(X 1.000 eUro) �009 �00�

correctie 0 -��

Dotatie looDsen 0 �.1��

Dotatie BUrel 0 �.��0

renDement �009 0 -1.���

VriJVal i.V.m. oVerliJDen 0 -199

toegekenDe aanspraken Uit Flp-kapitaal 0 -��.�9�

VriJVal solVaBiliteit 0 -�.��9

totaal 0 -�1.���

Mutaties van de (nieuwe) balanspost voorziening kapitaaldekking FLP:

(X 1000 eUro) �009 �00�

correctie �� 0

Dotatie looDsen �.��1 �.10�

renDement �009 �1� 191

totaal �.��� �.�9�

22. herverzekeringen

Het overlijdensrisico voortvloeiende uit het reglementaire partnerpensioen, alsmede uit het wezen- 
en arbeidsongeschiktheidspensioen en een eenmalige uitkering bij overlijden van een deelnemer of een 
pensioentrekkende, indien van toepassing, wordt op stop-loss basis gedekt bij een herverzekeraar. De met 
ingang van 1 januari 2009 van toepassing zijnde contractuele afspraak dienaangaande komt er op neer dat 
indien de totale schade tijdens de (5-jarige) contractperiode 125 procent van de totale risicopremie bij 
volledige herverzekering zou overschrijden, het meerdere door de herverzekeraar aan het pensioenfonds 
wordt uitbetaald. Wel geldt hierbij een maximum uitkering ter grootte van 6 maal de geldende jaarpremie 
bij volledige herverzekering. Het contract biedt tevens een catastrofedekking, op grond waarvan een schade 
gedekt is tot een maximum van € 50.000.000,-- per gebeurtenis, waar vijf of meer verzekerden betrokken 
zijn. genoemd contract expireert op 31 december 2013.
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in eUro’s �009 �00�

premies HerVerZekering ��.��� �0.000

rente HerVerZekering �� 1��

totaal ��.�91 �0.1��

De daling van de stop-losspremie over 2009 wordt met name veroorzaakt doordat per 1-7-2008 de FlP-
uitkeringen van de toen nog actieve loodsen zijn afgefinancierd. Hierdoor is de voorziening van deze groep 
toegenomen en het risicokapitaal afgenomen.
  
Vergoeding bestuurders:

naam/FUnctie

presentiegelDen (in Bpl als 

kosten opgenomen)

km-VergoeDing (in Bpl als 

kosten opgenomen)

J.W. DUyZer, VoorZitter ��.��� �.1��

p.J.J. Van Den Berg, secretaris/penningmeester ��.��0 9.10�

a.g. naUta, liD  1�.��� �.��1

e.p.r. HeUgen, liD  �.�00  1.1�1

p. g. Van Der Horst, liD 11.��0   ��0

r. De Jonge, liD 11.��0 1.�9�

H.B.W. Broers, liD  �.��0  � ��

m. a. Van kUik, aspirant-liD  �.1��   �11

Presentiegelden van registerloodsen worden vergoed aan de betreffende maatschap. KM-vergoedingen 
worden vergoed aan de desbetreffende bestuursleden zelf.
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s o l V a b i l i t e i t s t o e t s 	 ( b e d r a g e n 	 x 	 1 . 0 0 0 	 e u r o )

voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen is uitgegaan van de in de Wet verplichte Beroepspensi-
oenregeling beschreven standaard methode. In deze bijlage wordt ingegaan op de gehanteerde basisgegevens 
en wordt nader ingegaan op de berekeningen.

basisgegevens

In onderstaande tabellen zijn de voor de vaststelling van het Vereist Eigen Vermogen gehanteerde gegevens 
weergegeven: 

BeleggingsmiX per �1 DecemBer �009 (in procenten) strategiscH WerkeliJk

aanDelen ontWikkelDe markten �0 �� 

niet-BeUrsgenoteerDe aanDelen, incl. HeDgeFUnDs / priVate eQUity 10 10 

aanDelen opkomenDe markten � � 

inDirect VastgoeD � � 

staatsoBligaties / HypotHeken �� �1 

creDits �� �0 

commoDities � � 

liQUiDe miDDelen 0 -1 

totaal 100 100 

oVerige BeleggingsgegeVens per �1 DecemBer �009 strategiscH WerkeliJk

renteaFDekking als percentage Van VoorZiening 100,0 10�,�� 

DUration VerplicHtingen 1�,� 1�,�

DUration Van totale VastrentenDe porteFeUille �,�� �,��

DUration Van creDits �,�� �,��

gemiDDelDe creDit spreaD Van creDitporteFeUille 1,00 1,1� 

ValUta-eXposUre als percentage totale Beleggingen �,�� �,9� 
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berekening

In het standaard model wordt de evenwichtssituatie van het fonds vastgesteld door middel van een iteratief 
proces, waarbij het Vereist Eigen Vermogen gelijk wordt gesteld aan de zogenaamde wortelformule:

)SSSS* S*S,S(S 2
6

2
5

2
4

2
321

2
2

2
1 50*2 ++++++

Hierbij staat:
s1 voor het renterisico
s2 voor het risico zakelijke waarden
s3 voor het valutarisico
s4 voor het grondstoffenrisico
s5 voor het kredietrisico
s6 voor het verzekeringstechnisch risico

Onderstaand worden achtereenvolgens de diverse risico’s vastgesteld.

renterisico per �1 DecemBer �009, geVolgen rentestiJging strategiscH WerkeliJk

aFname tecHniscHe VoorZiening  ��.��� ��.���

aFname staatsoBligaties / HypotHeken  �.���  �.���

aFname WaarDe sWaps �1.90� ��.��9

s
1
 totaal 0  1.9�0

risico ZakeliJke WaarDen per �1 DecemBer �009 Daling strategiscH WerkeliJk

ontWikkelDe markten en inDirect VastgoeD �� procent ��.�9� ��.9��

niet BeUrsgenoteerDe aanDelen �0 procent 1�.09� 1�.���

opkomenDe markten �� procent 10.��� 1�.���

s
� 

totaal, rekening HoUDenD met �� procent correlatie �1.��� �0.���

 ValUtarisico per �1 DecemBer �009 Daling strategiscH WerkeliJk

s
�
 totaal �0 procent �.0�� �.�0�

gronDstoFFenrisico per �1 DecemBer �009 Daling strategiscH WerkeliJk

s
�
 totaal �0 procent 9.0�� 9.��9
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kreDietrisico per �1 DecemBer �009 strategiscH WerkeliJk

s
�
 totaal 1.�9� �.���

Het kredietrisico wordt vastgesteld door de daling van de waarde van de bedrijfsobligaties vast te stellen als 
gevolg van de toename van de ‘creditspread’ van 40 procent. 

VerZekeringstecHniscHrisico per �1 DecemBer �009 aantal

VpV geWogen 

leeFtiJD VpV

alleen leVenslang pensioen 9�           �1,1      �9.0��

pp o.B.V. opgeBoUWD op, opBoUW ���          ��,� ��9.�1� 

pp o.B.V. UitZicHt op, opBoUW ��� ��,� ��0.1�� 

pp o.B.V. opgeBoUWD op, risico 0 0

pp o.B.V. UitZicHt op, risico 0 0

s
� 

totaal 1.1�� ���.��9

Het verzekeringstechnischrisico is vastgesteld conform de handreiking van DNB en bedraagt 16.760.000

totaal vereist eigen vermogen

strategiscHe en WerkeliJke BeleggingsmiX per �1-1�-�009

strategiscH 

�009

WerkeliJk 

�009

strategiscH 

�00�

s
1
 renterisico 1.9�1 0

s
�
 ZakeliJke WaarDen risico �1.��� �0.��� ��.��1

s
�
 ValUtarisico �.0�� �.�0� �.���

s
�
 gronDstoFFenrisico 9.0�� 9.��9 0

s
�
 kreDierisico 1.�9� �.��� �.�9�

s
�
 VerZekeringstecHniscH risico 1�.��0 1�.��0 1�.1��

totaal, rekening HoUDenD met De WortelFormUle ��.��� ��.��1 �9.19�

VoorZiening Voor rekening pensioenFonDs ���.��9 ���.��9 �1�.���

Vereiste DekkingsgraaD 111,9 % 11�,� % 11�,� %

vereist eigen vermogen gespaard flexioen

Het Vereist Eigen Vermogen met betrekking tot de voorziening voor risico deelnemers bedraagt 75 (1 pro-
cent van totaal beleggingen einde boekjaar). 
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actuariële verklaring certificerend actuaris 
  

o P d r a c h t
Door de stichting Beroepspensioenfonds loodsen te rotterdam is aan aCTIMOs de opdracht verleend tot 
het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling over het 
boekjaar 2009.

g e g e V e n s
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de ver-
antwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de 
beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen 
aan de jaarrekening. In overeenstemming met de richtlijn “samenwerking tussen accountant en actuaris ter 
zake van de controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen” heeft de accountant van het pensi-
oenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en de volledigheid van 
de administratieve basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeelsvorming van belang zijn.

w e r k z a a m h e d e n
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 121 tot en met 135 van de 
Wet verplichte beroepspensioenregeling. De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgege-
vens en de bevindingen van de accountant ten aanzien hiervan zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangs-
punt voor mijn beoordelingswerkzaamheden heb aanvaard.
als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik ondermeer onderzocht of de technische 
voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastge-
steld, en heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waar-
schijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen, mede 
in aanmerking nemend het financieel beleid van het pensioenfonds.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het actu-
arieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag 
voor mijn oordeel.

o o r d e e l
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningregels en uitgangspunten, als 
geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum la-
ger dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien 
van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een dekkingstekort. Met inachtneming van het 
voorafgaande en het navolgende verklaar ik dat naar mijn overtuiging is voldaan aan de artikelen 121 tot en 
met 135 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De vermogenspositie van de Stichting Beroeps-
pensioenfonds Loodsen is naar mijn mening slecht, vanwege een dekkingstekort. Daarbij is in aanmerking 
genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van de beoogde toeslagen beperkt zijn.

ravensWoud, 26 april 2010
e.nebbeling, actuaris ag

verbonden aan actimos, postbus 12, 8430 aa oosterWolde Fr.
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a c c o u n t a n t s V e r k l a r i n g

verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport op pagina 54 tot en met 81 opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting Be-
roepspensioenfonds loodsen te rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van 
baten en lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van het bepaalde in artikel 141 Wet ver-
plichte Beroepspensioenregeling. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren 
en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weer-
geven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig 
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen 
zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die 
beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaar-
rekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze 
te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de 
stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting 
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de 
door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van stichting Beroepspensioenfonds loodsen per 31 december 2009 en van het resultaat over 
2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW met inachtneming van het bepaalde in artikel 141 Wet 
verplichte Beroepspensioenregeling. 

verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften 
van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het bestuursverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

7 juni 2010, rotterdam

priceWaterHousecoopers accountants n.v. 
s.a. van kempen ra
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g e b e u r t e n i s s e n 	 n a 	 b a l a n s d a t u m

extra premiestijging 2011

volgens cijfers van  het CBs eind 2009 stijgt de levensverwachting van mannen en vrouwen sneller dan 
eerder werd aangenomen. Deze prognoses van het CBs gaan uit van een verdere stijging van de levensver-
wachting van mannen tot 83,2 jaar en van vrouwen tot 85,5 jaar in 2050. Dat is respectievelijk 1,7 en 1,4 jaar 
hoger dan verwacht in eerdere CBs-prognoses. Het bestuur heeft besloten de hogere levensverwachting 
mee te nemen bij de vaststelling van de premie 2011. De premie 2011 zal om deze reden naar verwachting 
extra stijgen met circa 5 procent. Daarboven komt dan de premiestijging als gevolg van de inflatie (stijging 
CPI). De gemiddelde langetermijn verwachting voor de inflatie bedraagt 2 procent. De prognose voor de 
totale premiestijging per 1-1-2011 bedraagt daardoor thans 7,1 procent (1,02*1,05-1).
Kort na vaststelling van de jaarrekening begin juni 2010 zal, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding ge-
ven, een aangepaste prognose voor de premie 2011 worden afgegeven. De premie 2011 wordt volgens plan 
definitief vastgesteld in de AB-vergadering van november 2010.
Ook het rendement op vermogen, waarmee pensioenfondsen mogen rekenen bij vaststelling van de premie, 
speelt een rol. De wetgever heeft op 7 april 2010 een voorstel naar de Tweede Kamer gezonden om de 
verschillende categorieën zakelijke waarden, waarmee pensioenfondsen in dit kader mogen rekenen, te ver-
lagen. De gevolgen daarvan moeten eveneens worden meegenomen bij de vaststelling van de premie 2011, 
er van uitgaande dat deze voorstellen parlementaire goedkeuring verkrijgen.   

Ontwikkeling dekkingsgraad na balansdatum versus benodigd volgens herstelplan:

DekkingsgraaD(Dg)*

1 � � � �

actUeel**

minimaal

Vereist

inclUsieF 

Vereiste

Beleggings-

BUFFer **

BenoDigD

Volgens

Herstelplan

�-�-�009

VergeliJking actUeel 

met BenoDigD Volgens 

Herstelplan (kolom 1-�)

***

einD JanUari �010 9�,� 10� 11�,� 9�,1 -0,� procent-pUnt

einD FeBrUari �010 9�,� 10� 11�,� 9�,� -0,� procent-pUnt

einD maart �010 99,� 10� 11�,� 9�,� �,� procent-pUnt

einD april �010 100.� 10� 11�,� 9�,9 �,� procent-pUnt

einD mei �010 9�,� 10� 11�,1 9�,1 0,� procent-pUnt

* Verhouding tussen bezittingen en verplichtingen van het fonds (in procenten) 
**  Geschat
***   In geval van een positief/negatief percentage in deze kolom ligt de actuele dekkingsgraad (kolom 1) 
 respectievelijk boven/onder de lijn van benodigd volgens herstelplan (kolom 4)
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e n i g e 	 b e g r i P P e n

sterftetafel/overlevingstafel

Geeft aan wat de levens- en sterftekansen zijn, afhankelijk van de reeds bereikte leeftijd. Aan de hand van 
de sterftetafels kan men de gemiddelde levensduur berekenen. Dit is het aantal jaren dat men statistisch 
volgens de gegeven tafel nog zal blijven leven. 

De ontwikkeling van de gemiddelde levensduur voor 65-jarigen na de 2e wereldoorlog: 

WaarnemingsperioDe

gemiDDelDe leVensDUUr in Jaren Van een ��-Jarige

man VroUW

sterFtetaFel

19��-19�9 1�,9 1�,�

19�1-19�� 1�,1 1�,9

19��-19�9 1�.1 1�,�

19�1-19�� 1� 1�

19��-19�0 1�,� 1�,�

19�1-19�� 1�,� 1�,9

19��-19�0 1�,� 1�

19�1-19�� 1�,1 1�,�

19��-1990 1�,� 1�,9

1990-199� 1�,� 19

199�-�000 1� 19,1

�000-�00� 1�,� 19,�

oVerleVingstaFel

�00�-�0�0* 19,� �1,�

*Iemand die in 2050 65 jaar is geworden. 

actuarieel 
Aanduiding van berekeningen ten aanzien van pensioen of financiering, waarbij (wiskundige) rekentechniek, 
levenskansen, rekenrente, inschattingen van toestroom beroepsgenoten en dergelijke een rol spelen. 

algemene reserve

Wordt gevormd in gunstige jaren als extra waarborg om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. 
Hierbij valt o.a. te denken aan indexaties, aanpassing leeftijdsterugstelling en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. 

asset liability management (alm) 
Het aanbrengen en vervolgens bewaken van een optimale samenhang tussen pensioenbeleid, premie- en be-
leggingsbeleid, waarbij de laatste twee zo optimaal mogelijk worden afgestemd op de pensioenverplichtingen. 

B I j l a g e1
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asset-mix 
een procentuele verdeling van het te beleggen vermogen over diverse beleggingscategorieën onder meer 
aandelen/fondsen, onroerend goed/fondsen, vastrentende waarden en liquide middelen. De mix is vermeld 
onder Beleggingsbeleid, onderdeel beoogde beleggingsportefeuille en tactische bandbreedte. 

backservice 
Dit begrip wordt gehanteerd in verschillende betekenissen: . Het pensioengedeelte dat betrekking heeft op achterliggende dienstjaren.. De koopsom voor het hierboven omschreven pensioengedeelte, dan wel voor de verhoging van dit  
 pensioen als uitvloeisel van een pensioengrondslagstijging.. En eventuele achterstand over achterliggende jaren gefinancierde pensioenen, respectievelijk de 
 daarvoor benodigde kosten of reserve.

benchmark 
een objectieve maatstaf waarmee de eigen prestaties van de belegger kunnen worden gemeten. een be-
kende maatstaf is bijvoorbeeld het totaalrendement van de gehele Amsterdamse aandelenmarkt, zoals die 
wordt gemeten middels de CBs- herbeleggingindex. 

comingservice 
Het pensioengedeelte dat betrekking heeft op toekomstige deelnemersjaren. Ook worden de daarmee ge-
paard gaande kosten wel met deze term aangeduid. 

compliance

Met compliance wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en 
regelgeving.

compliance officer

De door het bestuur aangestelde persoon die toeziet op de naleving van de door het bestuur gehanteerde 
gedragscode en andere (wettelijke) voorschiften.

contante waarde 
De contante waarde van toekomstige pensioenverplichtingen of andere uitkeringen wordt berekend 
met behulp van de overlevingstafels en de rekenrente. De contante waarde van een verzameling pen-
sioenverplichtingen voor een groep deelnemers is voldoende om aan de verplichtingen te voldoen, indien 
over het vermogen een interest wordt gekweekt gelijk de rekenrente en het sterfte- c.q. overlevingspatroon 
bij de betreffende groep in overeenstemming is met de overlevingstafels.

dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de voorziening 
pensioenverplichtingen van het fonds. 

excess return

De excess return is de mate waarin het behaalde rendement op beleggingen  het rendement volgens de 
benchmark overschrijdt of onderschrijdt.  

fund of funds

een beleggingsfonds dat in andere beleggingsfondsen belegd. Met het beleggen in een fund of funds wordt 
een optimale spreiding van het risico nagestreefd. 
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inhaalpremie

Dat deel van de premie dat betrekking heeft op de financiering van de achterstand in de backservice

kapitaaldekkingsstelsel 
Het financieringssysteem waarbij reserves worden gevormd voor de pensioenverplichtingen. De berekening 
van de voorziening pensioenverplichtingen vindt plaats op basis van de actuariële grondslagen. alle levens-
verzekeringsmaatschappijen en vrijwel alle pensioenfondsen werken op basis van het kapitaaldekkingsstelsel.

leeftijdsterugstelling

Het bewust kijken in de sterftetafel naar de levensverwachting bij een jongere leeftijd dan de daadwer-
kelijke leeftijd van de deelnemer, vanuit de veronderstelling dat werkenden met een pensioentoezegging 
een hogere levensverwachting hebben dan de gemiddelde bevolking in Nederland, waarop de sterftafel is 
gebaseerd. Met leeftijdsterugstellingen wordt de voorziening pensioenverplichtingen hoger. een leeftijdste-
rugstelling van 2 jaar voor mannen en 1 jaar voor vrouwen wordt in het algemeen als prudent aangemerkt.  

omslagstelsel 
Hierbij worden de binnenkomende gelden terstond aangewend voor pensioenuitkeringen. Het belangrijkste 
voorbeeld van dit stelsel vormt de AOW. Voor ons fonds wordt ook het FLP zodanig gefinancierd. 

overbruggingspensioen

Wordt uitgekeerd boven op het levenslange ouderdomspensioen, tot aan de 65-jarige leeftijd. De overbrugging 
dient als compensatie voor de AOW die immers pas op 65 ingaat. In deze situatie gaat het levenslange ouderdoms-
pensioen dus al vóór de 65–jarige leeftijd in. BPL kent een overbruggingspensioen in het Pensioenstatuut 2004.

pension fund governance (pfg)
een systeem van checks and balances dat de kwaliteit van het pensioenbestuur moet stimuleren en transpa-
rant maken. Dit moet leiden tot meer vertrouwen in de pensioensector.

performance

De procentuele waardeverandering van het gemiddeld belegd vermogen. 

premie

a: Feitelijke premie: de  op jaarbasis van de deelnemers totaal ontvangen premies. 
B: Actuariële kostendekkende premie: de op jaarbasis benodigde premie, berekend op basis van de rente               
 termijnstructuur (marktrente) en is daardoor gevoelig voor renteveranderingen.
C: Gedempte kostendekkende premie: de op jaarbasis benodigde premie, berekend op basis van een discon-
 teringsvoet, welke wordt ontleend aan het te verwachten rendement op beleggingen. 

De feitelijk premie dient minimaal gelijk te zijn aan de kostendekkende premie, waarbij  pensioenfondsen 
thans vrij zijn om te kiezen voor de actuariële kostendekkende  premie (b ) of de gedempte kostendekkende 
premie (c) . BPL hanteert een gedempte kostendekkende premie (c) met een disconteringsvoet van 4,4 pro-
cent. Pensioenfondsen zijn verplicht genoemde premies in het jaarverslag te publiceren. 

rekenrente

De rentevoet waarmee bij het vaststellen van tarieven en voorziening pensioenverplichtingen rekening wordt 
gehouden. Hiermee wordt geanticipeerd op het rendement dat naar verwachting op premies en reserves zal 
worden gemaakt. Na invoering van het FTK wordt de voorziening pensioenverplichtingen contant gemaakt 
tegen een voorgeschreven marktconforme rentetermijnstructuur . 

V e r a n t w o o r d i n g s o r g a a n.
De 32 prin

stijging levensduur
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reële rente

De rente die op de kapitaalmarkt bereikt wordt, verminderd met het inflatiepercentage. 

rentetermijnstructuur

De rentetermijnstructuur is een grafiek (curve) die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vast-
rentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds. Pensioenfondsen dienen de 
zogenaamde swapcurve te hanteren bij het berekenen van de voorziening pensioenverplichtingen. een swap 
is een derivaat dat in de financiële wereld wordt gebruikt om het renterisico af te dekken, waarbij de lange 
rente wordt geruild voor de korte rente.

rijpingsgraad

verhouding premievrijen en gepensioneerden t.o.v. actieve deelnemers. als de rijpingsgraad stijgt neemt het 
gereserveerde pensioenvermogen in verhouding tot de premiesom toe. Daardoor wordt de bijdrage van de 
beleggingsrendementen belangrijker voor de financiële positie van een fonds wordt en wordt het moeilijker 
om een ongewenste ontwikkeling van de dekkingsgraad bij te sturen door premie-aanpassing.

stop-loss 
een verzekeringsvorm waarbij het deel van de schade dat boven een afgesproken maximum uitgaat door de 
herverzekeraar wordt vergoed. 

swap

Een derivaat dat in de financiële wereld wordt gebruikt om het renterisico af te dekken, waarbij de lange 
rente wordt geruild voor de korte rente.   
  
valuta risico afdekken (hedgen)
Pensioenfondsen in Nederland beleggen over in het algemeen ook in niet euro genoteerde waardepapieren. 
Als de valuta van deze waardepapieren daalt ten opzichte van de Euro betekent dit voor een fonds, dat zijn 
verplichtingen in Euro’s heeft vastgesteld, een vermindering van zijn vermogen en daardoor een lagere dek-
kingsgraad. Dit risico kan worden afgedekt door middel van hedging naar de euro. De kosten van hedging 
zijn vrij beperkt. Het indekken gebeurt via valuta termijncontracten. Deze kosten niets. Het enige “kos-
tenaspect” is het feit dat de koers waartegen op termijn verkocht/gekocht wordt, bepaald wordt door het 
renteverschil tussen beide valuta. 
        
voorziening pensioenverplichtingen 
Het bedrag dat op de balans van de verzekeringsinstelling of het pensioenfonds wordt opgenomen ter 
dekking van de reeds gefinancierde pensioengedeelten. Een andere (oudere) term hiervoor is wiskundige 
reserve of premiereserve. Onder FTK wordt dit de technische voorzieningen genoemd. 
      

B I j l a g e1
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Vergelijking indexatie BPL, ABP en Koopvaardij 1989-2010:

    Bpl aBp koopVaarDiJ

m.i.V VerHoging

VerHoging 

cUmUlatieF VerHoging

VerHoging 

cUmUlatieF VerHoging

VerHoging 

cUmUlatieF

19�9 1 1,00 0,� 0,�0 0 0,00

1990 �,1 �,1� �,� �,�� 1,� 1,�0

1991 �,1 �,�� �,� �,�� � �,��

199� �,� 9,�� � 10,0� �,� 10,��

199� �,1 1�,�� 1 1�,1� �,� 1�,��

199� 1,� 1�,�0 0 1�,1� 1,� 1�,90

199� �,� 1�,�� 0,�� 1�,�� �,� 19,��

199� �,1 �0,�� 0,�1 1�,�� 1,1 �0,90

199� �,9 ��,�� 0,�� 1�,�� �,� ��,9�

199� �,� �0,09 1,�� 19,9� �,� ��,0�

1999 �,� ��,�� 1,�1 ��,0� �,� �0,�0

�000 �,� ��,�� 0,�� ��,�� � ��,10

�001 �,1 ��,9� �,0� �9,�� � �9,��

�00� �,� �1,�9 �,1� ��,�0 0 �9,��

�00� 0 �1,�9 �,�9 �9,�1 0 �9,��

�00�         0 �1,�9 1,�� ��,�� 0 �9,��

�00� 0 �1,�9 0,1� ��,�� 0,�� �0,��

�00� 0,� ��,90 0,1� ��,�9 0,�� �1,��

�00� 1,1 ��,�� �,�0 ��,�9 1,�� ��,��

   �00� �,� �1,�0 �,0� �9,�9 �,�� ��,��

�009 0 �1,�0 0 �9,�9 1,1� ��,��

�010 0 �1,�0 0,�� �9,�� 0 ��,��

% % % % % %
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Leeftijdsverdeling BPL eind 2009, totaal 1179 personen:
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P r e m i e ( f l e x i o e n ) r e g e l i n g

Vanaf 1-7-2007 gelden de volgende nieuwe adviesmixen: 

miX 1 miX � miX � miX � miX � miX �

aanDelen

roBeco eUropean eQUities ��% �0% ��% �0% 10%

roBeco ��% �0% ��% �0% 10% �%

oBligaties

rorento 1�% �0% ��% �0% �0% 10%

roBeco eUro oBligaties DiV. 1�% �0% ��% �0% �0% 10%

liQUiDiteiten

roparco ��%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

leeFtiJD <�� ��-�� ��-�9 �0-�� ��-�9 �0-��

BeleggingsHoriZon >�0 �1 t/m �0 1� t/m �0 11 t/m 1� � t/m 10 < �

invoering zorgplicht

In het kader van de invoering van de zorgplicht zijn alle rekeninghouders in maart/april 2007 in de gelegen-
heid gesteld te kiezen uit drie serviceniveaus.
 
serviceniveau 1: volledig beheer

De bestaande beleggingsportefeuille wordt bij dit serviceniveau jaarlijks automatisch in overeenstemming 
gebracht met de geldende adviesmix. Hetzelfde geldt voor verder te storten pensioenpremies: ook die 
worden belegd conform de adviesmix. 
 
serviceniveau 2: gedeeltelijk beheer

Bij dit serviceniveau bepaalt de deelnemer wanneer de beleggingsportefeuille in overeenstemming wordt 
gebracht met de adviesmix. De portefeuille wordt dus aangepast conform de adviesmix, telkens als dit 
expliciet aan Robeco wordt verzocht, maar dus niet automatisch zoals bij serviceniveau 1. De verdeling van 
de eventueel nog af te dragen flexioenpremies wordt wel jaarlijks automatisch op de adviesmix afgestemd.

serviceniveau 3: eigen beheer

Net als bij het serviceniveau gedeeltelijk Beheer kan de deelnemer bepalen wanneer de beleggingsportefeuille 
in overeenstemming wordt gebracht met de adviesmix. Bovendien kan de deelnemer bepalen hoe de 
eventueel nog af te dragen flexioenpremies worden belegd. Er kan gekozen worden voor een van de 
standaard adviesmixen, maar de deelnemer kan ook zelf een mix samenstellen.
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Door inzending van een wijzigingsformulier kan het serviceniveau te allen tijde worden gewijzigd. voor infor-
matie over bovenstaande serviceniveaus en de beleggingsfondsen kan telefonisch contact worden opnemen 
met robeco Direct via telefoonnummer 0800-8010 (gratis) of door in te loggen op www.robeco.nl/pension-
providers. Zie ook de brochure ‘Flexibel individueel pensioen (flexioen)’ op onze website www.bploodsen.nl. 

a s s e t - m i x / r i s i c o r e n d e m e n t s P r o f i e l e n 	 a d V i e s m i x e n 	 1 	 t / m 	 6
In onderstaand schema treft u de bandbreedte aan waarbinnen het beleggingsresultaat over een 
voortschrijdende periode van 10 jaar kan worden aangetroffen met een waarschijnlijkheid van 95 procent. 
In het geval van mix 1 is de bovengrens van de bandbreedte 22 procent en de ondergrens -26,1 procent. Het 
gemiddelde jaarresultaat over de totale periode voor mix 1 is - 2 procent. 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst.

Schematische weergave Asset-mix/risicorendementsprofielen:

B I j l a g e4
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tarieF FleXioenopties per 1000 eUro inkoop

inkoop op UW ��e   

leVenslang pensioen pensioenstatUUt �00� m.i.V �0 Jaar * �0,00

 tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar met partnerpensioen �1�,0�

 tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar ZonDer partnerpensioen �19,�9

 tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar met partnerpensioen 1�0,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar ZonDer partnerpensioen 1��,9�

inkoop op UW ��e  

leVenslang pensioen pensioenstatUUt �00� m.i.V �0 Jaar * ��,�1

tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar met partnerpensioen ���,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar ZonDer partnerpensioen ���,1�

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar met partnerpensioen 1�0,9�

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar ZonDer partnerpensioen 1��,��

inkoop op UW ��e  

leVenslang pensioen pensioenstatUUt �00� m.i.V �0 Jaar * ��,1�

tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar met partnerpensioen ���,9�

tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar ZonDer partnerpensioen ��9,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar met partnerpensioen 1��,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar ZonDer partnerpensioen 1��,�1

inkoop op UW ��e  

leVenslang pensioen pensioenstatUUt �00� m.i.V �0 Jaar * ��,�0

tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar met partnerpensioen �09,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �0 Jaar ZonDer partnerpensioen �1�,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar met partnerpensioen 1�1,��

tiJDeliJke aanVUlling tot �� Jaar ZonDer partnerpensioen 1��,��

inkoop op UW �0e  in pensioenstatUUt 19��

 tiJDeliJke aanVUlling Van � Jaar met partnerpensioen * �1�,11

 tiJDeliJke aanVUlling Van � Jaar ZonDer partnerpensioen ��0,�9

 tiJDeliJke aanVUlling Van 10 Jaar met partnerpensioen 1�0,�1

 tiJDeliJke aanVUlling Van 10 Jaar ZonDer partnerpensioen 1��,��

 leVenslange aanVUlling ZonDer partnerpensioen �0,�1

 leVenslange aanVUlling met partnerpensioen �0,��

inkoop op UW ��e  in pensioenstatUUt 19��

 tiJDeliJke aanVUlling Van � Jaar met partnerpensioen * �1�,1�

 tiJDeliJke aanVUlling Van � Jaar ZonDer partnerpensioen ���,�0

 tiJDeliJke aanVUlling Van 10 Jaar met partnerpensioen 1�0,��

 tiJDeliJke aanVUlling Van 10 Jaar ZonDer partnerpensioen 1��,��

 leVenslange aanVUlling ZonDer partnerpensioen ��,1�

 leVenslange aanVUlling met partnerpensioen �9,��

*  met �0% partnerpensioen en ��% tiJDeliJk pensioen Van �0 tot �� Jaar. 
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f l e x i o e n o P t i e s
Deelnemers kunnen kiezen uit verschillenden mogelijkheden om hun flexioenkapitaal om te zetten in een 
aanvullend pensioen.

pensioenstatuut 1988
Omzetting in een tijdelijke (5 of 10 jaar) aanvulling, naar keuze met of zonder partnerpensioen, of een le-
venslange aanvulling met of zonder dekking partnerpensioen, naar keuze ingaande 60 of 65 jaar.

pensioenstatuut 2004
Op de vervoegde pensioendatum kan het flexioenkapitaal worden omgezet (door interne waardeover-
dracht) in extra pensioenen (levenslang pensioen ingaande 60 jaar met bijbehorend partnerpensioen en tij-
delijke pensioen van 60-65 jaar)  op grond van het Pensioenstatuut 2004. Indien niet gebruik wordt gemaakt 
van deze optie dient het flexioenkapitaal op de vervroegde pensioendatum te worden aangewend voor een 
tijdelijke aanvulling tot 60 of 65 jaar, naar keuze met of zonder partnerpensioen.
Het flexioenkapitaal kan ook worden aangewend voor pensioen via een verzekeraar, mits de verzekeraar 
een vrijwaringverklaring afgeeft.

dekking partnerpensioen

De dekking van partnerpensioen bij tijdelijke aanvullingen houdt in dat, indien betrokkene tijdens de uit-
keringsperiode komt te overlijden, het kapitaal, verminderd met de uitkeringen beschikbaar komt voor de 
inkoop van een aanvulling aan de nabestaande. De nabestaande kan dan kiezen voor een tijdelijke aanvulling 
tot haar 65e of een levenslange aanvulling. De dekking partnerpensioen bij levenslange aanvullingen voorziet 
bij overlijden in de uitkeringsperiode in een levenslang aanvullend partnerpensioen van 70% van de aanvulling 
die betrokkene laatstelijk voor overlijden genoot.   

indexatie

Ingegane flexioenuitkeringen worden op dezelfde wijze aangepast als pensioenen uit de basisregeling.

B I j l a g e4
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VoorBeelDen BrUto pensioenUitkeringen BiJ pensionering in eUro’s per Jaar

ZonDer 

UitrUil

�0% 

UitrUil 

np

100% 

UitrUil 

np

pensioenstatUUt 19�� (BiJ �0 DeelnemersJaren) 

Flp ��-�0 (eXclUsieF pensioenpremie) ��.��� ��.��� ��.���

Flp �0-�� (eXclUsieF pensioenpremie) ��.1�0 ��.1�0 ��.1�0

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� ��.��9 �9.�1� ��.���

pensioenstatUUt  �00�

Variant a (stanDaarD), BiJ �� DeelnemersJaren, ZonDer DoorWerken

UitrUil op ��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 ��.0�� ��.9�� ��.9��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� ��.0�� ��.9�� ��.9��

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� �9.1�� �1.0�9 ��.0��

UitrUil op �0

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 ��.0�� ��.0�� ��.0��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� ��.0�� ��.��9 �0.11�

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� �9.1�� �1.��� ��.�19

Variant a (stanDaarD),  BiJ �� DeelnemersJaren, DUs plUs � Jaar DoorWerken

UitrUil op ��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 ��.0�� ��.��� ��.�0�

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� ��.0�� ��.��� ��.�0�

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� ��.1�1 �9.��� ��.91�

UitrUil op �0

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 ��.0�� ��.0�� ��.0��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� ��.0�� ��.�1� �9.���

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� ��.1�1 �9.��� ��.���
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VoorBeelDen BrUto pensioenUitkeringen BiJ pensionering in eUro’s per Jaar (VerVolg) 

ZonDer 

UitrUil

�0% 

UitrUil 

np

100% 

UitrUil 

np

pensioenstatUUt �00� 

Variant B (Hoog/laag 100%-��%), BiJ �� DeelnemersJaren, ZonDer DoorWerken

UitrUil op ��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 �0.��� ��.��� ��.0��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� �0.��� ��.��� ��.0��

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� ��.��1 ��.19� ��.���

UitrUil op �0

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 �0.��� �0.��� �0.���

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� �0.��� ��.1�� ��.���

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� ��.��1 ��.0�� ��.�0�

Variant B (Hoog/laag 100%-��%), BiJ �� DeelnemersJaren, DUs plUs � Jaar DoorWerken

UitrUil op ��

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 ��.0�1 ��.0�� 90.01�

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� ��.0�1 ��.0�� 90.01�

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� �9.��� ��.�1� ��.�90

UitrUil op �0

tiJDeliJk oUDerDomspensioen ��-�0 ��.0�1 ��.0�1 ��.0�1

tiJDeliJk oUDerDomspensioen �0-�� ��.0�1 ��.��� �9.���

leVenslang oUDerDomspensioen VanaF �� �9.��� ��.��� ��.9��
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B I j l a g e5

VoorBeelDen BrUto pensioenUitkeringen in eUro’s per Jaar (VerVolg) BiJ oVerliJDen

pensioenstatUUt 19�� , BiJ �0 DeelnemersJaren

partnerpensioen

ingegaan Voor �� Jaar Deelnemer en naBestaanDe Jonger Dan �� �9.��1

VanaF �� Jaar naBestaanDe ��.�1�

ingegaan op oF na �� Jaar Deelnemer ��.�1�

WeZenpensioen �.1��

pensioenstatUUt �00�

BiJ �� DeelnemersJaren, ZonDer DoorWerken

partnerpensioen

BiJ oVerliJDen Voor �� Jaar als Deelnemer en naBestaanDe Jonger Dan �� �9.���

BiJ oVerliJDen Voor �� Jaar als Deelnemer VanaF �� Jaar naBestaanDe ��.���

oVerliJDen op oF na �� Jaar als gepensioneerDe ��.�9�

WeZenpensioen

BiJ oVerliJDen Voor �� Jaar als Deelnemer �.109

BiJ oVerliJDen op oF na �� Jaar als gepensioneerDe �.���

 BiJ �� DeelnemersJaren, DUs plUs � Jaar DoorWerken

partnerpensioen

BiJ oVerliJDen op �� Jaar als Deelnemer en naBestaanDe Jonger Dan �� ��.�01

BiJ oVerliJDen op �� Jaar Deelnemer VanaF �� Jaar naBestaanDe ��.�0�

BiJ oVerliJDen op oF na �� Jaar gepensioneerDe �9.��0

WeZenpensioen

BiJ oVerliJDen op �� Jaar Deelnemer �.���

BiJ oVerliJDen op oF na �� Jaar gepensioneerDe �.0��
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b e s t u u r s b e s l u i t e n 	 e x 	 a r t i k e l 	 13 	 V a n 	 d e 	 s t a t u t e n 	 V a n 	 b P l

benoeming verkiezing compliance officer (ab mei 2005)
Het bestuur kiest uit zijn midden een compliance officer. Conform artikel 10, lid 1 van de geldende mo-
delgedragscode B wordt Jan Heldoorn aangewezen als compliance officer. Op de compliance officer wordt 
toezicht gehouden door het DB en de Manager Pensioenen.
      
verkiezingstermijnen functie voorzitter, secretaris/penningmeester, compliance 
officer (ab september 2005)
De maximale verkiezingstermijn is 6 jaar. Herverkiezing is terstond mogelijk. Herbenoeming als bestuurslid 
conform artikel 6, lid 4 van de Statuten wordt niet als onderbreking van voornoemde termijn beschouwd. 

vergoedingen en presentiegelden (artikel 6, lid 5 van de statuten ab december 2004)
Presentiegeld- en onkostenregeling voor BPl-bestuursleden per 1-1-2009:

Presentiegeld bestuursvergaderingen 
Per vergadering: € 750 voor bestuursleden, die geen vergoeding dan wel compensatie krijgen vanuit hun regi-
onale maatschap. De vergoeding wordt gegeven voor reguliere AB-vergaderingen, DB-vergaderingen en over-
leggen waaraan uit hoofde van het AB-lidmaatschap wordt deelgenomen (bijvoorbeeld interne commissies, 
werkgroepen, cursusdagen, bezoeken seminars e.d.). Over presentiegeld wordt geen BTW vergoed. Indexatie 
presentiegeld: jaarlijks wordt op 1 januari het presentiegeld verhoogd conform indexatie van de BPl-pensioenen 
(geen indexatie of verlaging van de pensioenen betekent dat de verhoging op nihil wordt gesteld).

reis- en verblijfkosten
Km-vergoeding: € 0,49 per km op basis van kortste route van postcode tot postcode. Indien bijzondere 
omstandigheden het niet mogelijke maken de kortste route te rijden, kunnen ook de feitelijke gereden kilo-
meters worden gedeclareerd. Deze declaratie wordt alleen geaccepteerd als deze afwijking hierin is toege-
licht. Indexatie km-vergoeding: jaarlijks wordt op 1 januari op basis van de betreffende aNWB-gegevens de 
km-vergoeding aangepast aan de hand van de gestegen kosten. alle overige reis- en verblijfkosten worden 
vergoed tegen overlegging van de originele betalingsbewijzen.

vergoeding voor computer- en kantoorbenodigdheden
DB leden: € 225 per kwartaal. Andere AB leden: € 90 per kwartaal. Hieronder vallen o.a. de kosten voor 
e-mail en internetaansluiting en andere kleine uitgaven. Uitgaven voor software of hardware worden niet 
vergoed. alle declaraties ten laste van het BPl worden achteraf per kwartaal ingediend en lopen via de pen-
ningmeester van het fonds. Uit het oogpunt van good governance wordt van elk bestuurslid in het jaarver-
slag van het pensioenfonds opgave gedaan van de in het verslagjaar ontvangen vergoedingen van BPl. 
 
taakverdeling tussen db/ab (ab juni 2007)
Terzake gelden de volgende bepalingen uit de statuten:

artikel 6.7 
De voorzitter en de secretaris zijn tezamen belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij 
vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten rechte.

artikel 6.8  
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer en de beschikking over haar vermogen, 
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een ander binnen door statuten en reglementen vastgestelde grenzen. Het bestuur is bevoegd tot het aan-
gaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. De op basis van 
deze bepalingen gebaseerde taakverdeling tussen het DB en het aB van BPl wordt in onderstaande matrix 
weergegeven. 

Matrix taakverdeling tussen DB en AB van BPL:

onDerWerp

BeleiDs

VoorBereiDing 

BeslUit

Vorming BeleiD UitVoering

BeHeerskaDer 1) DB aB DB

operationele BeHeersmaatregelen �) DB DB DB

BeleiDsmatige BeHeersmaatregelen �) DB aB DB

(WiJZiging) statUten en reglementen, Uitleg c.Q. 

UitVoering pensioen-reglementen DB aB DB

Financiële Beslissingen �) DB aB DB

VoorlicHting aan Deelnemers �) DB aB DB

contacten met DerDen �) DB aB DB

1. Doelstelling en structuur organisatie, bevoegdhedenverdeling, wijze van verantwoording afleggen, 
 externe deskundigen, personeelsbeleid. 
2. Operationele en administratieve processen, bewaking en analyse van het operationele ondernemings-
 risico en managementinformatie en personeelsbeleid.
3 O.a. ALM-studie, continuïteitsanalyse, Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), kwartaal- en 
 jaarcijfers (jaarverslag),  FTK-rapportage, beleggingsmandaat vermogensbeheerders, verslagstaten 
 voor De Nederlandsche Bank (DNB), rapport ten behoeve van de premievaststelling en de hoogte 
 van de pensioengrondslag voor het komende boekjaar, nota inzake het financieringsbeleid.
4. Risico’s uit aangegane verplichtingen in eigen beheer, risicoherverzekering, reservering, premiebeleid, 
 jaarlijkse vaststelling pensioengrondslag en indexatie pensioenen, beleggingsbeleid, voorziening toe
 komstige risico’s en (minimaal) vereist eigen vermogen, financiële grondslagen.
5.  Collectieve voorlichting.
6.  De toezichthouders, Ministerie van SoZaW, Unie van Beroepspensioenfondsen (UVB), 
  Nederlandse Loodsen Corporatie NLC), Nederlandse Loodswezen BV, VNoL, fiscus, (certificerend) 
  actuaris, accountant, asset-managers, adviseurs, financiële instellingen en anderen.
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machtiging tekenbevoegdheid manager pensioenen (db juni 2007)
Ondergetekenden, de heren A.G. Nauta en P.J.J. van Berg, respectievelijk voorzitter en secretaris/penning-
meester van het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL), gevestigd te Pernis-Rot-
terdam, gebruikmakend van de in artikel 8:1 van de Statuten van BPL gegeven bevoegdheid tot het bepalen 
van de bevoegdheden van een administrateur verklaren hierdoor dat de heer Th.A.Wittkampf, vanaf 1 
november 2001 aangesteld als Manager Pensioenen bij voornoemde stichting en als zodanig handelend als 
administrateur: hierna te noemen de gemachtigde, gemachtigd is tot het tekenen of fiatteren van de vol-
gende zaken: 

I. Uitvoeringszaken
alle brieven en documenten die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van de pensioenregle-
ment en de flexioenregeling, van brieven en documenten die voortvloeien uit bestuursbesluiten, waarvan 
de uitvoering aan hem is gedelegeerd, niet zijnde geldelijke zaken, als bedoeld onder II, naar eigen inzicht 
alleen of samen met een ander tot fiatteren of tekenen bevoegd bestuurslid, tenzij het bestuur nadrukkelijk 
anders heeft bepaald. 

II. geldelijke zaken
Alle geldelijke transacties, overmakingen en stortingen ten laste van de bij voornoemde Stichting in gebruik 
zijnde rekeningen bij de Postbank en de ABN-AMRO Bank, uitsluitend samen met een ander tot fiatteren of 
tekenen bevoegd bestuurslid van de stichting.

III. Duur van deze machtiging
Deze machtiging geldt vanaf heden en is, behoudens opzegging, geldig zo lang de gemachtigde een dienstver-
band heeft met genoemde stichting.   
   
a.g. nauta, voorzitter      
p.j.j. van berg, secretaris/penningmeester
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k l a c h t e n - 	 e n 	 g e s c h i l l e n P r o c e d u r e 	 b P l	
( i n g a n g s d a t u m : 	 16 	 f e b r u a r i 	 2 0 0 6 )

1
Registratie

Ontvangst
klacht

3
Uitvoering of

inhoud

4
Afhandeling

Registratie

Agenda
AB

6
Bezwaar?

5
Bericht aan
betrokkene

2
Bevestiging
ontvangst

Ontvangst
bevestiging

Einde

Inhoud

Uitvoering

Ja

Nee

1
De ontvangen klacht wordt 
geregistreerd in de daarvoor 
beschikbare register.

2	
De afzender ontvangt een 
ontvangstbevestiging, waarin de 
vermoedelijke behandeltijd is 
vermeld.

3	
Bepaald wordt of het om een 
klacht gaat m.b.t. de uitvoering 
van de pensioenregeling of een 
klacht over de inhoud van de 
pensioenregeling of anderszins.

4	
De klacht wordt afgehandeld door 
de Manager Pensioenen (MP).

5	
Betrokkene ontvangt bericht over 
het genomen besluit m.b.t. de 
ingediende klacht. Hierin wordt 
een eventuele beroepstermijn 
vermeld. 

6	
Na verloop van de beroepstermijn 
worden de betreffende 
documenten toegevoegd aan het 
dossier. Indien binnen de gestelde 
termijn een bezwaarschrift wordt 
ingediend worden de documenten 
ter behandeling aan het aB 
gezonden.
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r a P P o r t a g e 	 i n t e r n 	 t o e z i c h t s o r g a a n 	 2 0 0 9 	 P e n s i o n 	 f u n d	
g o V e r n a n c e 	 o V e r 	 d e 	 s t i c h t i n g 	 b e r o e P s P e n s i o e r n f o n d s	
l o o d s e n	

Pensioenfonds:   Beroepspensioenfonds loodsen (BPl)
Aanwezige bestuursleden: De heren Duyzer (voorzitter), Van den Berg, Heugen, Van der Horst, 
    De Jonge, Nauta, Van Kuik, alsmede Wittkampf (Manager Pensioenen)
Commissie intern toezicht:  De heren Spit (voorzitter), Muntinga en Harkema, alsmede Bastian (secretaris) 
    en mevrouw van rijssen (plaatsvervangend secretaris)
Type intern toezicht:   Intern Toezichtsorgaan
Datum / tijd overleg:  22 september 2009 van 14.00 – 17.00 uur

inhoud

I.  De taak van het intern toezicht 
II.  De werkwijze
III.  Het onderzoek
Iv. Het overleg. 
v.  Het gespreksverslag 
vI. De bevindingen
vll.  Debeoordeling 

i. de taak van het intern toezicht

Het intern toezicht heeft volgens bepaling C3 van de sTar-code PFg tot taak:
Het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en –processen en de checks and balances binnen 
het fonds
Het beoordelen van de wijze waarop het bestuur het fonds aanstuurt
Het beoordelen van de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn

ii. de werkwijze

De werkwijze van het intern toezicht staat beschreven in document sDB-07-012 en kent als stappen: 
vullen van het transparantiedocument door het pensioenfonds (zie bijlage 1)
Onderzoek van het transparantiedocument door het intern toezicht
Overleg van het intern toezicht met het fondsbestuur
verslaglegging van het overleg
evaluatie van het gesprek en oordeelsvorming door het intern toezicht
rapportage door het intern toezicht aan het fondsbestuur

iii. het onderzoek

Het intern toezicht heeft ten aanzien van de gevraagde documenten onderzocht of ze zijn aangeleverd en of 
ze actueel zijn. De resultaten van dat onderzoek zijn aangegeven in de bijlage.

iv. het overleg

Het intern toezicht heeft de volgende onderwerpen en vragen met het bestuur besproken. 

...

......
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acties naar aanleiding van de vorige PFg-ronde. Wat heeft het bestuur gedaan met de opvattingen uit de PFG-rapportage 2008?
Prioriteiten/ Beleid en procedures. Kan het bestuur zijn prioriteiten en het geformuleerde beleid op het gebied van Pensioenbeheer 
 beschrijven en toelichten?. Kan het bestuur zijn prioriteiten en het geformuleerde beleid op het gebied van Vermogensbeheer 
 beschrijven en toelichten?. Kan het bestuur zijn prioriteiten en het geformuleerde beleid op Bestuurlijk gebied beschrijven en 
 toelichten?

risicobeheersing. Welke risico’s ziet het bestuur voor de langere termijn en hoe gaat het daarmee om?

Bestuurlijk functioneren. Hoe verloopt de evaluatie van het functioneren van bestuurders?. Hoe verloopt de deskundigheidsbevordering (plan, uitvoering, toets) ?. Is het bestuur voldoende ‘in control’?

externe rapportages. Wat heeft het bestuur gedaan met de rapportage van de Compliance Officer?. Wat heeft het bestuur gedaan met de management letter van de accountant?. wat heeft het bestuur gedaan met het rapport (of aanwijzingen) van DNB/AFM?

Diversen. Zijn er onderwerpen die het bestuur wil bespreken met het intern toezicht?. Specifieke vragen van het intern toezicht op basis van de aangeleverde stukken.

v. het gespreksverslag

acties naar aanleiding van de vorige PFg-ronde.
Kan het bestuur aangeven wat het heeft gedaan met de opvattingen uit de PFG-rapportage 2008?
Het bestuur reageert dat het intern toezicht bij dit derde bezoek terecht constateert dat het bestuur intus-
sen heeft bijgesteld en aangescherpt wat er in voorgaande jaren nog niet optimaal verliep.

Prioriteiten/ Beleid en procedures
Kan het bestuur zijn prioriteiten en het geformuleerde beleid op het gebied van Pensioenbeheer beschrijven en toelichten?

Prioriteiten:
Hoog op de bestuursagenda stond de informatie aan deelnemers en gepensioneerden over het her-
stelplan. Het bestuur koos ervoor alle belanghebbenden het integrale plan te sturen. Dat op sommige 
punten van het herstelplan om toelichting is gevraagd, was geheel volgens de verwachting van het be-
stuur. Het onderwerp leeft. een andere prioriteit is het zekerstellen dat het fonds aan zijn wettelijke 
eisen voldoet.
Beleid: 
Premiebeleid: het bestuur streeft een stabiel premiebeleid na. gevraagd naar de reden van de krappe 
marge tussen de feitelijke premie en de verplichte kostendekkende premie, antwoordt het bestuur dat 
dit de aandacht heeft en geagendeerd staat voor de novembervergadering. 
Communicatiebeleid: het bestuur licht toe dat dit nu is uitgeschreven zoals het intern toezicht in zijn 
bevindingen van vorig jaar verwoord had.
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Indexatiebeleid: bij een dekkingsgraad vanaf 112 procent kan het fonds weer indexeren. voorlopig richt het 
bestuur zijn aandacht op het bereiken van een dekkingsgraad van 105 procent om hiermee uit onderdekking 
te komen. 
verschillen Pensioenstatuut 1988 en 2004: het bestuur licht toe dat met de overstap van de ene naar 
de andere regeling een omslagstelsel als financieringsmethode door kapitaaldekking is vervangen. 
Zorgplicht bij de premie(flexioen)regeling: hierover meldt het bestuur dat de uitvoerder, Robeco, alle 
belanghebbenden aan de hand van hun leeftijd en beleggingshorizon geadviseerd heeft over een beleg-
gingsmix en bijbehorende risico’s. Deze advisering vindt jaarlijks plaats. 
Procedures: het intern toezicht merkt op dat in de klachten- en geschillenregeling geen afhandelings-
termijnen worden genoemd. Het bestuur onderkent dat opname van dergelijke termijnen een optie 
kan zijn maar verwijst daarnaast nogmaals naar de korte lijnen tussen het fonds en zijn belangheb-
benden. Die korte lijnen staan er borg voor dat geen enkele vraag tussen wal en schip raakt. De Ma-
nager Pensioenen wijst, wanneer hij geen overeenstemming met een klager of vragensteller bereikt, 
betrokkene op de procedure om een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur, dat dan de vraag in 
de eerstvolgende vergadering behandelt. 

Kan het bestuur zijn prioriteiten en het geformuleerde beleid op het gebied van vermogensbeheer beschrijven en toelichten?
Prioriteiten: ook nu noemt het bestuur als prioriteit het herstelplan, waarvan het de essenties als volgt sa-
menvat:
Niet indexeren over een langere periode.
renterisico afdekken.
rekenen met het maximaal te verwachten rendement volgens het FTK.
Het intern toezicht vindt het opvallend dat de dekkingsgraad van BPl van november 2008 tot juni 2009 
matig is gestegen hoewel de beurzen toen fors zijn aangetrokken. Dekkingsgraden elders stijgen snel-
ler. Het bestuur licht uitgebreid toe waarom het voor volledige afdekking van de rente heeft gekozen 
en dat het nadeel hiervan uiteraard is dat er daardoor bij een dalende rente niet meer te verdienen valt 
aan een stijging van de waarde van de vastrentende portefeuille. De positieve kant is echter, zo stelt 
het bestuur, dat juist door de renteafdekking, die niet veel vermogen kost, de strategische proportie 
aandelen gelijk kan blijven. In de risicoparagraaf van het herstelplan staat dat minder rente afdekken 
een groter risico betekent omdat BPl dan aandelen zou moeten afbouwen. Op de vraag van het 
intern toezicht of het bestuur de voor- en nadelen van volledige renteafdekking compleet overziet, 
antwoordt het bestuur positief en dat het tevens bezig is een ‘rentevisie’ op te stellen. Dit onderwerp 
wordt verder als bestuurlijke prioriteit weergegeven. 
Beleggingsbeleid: het bestuur licht toe dat BPl het vermogensbeheer heeft uitbesteed en dat de ver-
mogensbeheerder (robeco) bij elke bestuursvergadering vertegenwoordigd is en de laatste stand van 
zaken toelicht en eventuele vragen beantwoordt. Zo ziet het BPl-bestuur zich in control. Per kwartaal 
wordt besproken of het beleid daadwerkelijk in de pas loopt met hoe men het had uitgestippeld. Uit 
de ABTN blijkt dat bij BPL 55 procent vastrentend/ 45 procent zakelijke waarden de strategische be-
leggingsmix is. robeco monitort de markt en schakelt voortdurend met het bestuur. Omwille van het 
upward potential is op het dieptepunt van de financiële crisis een belang van 5 procent in commodities 
genomen. 
Procedures: er gelden geen bijzondere procedures voor vermogensbeheer

Kan het bestuur zijn prioriteiten en het geformuleerde beleid op Bestuurlijk gebied beschrijven en toelichten?
Prioriteiten: het blijven monitoren van het herstelplan noemt het bestuur als eerste prioriteit. Daar-
naast heeft de verdere operationalisering van de uitgangspunten van FIrM aandacht omdat het bestuur 
alle risico’s ook aantoonbaar in kaart wil hebben. De ontwikkeling van de onder 3b genoemde ‘rentevi-
sie’ is voorts van veel belang. Aantrekken van een nieuw bestuurslid ter vervanging van de heer Broers 
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die zijn bestuursfunctie wil neerleggen heeft dit jaar ook hoog op de bestuursagenda gestaan. De heer 
Van Kuik, aspirant bestuurslid, wordt inmiddels ingewerkt. 
Beleid: het BPL-bestuur kiest steeds een pragmatische aanpak die is te beschrijven als het ‘direct ne-
men van de acties die logisch volgen uit de besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen’. Het intern 
toezicht signaleert een indrukwekkende hoeveelheid wijzigingen in de aBTN. Het bestuur legt uit dat 
de Manager Pensioenen ervoor zorgt dat gewenste aanpassingen steeds direct worden opgenomen en 
tekstueel vervolmaakt. 
Procedures: korte en heldere besluitenlijsten nemen de plaats in van een uitgeschreven verslaglegging. 
Het bestuur geeft aan dat deze werkwijze voor BPl uitstekend functioneert. Het intern toezicht in-
formeert wat het aspirant-bestuurslid hiervan vindt en verneemt dat hij met de besluitenlijsten goed 
uit de voeten kan en ze als een methode van kennisoverdracht beschouwt.
Besluitvorming: deze procedure is in de vorige PFg-ronde helder beschreven en niet gewijzigd
Uitbesteding: hierover geldt hetzelfde als hiervóór opgemerkt.

risicobeheersing
Welke risico’s ziet het bestuur voor de langere termijn en hoe gaat het daarmee om?
Het bestuur bevestigt desgevraagd dat dit het laatste jaar is waarin risico’s zonder FIRM worden gemanaged. 
Er is vastgesteld dat een aantal risico’s in de ABTN is benoemd, maar dat dit de FIRM-benadering niet vol-
ledig dekt. Zoals opgemerkt is de implementatie van FIrM een bestuurlijke prioriteit. Het bestuur wil vanaf 
december 2009 volgens FIrM gaan werken
Bij de vraag van het intern toezicht hoe het bestuur omgaat met het verzoek van de certificerend actuaris om 
extra stukken te leveren merkt het bestuur op dat het hiermee niet akkoord is omdat de gevraagde stukken 
buiten de scope van de opdracht van de certificerend actuaris vallen.
De aBTN maakt melding van een calamiteitenplan dat nog niet gereed zou zijn. Het bestuur licht toe dat 
deze opmerking achterhaald is. Het blijkt hier te gaan om een calamiteitenplan dat niet BPl moest ontwerpen 
maar de partij waaraan BPl het beheer van ICT heeft geoutsourced. Het calamiteitenplan is inmiddels gereed.
Op de vraag of de rol van de Manager Pensioenen, die zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau opereert, 
niet te zeer een sleutelrol en daarmee een risicofactor is, beaamt het bestuur dat er van een sleutelrol sprake is 
maar het percipieert hier geen risico. Het bestuur licht toe dat het beleidsvoorbereidende deel van het werk na-
melijk niet alleen ligt bij de Manager Pensioenen maar ook in handen van het algemeen Bestuur en het Dagelijks 
Bestuur. Voor wat betreft het uitvoerende deel is voorzien in opvang, indien de Manager Pensioenen zou uitvallen. 

Bestuurlijk functioneren
Hoe verloopt de evaluatie van het functioneren van bestuurders?
Het bestuur heeft de evaluatie in september 2009 als verfrissend ervaren. Men leerde elkaar door de evaluatie 
beter kennen. Het bestuur is van mening dat er niet elk jaar een evaluatie hoeft plaats te vinden, omdat men altijd 
al direct tegen elkaar is en omdat niet de individuele bestuursleden tellen maar de organisatie. Desgevraagd be-
vestigt het bestuur dat zij het evaluatierapport aan het transparantiedocument van volgend jaar zal toevoegen. 

Hoe verloopt de deskundigheidsbevordering (plan, uitvoering, toets)? 
Het bestuur licht toe dat het met behulp van de matrix die de UvB daarvoor ontwierp nauwgezet volgt hoe het met 
de bestuursdeskundigheid gesteld is. Het bestuur heeft onderling afgesproken dat iedereen de UvB-Deskundig-
heidstoets aflegt en dat het bestuur niet alleen als geheel maar ook per bestuurder afzonderlijk voldoet aan niveau 
2 van de bestuursdeskundigheid zoals uitgewerkt door de pensioenkoepels. vastgesteld werd dat het onderwerp 
‘Communicatie’ nog wat extra aandacht kan gebruiken. Het intern toezicht vraagt waarom er een behoorlijk 
verschil is tussen de verschillende bestuursleden in het aantal bezoeken van congressen en opleidingen. analoog 
aan de persoonlijke verantwoordelijkheid die het beroep van loods met zich meebrengt, is ieder bestuurslid 
van het beroepspensioenfonds er persoonlijk verantwoordelijk voor dat hij zijn pensioenkennis op peil houdt. 
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Van een nauw omschreven deskundigheidsplan hoeft daarom, aldus het bestuur, bij BPL geen sprake te zijn. 

Is het bestuur voldoende ‘in control’?
Het bestuur is van mening dat het zelf en via de Manager Pensioenen en de externe adviseurs nauwgezet vin-
ger aan de pols van de actuele ontwikkelingen houdt, niets onbesproken laat en direct ingrijpt zodra iets niet 
loopt zoals het bedacht was. Het bestuur wijst er in dit verband ook op dat BPl niet voor een visitatiecom-
missie heeft gekozen maar voor een Intern Toezichtsorgaan en zich dus jaarlijks laat bezoeken. Het intern 
toezicht vindt het rooster van aftreden niet geheel duidelijk over de positie van de voorzitter. Het bestuur 
licht toe dat de voorzitter in 2014 aftredend is, en herkiesbaar voor een termijn van 6 jaar. Het intern toezicht 
informeert wanneer het bestuur meent dat het fonds groot genoeg is om de stop-loss-verzekering in eigen 
beheer te kunnen nemen. Het bestuur zegt deze verzekering waarschijnlijk blijvend aan te houden omdat 
er events zijn waarbij veel loodsen tegelijk een risico kunnen lopen en deze verzekering niet duur is. Het 
intern toezicht vraagt hoe het bestuur zich informeert over de compliance bij haar vermogensbeheerder. Het 
bestuur geeft aan dat dit onderwerp voor de volgende vergadering van het BPl-bestuur geagendeerd staat. 
gevraagd naar het mandaat van robeco antwoordt het bestuur dat dit wordt bepaald door de strategische 
mix, de bandbreedtes, de voortdurende directe terugkoppeling met de Manager Pensioenen. Desgevraagd 
vertelt het bestuur dat Maatschappelijk verantwoord Beleggen onderdeel van de sla uitmaakt. 
Het intern toezicht informeert hoe het bestuur heeft gereageerd op de financiële crisis. Het bestuur me-
moreert dat niemand de crisis heeft zien aankomen. BPl heeft alert gereageerd en anticiperend met de 
vermogensbeheerder afgestemd of BPl bijvoorbeeld posities in lehman Brothers had.
Op de vraag of het bestuur geen rapportages van Pensioenbeheer ontvangt, antwoordt het bestuur dat 
alleen de administratie van Pensioenbeheer is uitbesteed, maar niet Pensioenbeheer zelf. Ook nu wijst het 
bestuur weer op de korte lijnen. In- en excasso zijn geen issue bij BPl. De NlBv stort gewoon af. 

externe rapportages
Wat heeft het bestuur gedaan met het rapport van de Compliance Officer?
Het bestuur vertelt dat de Compliance Officer een toelichting op zijn bevindingen heeft gegeven en dat daar-
uit blijkt dat BPl compliant is. Op de vraag of het een bewuste keuze is geweest om de Manager Pensioenen 
niet toe te voegen als persoon via wie gerapporteerd wordt, naast de voorzitter, antwoordt het bestuur 
dat dit inderdaad bewust zo geregeld is vanwege het vertrouwelijke karakter. Op de vraag of het juist is dat 
adviseurs alleen ‘gevraagd’ kunnen adviseren, antwoordt het bestuur dat het met deze beleidslijn de kosten 
in de hand wil houden maar dat dit niet uitsluit dat bijvoorbeeld de actuaris ongevraagd adviseert. 

Wat heeft het bestuur gedaan met de management letter van de accountant?
De management letter van de accountant heet nu jaarverslag van de accountant en staat ter bespreking 
geagendeerd.  

Wat heeft het bestuur gedaan met het rapport (of aanwijzingen) van DNB/AFM?
BPl scoorde goed op het self assessment dat de aFM alle pensioenfondsen verplicht liet invullen en even-
eens goed op het onderwerp zorgplicht. De aanwijzingen van DNB hebben geleid tot aanscherping van het 
renterisicobeleid.

Diversen
Zijn er onderwerpen die het bestuur wil bespreken met het intern toezicht?
Het bestuur maakt zich zorgen om het inflatierisico en zou graag zien dat de UvB zich sterk maakt voor 
handhaving door Nederland van het stabiliteitspact. 

Specifieke vragen van het intern toezicht op basis van de aangeleverde stukken.
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Op pagina 70 van het jaarverslag wordt melding gemaakt van het ontbreken van een sas-70- verklaring bij 
Hewitt. Het bestuur meldt dat Hewitt inmiddels over een sas-70-verklaring beschikt.

vi. de bevindingen

In dit onderdeel geeft het intern toezicht aan wat opviel in het voorgaande, plaatst daarbij kanttekeningen en 
doet aanbevelingen. Het intern toezicht memoreert dat volgens bepaling C4 van de sTar-Code PFg de be-
vindingen en de beoordeling van het intern toezicht in het jaarverslag van het fonds moeten worden vermeld.

algemeen
Het intern toezicht heeft na dit derde onderzoek opnieuw een positieve indruk van het functioneren van het 
BPL-bestuur. Het stelt vast dat ook bij deze toezichtsronde het bestuur voltallig aanwezig was, waarbij het aan-
tekent dat de beoogd opvolger van een vertrekkend bestuurslid in diens plaats aan het overleg deelnam. In het 
overleg dat het intern toezicht als constructief heeft ervaren, gaven de bestuurleden blijk van voldoende deskun-
digheid of – in het geval van het aspirant bestuurslid – van wil en inzet om die deskundigheid snel te verwerven. 
De bestuursleden participeerden, zij het niet steeds in gelijke mate, actief in het gesprek. Het intern toezicht 
constateerde dat het bestuur de bij de vorige toezichtsronde aangegeven mogelijkheden voor verdere ontwik-
keling van het bestuurlijk functioneren het afgelopen jaar terdege heeft aangegrepen. Op sommige gebieden blijft 
het intern toezicht verdere mogelijkheden voor ontwikkeling zien. Dit wordt in het volgende wordt toegelicht.

Het onderzoek
Nagenoeg alle gevraagde documenten zijn tijdig aangeleverd. De documenten zijn actueel, en volgens een 
duidelijk systematiek gestructureerd. De aBTN blijkt op noodzakelijke onderdelen steeds snel te worden 
aangepast aan besluiten die het bestuur in zijn vergaderingen neemt. slechts enkele documenten trof het 
intern toezicht niet direct aan. Deze werden kort voor het overleg alsnog overgelegd inclusief een update 
van enkele andere documenten.

De vorige PFg-ronde
Betreurde het intern toezicht in het PFg-rapport van 2008 nog dat er op bescheiden wijze gevolg was gegeven 
aan zijn aanbevelingen op het gebied van het communicatiebeleid, verdieping van de risicobeheersing op basis 
van FIRM en de periodieke evaluatie van het bestuurlijk functioneren, dit jaar treft het intern toezicht op deze 
gebieden een sterk verbeterde situatie aan. Het communicatiebeleid blijkt uitgewerkt in een plan, de implemen-
tatie van de uitgangspunten van FIRM voor de risicobeheersing staat gepland in december 2009, en de eerste be-
stuursevaluatie heeft dit jaar plaatsgevonden. Deze onderwerpen komen in het volgende nogmaals aan de orde.

Prioriteiten/ Beleid en procedures
Het intern toezicht kan zich er volledig in verplaatsen dat topprioriteit voor het bestuur op zowel de gebie-
den Pensioenbeheer en Vermogensbeheer als op bestuurlijk gebied de ‘monitoring van het verloop van het 
‘herstelplan’ is. In de hiervan afgeleide topprioriteit voor het Vermogensbeheer en het Bestuurlijk gebied, 
‘ontwikkeling van een rentevisie’, meent het intern toezicht een dualiteit te zien omdat de visie achter het 
beleggings- en herstelbeleid was dat ‘volledige afdekking van de rente’ het antwoord op het renterisico was. 
Tegelijk hecht het intern toezicht eraan zijn waardering te uiten voor de zelfkritische houding die het hier bij 
het bestuur aantreft. Het intern toezicht begrijpt dat het bestuur met de rentevisie in kaart wil brengen of de 
volledige afdekking van de rente momenteel de eigen upward potential niet in de weg staat. voor het intern 
toezicht staat vast dat het bestuur met de aangegeven prioriteiten, waaronder ook het ‘zekerstellen dat het 
fonds aan zijn wettelijke vereisten voldoet’ en ‘de implementatie van FIRM’, voor diverse grote uitdagingen 
tegelijkertijd staat. Bij de volgende PFg-ronde zal blijken hoe het bestuur die uitdagingen heeft uitgewerkt. 
Het bestuur blijkt goed in staat zijn beleid en procedures op alle onderscheiden gebieden - Pensioenbeheer
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en vermogensbeheer en Bestuurlijk gebied - samen te vatten en toe te lichten. Het intern toezicht con-
stateert bij dit bestuur een brede algemene kennis van wet- en regelgeving in samenhang met de eigen 
regelingen en benoemt die als zeer waardevol. Het intern toezicht ziet dat het bestuur goed greep houdt 
op de uitvoering van het pensioenbeleid, communicatiebeleid en beleggingsbeleid door de lijnen met de 
uitvoerenden – de Manager Pensioenen en de vermogensbeheerder Robeco - continu kort te houden en de 
contacten open. Over het communicatiebeleid constateert het intern toezicht dat er nu een werkbaar plan 
ligt met een heldere visie op communicatiebeleid, -doelen en -middelen. De STAR-code PFG, die gebaseerd 
is op artikel 42 Wvb en artikel 11 Besluit uitvoering PW en Wvb, vraagt om een dergelijk communicatiebe-
leid, in bepaling A11.
Wat betreft de procedures blijft het intern toezicht van mening dat het bestuurlijk functioneren nog verder 
aan kwaliteit zou winnen wanneer de besluitvorming niet alleen in de vorm van besluitenlijsten per verga-
dering zou worden vastgelegd maar ook de overwegingen hierbij meer vastgelegd zouden worden. Wel ziet 
het intern toezicht dat het bestuur ook nu scherp oog weet te houden voor zijn prioriteiten en de follow up 
daarvan. Omdat het punt van de summiere verslaglegging van bestuursvergaderingen ook in de vorige toe-
zichtsronde met nadruk benoemd is, respecteert het intern toezicht de kennelijk bewuste keuze, passend bij 
de cultuur binnen de beroepsgroep loodsen. Dat het aspirant bestuurslid met overtuiging aangeeft goed uit 
de voeten te kunnen met de besluitenlijsten en de documentering van andere bestuursdocumenten zoals de 
aBTN sterkt het intern toezicht in de opvatting dat de cultuur van de beroepsgroep blijkbaar zo werkt.

risicobeheersing
Het intern toezicht vindt dat het bestuur een belangrijke verantwoordelijkheid concreet invult nu het be-
sloten heeft in december de methode van risicobeheersing FIrM (Financiële Instellingen risicoanalyse Me-
thode) van DNB alsnog te implementeren. Wat betreft de sleutelrol van de Manager Pensioenen heeft 
het intern toezicht de indruk dat er voldoende functiescheiding is gecreëerd en dat de continuïteit ook 
voldoende is gewaarborgd.

Bestuurlijk functioneren
Het intern toezicht vroeg in de vorige toezichtsronde nadrukkelijk aandacht voor de bestuursevaluatie. Het 
stelt dan ook gerust dat het bestuur inmiddels zijn functioneren formeel evalueerde en deze evaluatie als 
zinvol en verfrissend heeft ervaren. Het intern toezicht verwacht dat hiermee de bestuursevaluatie, als on-
derdeel van het deskundigheidsbeheer, zijn plek heeft gevonden tussen de periodiek te behandelen bestuur-
lijke onderwerpen. Het Intern Toezicht waardeert het zeer dat het in de gelegenheid wordt gesteld kennis 
te nemen van het rapport over deze bestuursevaluatie. Het intern toezicht vraagt het bestuur erop toe te 
zien dat de verworvenheid behouden blijft dat het bestuur enerzijds als geheel over een brede kennis be-
schikt en anderzijds dat alle bestuursleden een evenwichtige inbreng leveren. Het intern toezicht heeft veel 
waardering dat het BPl-bestuur de lat voor zichzelf hoog legt door van alle bestuursleden te verlangen dat zij 
voldoen aan niveau 2 van de eindtermen van de deskundigheid van pensioenfondsbestuurders. Waardering 
krijgt ook het standpunt dat de bestuursleden zich er persoonlijk verantwoordelijk voor voelen de leemtes 
in hun kennis op te vullen. Wel geeft het intern toezicht het bestuur op dit punt in overweging dat het een 
vrij geringe opgave is om gezamenlijk, via het ter beschikking staande format “UvB-Deskundigheidsplan”, die 
leemtes in de bestuursdeskundigheid op te sporen, waarna het opvullen ervan planmatig kan verlopen.

externe rapportages
lof is er ook voor de groeiende aandacht van het bestuur voor het onderwerp Compliance die het intern 
toezicht gebleken is uit de toevoeging van een Compliance Charter en een Compliance Program aan de 
bestuursdocumenten Het intern toezicht vindt het anderzijds teleurstellend dat het ook bij deze toezichts-
ronde heeft moeten vaststellen dat het rapport van de Compliance Officer niet de diepgang heeft die daar-
van verwacht mag worden. 
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Dat het bestuur aangaf dat de certificerend actuaris inmiddels beschikt over een SAS70-verklaring vindt het 
intern toezicht belangrijk en geruststellend. Het verwacht deze verklaring de volgende keer bij het transpa-
rantiedocument aan te treffen. 

vii. de beoordeling

In 2008, na de evaluatie van het eerste jaar PFG-rondes, stelde de Stichting Dienstverlening Beroepspensi-
oenfondsen de behoefte vast aan een eenduidige beoordelingsstandaard. sindsdien houdt het oordeel van 
het intern toezicht in: Goed, Voldoende, Matig of Onvoldoende.
Het intern toezicht heeft opnieuw een positieve indruk van het functioneren van het BPl-bestuur.
Met inachtneming van het voorgaande vindt het intern toezicht dat de beleids- en bestuursprocedures en 
-processen en de checks and balances binnen het fonds goed zijn. Procedureel is een en ander goed door-
dacht. Het intern toezicht constateert weer een state-of-the-art-uitvoering en daarnaast dat de belangrijk-
ste onderwerpen op de bestuurstafel liggen. 
Ook de wijze waarop het bestuur het fonds aanstuurt is volgens het intern toezicht goed. 
aandachtspunt is wel de dualiteit die lijkt te bestaan tussen de achterliggende visie in het gekozen beleggings- 
en herstelbeleid enerzijds en de ontwikkeling van een ‘rentevisie’ anderzijds.
Wat betreft de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn is het intern toezicht 
van mening dat dit als Voldoende moet worden gekwalificeerd. FIRM wordt op korte termijn geïmplemen-
teerd maar dit is nog niet gebeurd. De toezegging inzake FIrM wijst er echter op dat het bestuur zich er 
goed bewust van is de beheersing van de risico’s voor het fonds voor een groot deel zelf in de hand te heb-
ben. Positief is ook de groeiende bewustwording bij het bestuur op het gebied van Compliance waarbij de 
acceptatie van de weinig diepgaande rapportage van de Compliance Officer dan weer verrast. 

 

de meern, oktober 2009

mr r. bastian

directeur sdb /
secretaris intern toezicHtsorgaan
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t r a n s P a r a n t i e - d o c u m e n t 	 P f g
Het intern toezicht heeft onderstaande documenten van BPL beoordeeld op aanwezigheid, actualiteit en 
inhoud. vragen hierover zijn in het overleg met het BPl-bestuur op 22/09/09 aan de orde geweest. er is 
door het intern toezicht vastgesteld dat er geen documenten ontbreken.

nr. onDerWerp DeelonDerWerpen

B e s t U U r

a1 samenstelling Wie + Wanneer liD

a� FUnctieVerDeling 

a� DageliJks BestUUr

a� rooster Van aFtreDen

a� cV + neVenFUncties

a� Uitkomst eValUatie

a� VacatiegelDregeling 

B1 DeskUnDigHeiD inVentarisatie p.p.

B� DeskUnDigHeiDsplan

B� DeskUnDigHeiDsontW.

c1 Directie Wie+VerantWoorDeliJkH.

c� organigram org.

D1 aDViseUrs actUaris

D� accoUntant

D� JUrist

D� BestUUrsonDersteUning

D� oVerig

e1 commissies pensioen-cie

e� Beleggings-cie

e� aUDit-cie

e� commUnicatie-cie

e� oVerige commissies

e� Werkgroepen

F1 Vaste VergaDering BestUUr

F� commissies

F� met BeroepspensioenV.

F� met UitVoerDer(s)

F� prioriteiten

F� perioDieke onDerWerpen

g1 compliance compliance oFFicer 
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g� Wet- & regelgeVing

g� geDragscoDe

g� risico-management

g� opZet ao/ic (a�)

H1 aBtn laatste Versie 

i1 alm laatste Versie

i� continUïteitsanalyse

J1 UitBesteDing Wat 

J� aan Wie

J� contract + sla

J� (kWartaal)rapportage

k1 neVenactiViteiten Verklaring (a�)

l1 BeleiD (a�) premieBeleiD

l� BeleggingsBeleiD

l� inDeXatieBeleiD 

l� commUnicatieBeleiD 

l� stemBeleiD corporate goV.

m1 proceDUres (a�) BestUUr 

m� BeslUitVorming 

m� BeleiD 

m� klacHten/gescHillen (a�)

m� UitBesteDing (pB, VB)

n1 Financiële positie DekkingsgraaD 

n� Herstelplan 

o1 toeZicHtHoUDers DnB + aFm

p1 DiVersen JaarVerslag

p� statUten

p� pensioenreglement

p� HUisHoUDeliJk reglement

p� rapport DnB / aFm

i n t e r n  t o e Z i c H t

Q1 inricHting (c1) Visitatie /intern orgaan 

Q� statUtaire Vastlegging

V e r a n t W o o r D i n g s o r g a a n

r1 inricHting (B1) samenstelling 

r� statUtaire Vastlegging

r� commentaar BestUUr

r� commentaar VerantW-org
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r e a c t i e 	 b e s t u u r 	 o P 	 r a P P o r t 	 i n t e r n 	 t o e z i c h t s o r g a a n 	 P f g 	 2 0 0 9
Conform artikel 13.2 van de statuten van BPl dient het bestuur deze rapportage en eventueel daarop ge-
baseerde (voorgenomen) besluiten te bespreken met het verantwoordingsorgaan. Conform artikel 13.3 van 
de statuten van BPL worden de bevindingen van het intern toezichtsorgaan, het oordeel van het verant-
woordingsorgaan en de reactie daarop van het bestuur opgenomen in jaarverslag, in dit geval het jaarverslag 
2009. Volgens de planning dient onderstaande conceptreactie, na vaststelling door het betuur, te samen met 
genoemde rapportage te worden gezonden aan het verantwoordingsorgaan. 

algemeen

De rapportage van het intern toezichtsorgaan van oktober 2009 is de derde ervaring van het bestuur met 
intern toezicht. Het bestuur heeft de wijze waarop het intern toezichtsorgaan zich deze keer heeft gekwe-
ten van zijn taken, zoals bedoeld in artikel 12 van de BPL-statuten, als constructief ervaren. Met name de 
wijze waarop het intern toezichtsorgaan zich verdiept heeft in de BPL-specifieke aangelegenheden (zie het 
gespreksverslag) verdient een woord van waardering. 
Het bestuur is uiteraard ingenomen met het positieve oordeel van het intern toezichtsorgaan. voor de 
derde keer krijgt het bestuur van BPl de hoogst haalbare score goed. 
   
t.a.v. het gespreksverslag (hoofdstuk v)
Het gespreksverslag is naar de mening van het bestuur een goede weergave van hetgeen is besproken. 

t.a.v. de bevindingen (hoofdstuk vi) en de beoordeling (vii)
Ingegaan wordt op de kritiekpunten en aanbevelingen van het intern toezichtsorgaan.
Intern toezichtsorgaan: Wat betreft de procedures blijft het intern toezicht van mening dat het bestuurlijk 
functioneren nog verder aan kwaliteit zou winnen wanneer de besluitvorming niet alleen in de vorm van beslui-
tenlijsten per vergadering zou worden vastgelegd maar ook de overwegingen hierbij meer vastgelegd zouden 
worden. Wel ziet het intern toezicht dat het bestuur ook nu scherp oog weet te houden voor zijn prioriteiten 
en de follow up daarvan. Omdat het punt van de summiere verslaglegging van bestuursvergaderingen ook in 
de vorige toezichtsronde met nadruk benoemd is, respecteert het intern toezicht de kennelijk bewuste keuze, 
passend bij de cultuur binnen de beroepsgroep loodsen. Dat het aspirant bestuurslid met overtuiging aangeeft 
goed uit de voeten te kunnen met de besluitenlijsten en de documentering van andere bestuursdocumenten 
zoals de aBTN sterkt het intern toezicht in de opvatting dat de cultuur van de beroepsgroep blijkbaar zo werkt 
standpunt aB: Het bestuur verheugd zich er over dat het intern toezichtsorgaan zich thans met de wijze van 
verslaglegging kan verenigen en beschouwd deze discussie thans als afgerond. Het vindt het wel jammer dat 
het intern toezichtsorgaan niet is opgevallen dat de besluitenlijsten thans wel degelijk worden aangevuld met 
de overwegingen die tot een besluit hebben geleid.
Intern toezichtsorgaan: Het intern toezicht geeft het bestuur in overweging dat het een vrij geringe opgave 
is om gezamenlijk, via het ter beschikking staande format “UvB-Deskundigheidsplan”, die leemtes in de be-
stuursdeskundigheid op te sporen, waarna het opvullen ervan planmatig kan verlopen.
standpunt aB: Het bestuur heeft met het eigen deskundigheidsplan de deskundigheid per bestuurslid en van 
het bestuur als geheel reeds in kaart gebracht en besloten dat in de leemte op het gebied van “communica-
tie” zal worden voorzien door middel van aanvullende scholing. 
Intern toezichtsorgaan: Het intern toezicht looft de toenemende aandacht voor compliance maar vindt het 
anderzijds teleurstellend dat het ook bij deze toezichtsronde heeft moeten vaststellen dat het rapport van 
de Compliance Officer niet de diepgang heeft die daarvan verwacht mag worden.
standpunt aB: Het intern toezichtsorgaan gaat wellicht voorbij aan het feit dat de compliance officer in 2008 
uitsluitend toezag op de naleving van de gedragscode. Daarvan uitgaande acht het bestuur het rapport van 
de compliance officer toereikend. In de 2e helft van 2009 zijn de taken van de compliance officer uitgebreid 
met het toezien op de naleving van de voorschriften en procedures bij uitbesteding. volgend jaar zal de com-
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pliance officer ook daarover rapporteren. De overige compliance taken zijn ondergebracht bij het Dagelijks 
Bestuur en de Manager Pensioenen. van die zijde mag volgend jaar ook een rapportage worden verwacht. 
Intern toezichtsorgaan: Dat het bestuur aangaf dat de certificerend actuaris inmiddels beschikt over een 
sas70-verklaring vindt het intern toezicht belangrijk en geruststellend. Het verwacht deze verklaring de 
volgende keer bij het transparantiedocument aan te treffen. 
standpunt aB: Naar de mening van het aB is hier sprake van een misverstand. De vraag van het intern toe-
zichtsorgaan was of Hewitt beschikt over een sas70-verklaring. Bij deze partij is de pensioenadministratie 
ondergebracht. Uit het gespreksverslag volgt dat het bestuur heeft aangegeven dat Hewitt beschikt over een 
sas70-verklaring. Dit is echter nog niet het geval. Hewitt biedt thans wel de mogelijkheid tot een maatwerk 
SAS70 type I of II verklaring, waarbij het bestuur kan aangeven welke processen daarin zouden moeten wor-
den opgenomen. Daaraan zijn echter extra kosten verbonden.
Momenteel is het administratieproces bij Hewitt gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2000. 
Hewitt heeft aangekondigd in 2010 te gaan werken aan een standaard sas-70 verklaring die verwachting.
Het bestuur wijst ook op het jaarlijkse evaluatierapport van Hewitt, waarin de prestatie worden vergeleken 
met het afgesproken level.
Het bestuur zal in 2009 bezien of een maatwerk sas70 type I of II verklaring gewenst is.
Intern toezichtsorgaan: aandacht wordt gevraagd voor de dualiteit die lijkt te bestaan tussen de achterlig-
gende visie in het gekozen beleggings- en herstelbeleid enerzijds en de ontwikkeling van een ‘rentevisie’ 
anderzijds.
standpunt aB: Het bestuur heeft slechts aangegeven na te denken over een renteafdekkingsbeleid op basis 
van een rentevisie. Of dat er ook gaat komen, en zo ja, wanneer dat dan wordt geïmplementeerd, staat 
thans nog volledig open, met dien verstande dat naar de mening van het bestuur hiervoor vooralsnog geen 
mogelijkheid wordt gezien in tijde dat het fonds in onderdekking verkeert. aan dit onderwerp wordt in 2010 
een studiedag gewijd. 
Intern toezichtsorgaan: gewezen wordt op het feit dat het bestuur heeft aangegeven dat FIrM op korte 
termijn wordt geïmplementeerd, maar dat dit nog niet is gebeurd. 
standpunt aB: Deze constatering van het intern toezichtsorgaan is op zich juist. Helaas gaat het intern toe-
zichtsorgaan hierbij voorbij aan de uitgebreide beschrijving van de fondsrisico’s en beheersing daarvan in de 
recent aangepaste Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van het fonds, die naar de mening van het 
bestuur reeds een hoog FIrM-gehalte heeft. 
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ten geleide

Het verantwoordingsorgaan (vO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het 
bestuur aan de hand van het door het bestuur vastgestelde concept van het jaarverslag, de jaarrekening, 
alsmede andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezichtsorgaan (IT) over het door 
het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes in de toekomst.

oordeel verantwoordingsorgaan

Het vO heeft kennis genomen van een goedkeurende verklaring van de accountant en de actuariële verkla-
ring van de certificerend actuaris.
Het vO stelt vast dat het BPl-bestuur erin is geslaagd het jaar af te sluiten met een positief resultaat.
De dekkingsgraad bedroeg eind 2008 92,8  procent, eind 2009 was deze 97,5  procent (1,6  procent boven 
het benodigde percentage volgens het herstelplan). Dit ondanks de onontkoombare negatieve bijstelling van 
4,3 procent als gevolg van ‘langer leven’ van de deelnemers en gepensioneerden.
Het vO heeft haar ernstige zorg uitgesproken over het achterblijven van de indexatie bij de consumenten 
prijsindex in de afgelopen jaren en het lopende jaar en maakt zich zorgen over de toekomstige jaren. 
Het vO heeft ingestemd met de wens van het bestuur het onderzoek van het Interne Toezichtsorgaan (IT) 
om de twee jaar te laten plaatsvinden in plaats van jaarlijks. Dit op grond van het feit dat de eerdere op- en 
bemerkingen van het IT-orgaan naar de mening van het vO door het bestuur ter harte waren genomen. Zo 
is op aandringen van het IT-orgaan naast het al bestaande communicatieplan ook een communicatie beleid 
tot stand gekomen.
Daarnaast legde het IT-onderzoek een groot tijdsbeslag op het bestuur.
Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen is met het Dagelijks Bestuur(DB) van het BPl afgespro-
ken dat het VO gevraagd en ongevraagd geïnformeerd zal worden over alle relevante beleidsvoornemens 
en besluiten.
Het VO is zich met het BPL-bestuur bewust van de ernst van de opmerking van de certificerend actuaris dat 
de vermogenspositie van de Stichting BPL naar zijn mening vanwege het dekkingstekort ‘slecht’ te noemen is.
Het vO heeft er bij het Dagelijks Bestuur op aangedrongen om naast het jaarverslag een korte samenvatting 
van de essentiële punten van het jaarverslag te maken. Hierdoor zal het jaarverslag toegankelijker worden 
voor betrokkenen. Het DB-BPl heeft toegezegd dit te bespreken in het bestuur van BPl.
Het VO is door het DB-BPL geïnformeerd over lopende klachtenprocedures en de mogelijke gevolgen daarvan.
alles overwegend heeft het vO een positief oordeel over het in 2009 door het BPl-bestuur gevoerde beleid.

Hoek van Holland, 27 mei 2010

namens Het verantWoordingsorgaan,

k. HoFland ,voorzitter      
e.m. visser, secretaris
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Het bestuur is verheugd over het positieve oordeel van het verantwoordingsorgaan over het gevoerde be-
leid in 2009. 
Het bestuurd neemt tot zijn tevredenheid kennis van de instemming van het vO met het voorgenomen be-
sluit van het bestuur om de frequentie van het Interne Toezicht te verlagen van één keer per jaar naar één 
keer in 2 jaar.   
Het bestuur deelt de zorg van het VO over financiële positie van het fonds en het achterblijven van de 
indexatie bij de consumenten prijsindex in de afgelopen jaren en naar verwachting ook de komende jaren. 
Het bestuur heeft de ambitie om te indexeren, maar heeft daarvoor bij een dekkingsgraad van minder dan 
105 procent helaas geen ruimte, mede gezien het herstelplan en de daarop betrekking hebbende regels van 
de toezichthouder. Het beleid is er op gericht om bij een dekkingsgraad tussen 105 procent en 116 procent 
weer naar rato (gedeeltelijke compensatie van de stijging van de CPI) te gaan indexeren. Boven de 116 pro-
cent.zal weer volledig kunnen worden geïndexeerd.  
Het bestuur wil er in dit kader nog op wijzen dat in vergelijking met andere fondsen BPl het goed doet. Over 
de jaren 989 t/m 2010 zijn de opgebouwde en ingegane pensioenen bij BPL met 61,30 procent verhoogd, 
terwijl bij het ABP met 49,82 procent en bij de Koopvaardij met 46,35 procent (zie bijlage 2 ).
Het bestuur zal tegemoet komen aan de wens van het vO om een samenvatting te maken van de essenti-
ele punten uit het jaarverslag. Deze samenvatting zal op de website worden geplaatst. actieve deelnemers 
zullen daarop via de mail worden geattendeerd. De samenvatting zal worden toegezonden aan FlP-ers en 
gepensioneerden. 
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Richtlijnen voor deelnemers en hun nabestaanden, als steun bij het onafwendbare afhandelen van formali-
teiten bij overlijden.

maatregelen bij leven 
Overweeg of het nuttig c.q. noodzakelijk is een testament te maken. Hierbij wordt speciaal d aandacht 
gevestigd op het zgn. langstlevende testament. voor inlichtingen over het opmaken van een testament 
kunt u de notaristelefoon bellen: 0900-346 93 93 of een notariskantoor in uw omgeving. Denk hierbij 
in voorkomend geval ook aan het opmaken van een samenlevingscontract en regel, indien nodig, de 
verzorging van uw kinderen na uw overlijden.

Stel giro- en bankrekeningen mede op naam van uw (huwelijks) partner, dit om te voorkomen dat 
deze rekeningen bij overlijden worden geblokkeerd; uw partner behoudt dan toegang tot die rekenin-
gen. Bij de Postbank geldt geen maximum bedrag waarover kan worden beschikt. Bij het postkantoor 
is de folder ‘Handleiding voor nabestaanden’ verkrijgbaar, waarin uitvoerig wordt beschreven hoe 
met de girorekening, of andere producten van de postbank, na het overlijden van een rekeninghouder 
moet worden gehandeld en bevat ook een formulier ‘Kennisgeving van overlijden’ . Heeft u relaties 
met meerdere banken dan is het raadzaam bij de betreffende bank naar de gehanteerde procedure en 
maximumbedragen te informeren.

Leg een map of ordner aan, waarin de volgende bescheiden kunnen worden opgeborgen: 
Pensioen c.q. uitkeringsbescheiden (ook die van de aOW) en de daarop betrekking hebbende 
brochures en mededelingen. Het op de pensioenen of uitkeringsbescheiden vermelde registra-
tienummer is van belang bij alle correspondentie met de betrokken instanties. Het kan zijn dat 
een vroegere werkgever een aparte pensioenregeling had doch dat een pensioenuitvoerder niet 
te vinden is bijvoorbeeld door naamswijziging. Of er hebben overdrachten  plaatsgevonden door 
fusies of overnames. Deze zijn op te sporen via DNB, postbus 929, 7301 BD apeldoorn (internet: 
www.DNB.nl). Men beschikt over een  lijst van voormalige pensioenverzekeraars en hun rechts-
opvolgers.
Familiepapieren, zoals geboorteakten, huwelijksakte, echtscheidingsakte, huwelijkse voorwaarden enz; 
Belastingbescheiden en rekeningen, die voor de aangifte van de inkomsten - eventueel vermogens-
belasting van belang zijn, een en ander betrekking hebbend op de afgelopen vijf jaar;
Lijst met bestaande giro-, bank-, spaar- en beleggingsrekeningen (handleiding!);
Lijst van verzekeringspolissen, aangeven welke polissen kunnen vervallen c.q. van kracht moeten 
blijven en waarbij een naamswijziging moet plaatsvinden;
Lijst van bezittingen en schulden, welke actueel moet worden gehouden;
Lijst van lidmaatschappen van verenigingen, eventueel aangeven welke voor de overblijvende part-
ner niet meer van belang zijn;
Lijst van abonnementen op tijdschriften, periodieken of vakliteratuur, eventueel aangeven welke 
kunnen worden beëindigd;
Adressen en zo mogelijk telefoonnummers van nabestaanden, familieleden, vrienden en kennissen, 
die in geval van overlijden moeten worden ingelicht; banken en overige beheerders van uw bezit-
tingen; de Vereniging van Nederlandse oud-loodsen; eventueel de loodsensociëteit.
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maatregelen bij overlijden

Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt, deze zijn  
fiscaal aftrekbaar. 

Inschakelen (huisarts, ziekenhuis) voor het opmaken van een verklaring van overlijden.

Waarschuwen van de/een uitvaartonderneming.

Aangifte van overlijden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente van overlijden, voor het doen 
opmaken van een akte van overlijden (wordt veelal door de uitvaartonderneming verzorgd). Het is 
aan te bevelen daarbij direct de nodige afschriften van deze akte te laten maken voor de te vervullen 
formaliteiten.
Deze zijn nodig voor het aanvragen van pensioen(en) bij BPL en SVB (Sociale Verzekeringsbank), voor 
AOW en/ of Anw, BPFK en overige pensioenfondsen, deze te voorzien van het betreffende registra-
tienummer van de overledene (het BPFK vraagt bovendien om een uittreksel uit het huwelijksregister 
van de gemeente waar het huwelijk is gesloten); notaris i.v.m. testament en akte van erfrecht; ver-
krijging van verzekeringsgelden enz.; belastingdienst met vermelding van sofi nummer; bank(en) met 
vermelding van rekeningnummer(s); (zorg)verzekeringen, met vermelding relatienummer (s)  i.v.m. 
naamswijziging(en). Hieraan zijn kosten verbonden, behalve voor het aanvragen van pensioen(en) 
Deze zijn gratis verkrijgbaar (de gemeente zal daarop aantekenen ”afgegeven ten dienste van het aan-
vragen van pensioen”). een aantal maatregelen wordt ook wel door een uitvaartonderneming verricht 
en hierover wordt wel informatie gegeven.

eventueel inschakelen van een geestelijk verzorger voor geestelijke bijstand en voor de verzorging van 
een kerkelijke plechtigheid.

Bericht sturen aan instanties die uitkeringen verzorgen (binnen 6 weken). Hiervoor gebruik maken 
van de afschriften van de Akte van overlijden, deze voorzien van het betreffende registratie/ pensioen-
nummer. Voor ABP aspecten: ABP, Postbus4888, 6401 JR Heerlen. Voor BPL-gepensioneerden / 
(oud)registerloodsen: Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL)  Postbus 830, 3000 AV Rotter-
dam. Bezoekadres: Seattleweg 7, havennummer 2801, Pernis Rotterdam, telefoon: 010 4987451/ 52. 
Toezenden van overlijdensbericht of annonce; uittreksel van het overlijdensregister; persoonsgege-
vens van degenen die recht hebben op weduwe/ wezenpensioen van het BPL; opgave van (niet geblok-
keerde) giro/ bankrekening van de echtgeno(o)t(e); (eventuele) gegevens van ex-echtgenote; opgave 
door (oudere) wezen van: studieverklaring dagstudie; naam, voornamen, adres; giro/ banknummer 
waarop het wezenpensioen gestort dient te worden(dit gebeurt rechtstreeks).
Overlijdensuitkering:  

Reglement 1988: 1/6 deel van de pensioengrondslag, respectievelijk 1/6 deel van het jaarlijkse OP 
reglement 2004: voor de  nabestaande van de deelnemer wordt bij de stichting staber een ver-
zoek voor een schenking (12 procent van de pensioengrondslag)  ingediend. Bij overlijden van een 
gepensioneerde   worden twee maanden ouderdomspensioen, zoals dat laatstelijk gold voor over-
lijden, als een uitkering ineens uitbetaald. 

Als de overledene uit vorige dienstbetrekkingen een pensioen ontving, ook deze fondsen berichten 
i.v.m. een pensioen voor de overblijvende (huwelijks)partner zoals bijvoorbeeld het Bedrijfspensioen-
fonds voor de Koopvaardij (BPFK) p/a PVF Nederland B.V. Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam;  bezoe-
kadres: Molenwerf  2-8 1014 ag amsterdam  tel: 020 607 40 69 het BPFK schriftelijk of telefonisch in 
kennis stellen van het overlijden. Men krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd (men wenst: uit-
treksel uit overlijdensregister  en uit huwelijksregister van de gemeente waar het  huwelijk is gesloten). 
Zie ook:  www.scheepvaartnet.nl. Indien de overledene bij vorige werkgevers een pensioenverzekering 
had en deze premievrij is gemaakt (zgn. slaper), moet  ook deze uitkering aldaar worden aangevraagd.
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Indien de overledene een AOW pensioen genoot, en in Nederland woonachtig was, moet van het  
overlijden zo spoedig mogelijk bericht worden gegeven aan het districtskantoor van de sociale ver-
zekeringsbank ( SVB)  in het ressort, waarin de woonplaats van de overledene  is gelegen. Voor het 
buitenland moet het kantoor van de SVB te Amstelveen te worden ingelicht. Adres: postbus 357, 1180 
AJ  Amstelveen (tel: 020-6565656). Zie voor ander kantoren: www.svb.nl. 

alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten dienen van het overlijden in kennis te wor-
den gesteld. Hierbij vermelden de polisnummers alsmede namen en adressen van de nabestaanden.
Nagaan of er nog lopende verzekeringen zijn die premievrij worden bij overlijden. Zonodig de verze-
keringsadviseur raadplegen. Voor polissen die van kracht blijven, b.v. brandverzekering, huis, inboedel, 
auto, boot, caravan, e.d. dient naamswijziging plaats te vinden (denk ook aan ‘groene kaart’ bij auto-
verzekering); ziektekostenverzekeringsmaatschappij inlichten.

Bij eigendom woning via de gemeente bij het kadaster het huis op eigen naam laten registreren. Hier-
aan zijn kosten (geen overdrachtskosten) verbonden maar het is belangrijk als het eigen huis later 
verkocht gaat worden.

Indien men een hypotheek heeft op het huis, verdient het aanbeveling de hypotheekakte te contro-
leren of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is dat bij overlijden van de echtgenoot of 
partner de hypotheek wordt (of kan worden) beëindigd.

Tevens nagaan of in verband met het overlijden nog andere lopende financiële verplichtingen komen 
te vervallen.

Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken, vakliteratuur en lidmaatschappen van 
verenigingen die niet meer van belang zijn voor de overblijvende partner.

Bezien of eventueel het paspoort van de overgebleven (huwelijks)partner moet worden gewijzigd. 
Mocht u onverhoopt iets overkomen (b.v. tijdens verblijf in het buitenland) dan is men op de hoogte 
van uw situatie.

Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, zoals reinigingsrechten en mi-
lieubelasting, indien na overlijden een éénpersoons huishouding wordt gevoerd. Deze regelingen ver-
schillen per regio/gemeente. Daar door het overlijden een deel van het inkomen wegvalt, bestaat de 
kans dat men op grond van het (lagere) gezinsinkomen in aanmerking komt voor subsidieregelingen, 
studievergoedingen e.d. 

Beschikt men over een auto:
Blijft deze in gebruik dan kentekenbewijs over laten schrijven/naamswijziging.
Wordt  deze niet meer gebruikt, dan bericht sturen van overlijden naar Centraal Bureau motor-
rijtuigenbelasting, Antwoordnummer 470, 7300 Apeldoorn, en verzoeken om terugstorting van 
teveel betaalde motorrijtuigenbelasting.
Bij verkoop van de auto: zie op het bij de auto behorende ‘overschrijvingsbewijs’ welke handelingen 
nodig zijn voor overdracht  aan de nieuwe eigenaar.
Wordt de auto niet verkocht doch gesloopt dan dienen de, bij de auto behorende, documenten 
binnen 20 dagen te worden opgestuurd aan: Rijksdienst voor het Wegvervoer, Postbus 30000, 
9640 ra veendam. Zie ook: www.rdv.nl.
Belasting blijft verschuldigd zolang de auto niet op een andere eigenaar is overgegaan en zich op de 
openbare weg (ook parkeerplaats) bevindt.

Behandelende artsen (huisarts, specialisten en tandarts) van overlijden in kennis stellen.

sinds 1 juli 1996 is de algemene nabestaandenwet (anw) van kracht. 
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Deze wet regelt het recht op een anw nabestaandenuitkering voor  mannen en vrouwen van wie de 
(huwelijks)partner op of na 1 juli 1996 is overleden. In de anw  is ook het recht voor wezen en halfwe-
zen geregeld. De anw wordt evenals de aOW uitgevoerd door de sociale verzekeringsbank (svB).
Zie voor adressen: www.svb.nl.   

U kunt via de info filter van de Stichting Zelfregulerend Dialogue Marketing (SZDM) de adresgegevens 
van overledenen uit gegevens bestanden  laten verwijderen. Door de infofilter wordt ongewenste  
reclame via post, telefoon, SMS, e-mail en marktonderzoek tegengegaan. De SZDM werkt samen met 
een aantal brancheverenigingen. Aanmelden voor de infofilter kan op de volgende manieren. Post: 
infofilter, antwoordnummer 660, 1000 TL Amsterdam. Internet: www.infofilters.nl
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Heeft u vragen of opmerkingen over de pensioenregeling, uw uniform pensioenoverzicht, de ingehouden 
premie of over de informatievoorziening? Neem dan contact op met het frontoffice: 

nora Van Beek (meDeWerker pensioenen)

0�� 900 �� �1

n.VanBeek@looDsWeZen.nl

tHeo WittkampF (manager pensioenen)

0�� 900 �� �0

t.WittkampF@looDsWeZen.nl

C O N T a C T

stichting beroepspensioenfonds loodsen rotterdam

berghaven 16 • 3151 hb hoek van holland  • postbus 830, 

3000 av rotterdam • tel 088 900 25 41 •  fax 088 900 25 55

W W W • B P L O O D S E N • N L


