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I N D e X e r I N g

Indexering 1988 t/m 2014 in vergelijking met stijging CPI (Consumenten Prijs Index):

  CPI

- - - - - - -  Toegepast
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FINaNCIele POsITIe
De financiële positie van ons fonds is in 2013 verbeterd. De dekkingsgraad, die de verhouding weergeeft 
tussen de verplichtingen en het vermogen, bedroeg eind 2013 104,6% (eind 2012 101,6%). Dit  betekent een 
stijging van de dekkingsgraad met 3%-punt. De dekkingsgraad eind 2013 van BPL ligt hiermee 1,1%-punt ach-
ter op het herstelplan (vergelijk rode en groene lijn in onderstaande grafiek) en 0,3%-punt boven de lijn van 
het “vereist herstel” (eind 2013 dient BPL op basis van wettelijke regels op 104,3% te staan, zie blauwe lijn 
in onderstaande grafiek). De eerder gecommuniceerde voorlopige dekkingsgraad eind 2013 bedroeg 104,7%.

 
PreMIeBeleID
In 2012 is een wijziging van de Pensioenstatuten doorgevoerd. Deze wijziging houdt in dat als de premies-
tijging hoger uitpakt dan de premiestijging als gevolg van de verwerking van de consumentenprijsindex, de 
NlC-ledenvergadering een afwijkende premie kan vaststellen. als daardoor minder premies binnenkomen 
dan noodzakelijk is, heeft het bestuur de mogelijkheid voor het betreffende jaar een lagere pensioengrond-
slag vast te stellen, voor zoveel als nodig is in verband met de verminderde premie-inkomsten. op deze wijze 
kan dan altijd aan de eis van “de minimale premie bij onderdekking” worden voldaan. handelend volgens 
deze systematiek heeft de NlC-ledenvergadering op 5 februari 2013 besloten de premieverhoging voor 2013 
vast te stellen op 14,7%, de premiestijging die wettelijke gezien nodig was i.v.m. de onderdekking van het 
fonds en de stijging van pensioengrondslagen per 1-1-2013 met 2,3%. 

FINaNCIele MarKTeN IN 2013
Het netto rendement op beleggingen bedroeg over 2013 0,02%, terwijl de benchmark een rendement liet 
zien van 1,1% (bruto). Het jaar 2013 was voor de wereldeconomie een weerbarstig jaar, waarin zich een 

v O O r W O O r D
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duidelijkere divergentie aftekende tussen ontwikkelde landen en opkomende markten. Waar de verenigde 
Staten, Europa en japan duidelijk een versnelling lieten zien, zakte het groeitempo van de opkomende mark-
ten juist terug. het was ook een jaar waarin de Westerse landen de afbouw van de schuldenlast in de publie-
ke- en private sector in trager tempo continueerden. De periferie van de eurozone liet de eerste signalen 
van herstel zien na de door de Trojka (ECB, IMF en EC) opgelegde stringente bezuinigingen en structurele 
hervormingen. lees verder op blz. 24.

laNgleveN rIsICO
het resultaat op langleven was in 2013 licht positief maar door een verlies op kortleven is per saldo toch 
weer een verlies op sterfte gerealiseerd. lees verder op blz. 54.
De verbetering van de levensverwachting in Nederland gaat sneller dan tot nu toe was ingeschat en de ver-
wachting 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 hiervoor de voornaamste oorzaak. voor de 
komende jaren zal dit naar verwachting een van de belangrijkste kosten opdrijvende factoren zijn. 

verMOgeNsBeheer
BPl heeft het risico van de marktrente afgedekt door middel van swaps en swaptions. Op basis van deze 
structuur bedroeg de effectieve afdekking gedurende het verslagjaar naar schatting 91%. onder marktrente 
wordt verstaan de door De Nederlandsche Bank voorgeschreven rentetermijnstructuur (RTS). 

De gehanteerde RTS eind 2012 en eind 2013:

De rentetermijnstructuur ultimo december 2013 is voor alle looptijden hoger dan de rentetermijnstructuur 
ultimo december 2012. De voorziening pensioenverplichtingen is hierdoor gedaald, waardoor de dekkings-
graad is gestegen met 0,4%-punt. zonder de afdekking van de marktrente zou de dekkingsgraad zijn geste-
gen met 2,8%-punt. Lees verder op blz. 36.

v O O r W O O r D
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het beleggingsbeleid is in 2013 op sommige punten gewijzigd. De belegging in het hedge fund Omnitrend 
plus werd eind 2013 verkocht vanwege tegenvallende performance in de afgelopen drie jaar en de mindere 
transparantie van het beleggingsfonds, zoals gebleken uit een onderzoek door BPL. De strategisch allocatie 
in hedgefunds van 2,5% is vervallen, onder een gelijke verhoging van de strategische allocatie in wereld wijde 
aandelen (van 5% naar 7,5%). Lees verder op blz. 26.

ONTWIKKelINgeN
In 2015 wordt naar verwachting een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) van toepassing. In dat jaar treedt 
voor beroepspensioenfondsen ook een nieuw fiscaal kader in werking. Beide ontwikkelingen zullen aanpas-
sing van de Pensioenstatuten noodzakelijk maken. Besluitvorming hierover vindt plaats in de NlC-ledenver-
gadering. Ter voorbereiding daarop zal een intensief traject van overleg en communicatie noodzakelijk zijn. 
Eind 2012 is een werkgroep van start gegaan, bestaande uit vertegenwoordigers van de NLC, BPL en de 
vNol. De werkgroep heeft tot taak voorstellen voor noodzakelijke veranderingen voor te bereiden en te 
zorgen voor heldere communicatie naar alle belanghebbenden. lees verder op blz. 45.

saMeNWerKINg
Het bestuur van de UvB (koepel voor beroepspensioenfondsen) was in 2013 vooral bezig met het vaststellen 
van de inbreng in het bestuur van de Pensioenfederatie en onder het bestuur fungerende adviescommissies, 
naast de afstemming over specifieke UvB-onderwerpen. De UvB is per 1-1-2014 opgeheven. Per deze datum 
is de UvB gefuseerd met de twee andere koepels van pensioenfondsen en opgegaan in de Pensioenfederatie. 
BPl is vanaf deze datum rechtstreeks lid van de Pensioenfederatie. vanaf 1-1-2014 overleggen de beroeps-
pensioenfondsen in de kring van beroepspensioenfondsen. Dit overleg heeft tot doel te komen tot afstem-
ming over algemene bij de pensioenfederatie aan de orde zijnde onderwerpen en specifieke onderwerpen 
die het werkterrein van de beroepspensioenfondsen raken.

Hoek van Holland, 17 juni 2014
j.W. duyzer, voorzitter

v O O r W O O r D
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K e r N C I j F e r s

CoNSUMENTEN PRIjS INDEX (CPI)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,0 1,3 1,8 1,1 1,3 3,1 0,4 1,6 2,7 2,3

IN PrOCeNTeN

TOeslageN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0,8 1,1 4,3 0 0 0 0 0

IN PrOCeNTeN

PER 01-01-2004 EEN VooRwAARDELIjKE ToESLAg VAN 3%, VERVALLEN PER 31-12-2004;
PER 01-01-2005 EEN VooRwAARDELIjKE ToESLAg VAN 3%, VERVALLEN PER 31-12-2005; 
PER 01-01-2006 EEN VooRwAARDELIjKE ToESLAg VAN 3%, VERVALLEN PER 31-12-2006; 
PER 01-01-2007 EEN VooRwAARDELIjKE ToESLAg VAN 3%, PER 01-01-2008 
ONvOOrWaarDelIjK. 
  

NeTTO reNDeMeNT

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7,1 14,0 9,5 0,8 0,11 8,04 17,1 11,87 14,04 0,02

IN PrOCeNTeN

PreMIeverhOgINg

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,0 8,0 1,8 1,0 1,3 5,9 3,3 20,0 5,3 14,7

IN PrOCeNTeN

sOlvaBIlITeIT

(VANAF 2007 IS DE VEREISTE 
DEKKINgSgRAAD oP BASIS VAN FTK)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

vereIsTe DeKKINgsgraaD 119,8 116,5 113,4 113,8 116,4 112,3 115,6 116,1

DeKKINgsgraaD 100,1 108,6 118,0 123,2 92,8 97,5 100,6 97,5 101,6 104,6

IN PrOCeNTeN
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K e r N C I j F e r s

PreMIe Per jaar BPl 1988

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BasIsregelINg 12.336 13.080 13.320 13.464 13.632 14.448 14.928 17.904 19.128 21.936

PreMIeregelINg 3.096 3.288 3.360 3.384 3.432 3.624 3.744 4.488 4.800 5.496

FlP-gereChTIgDeN 6.168 6.540 6.660 6.732 6.816 7.224 7.464 8.952 9.564 10.968

IN eUrO’s

PreMIe Per jaar BPl 2004

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

24.720 26.700 27.180 27.480 27.840 29.484 30.456 37.092 39.060 44.796

IN eUrO’s

PreMIe Per jaar regleMeNT  asPIraNT-regIsTerlOODseN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.456 3.672 3.732 3.768 3.816 4.044 4.176 5.016 5.363 6.156

IN eUrO’s

PREMIE PER jAAR (BEDRAgEN X1.000 EURo)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

aKTIeveN 9.187 11.390 11.758 12.217 12.886 13.658 14.167 16.916 17.783 20.233

FlP-gereChTIgDeN 2.025 1.901 1.758 1.616 1.525 1.489 1.314 1.140 790 397

asPIraNTeN 111 102 135 128 137 109 65 84 120 200

TOTaal FeITelIjKe PreMIe 11.323 13.393 13.651 13.961 14.548 15.247 15.546 18.140 18.693 20.830

aCTUarIËle KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 14.264 13.366 17.682 16.615 19.348 22.189 22.729

geDeMPTe KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 13.860 14.589 14.334 14.875 16.939 16.741 17.066

MINIMale PreMIe BIj ONDerDeKKINg 15.398 17.535 20.372 20.589

zIE VooR ToELICHTINg  oP  VERSCHILLEN TUSSEN DE FEITELIjKE oNTVANgEN PREMIE, DE ACTUARIËLE KoSTENDEKKENDE 
PREMIE, DE gEDEMPTE KoSTENDEKKENDE PREMIE EN DE MINIMALE PREMIE BIj oNDER DEKKINg oP BLz. 35.
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K e r N C I j F e r s

BPL 1988, PENSIoENgRoNDSLAg

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

78.762 78.762 79.392 80.265 81.308 81.308 81.308 85.536 87.845 89.865

BPL 2004, PENSIoENgRoNDSLAg

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

109.968 109.968 110.848 112.067 113.524 113.524 113.524 119.427 122.652 125.473

  

FUNCTIoNEEL  LEEFTIjDSPENSIoEN (FLP) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

55-60, INgEgAAN VooR 1-5-2004 65.275 65.993 66.528 67.800 69.288 71.988 73.716 74.376 75.420 76.560

60-65, INgEgAAN VooR 1-5-2004 58.092 58.731 59.208 60.336 61.668 64.068 65.604 66.192 67.128 68.136

55-60, INgEgAAN TUSSEN 1-5-2004 
eN 1-7-2008

59.107 59.453 59.868 61.068 62.472 64.764 66.252 65.820 66.504 66.552

60-65, INgEgAAN TUSSEN 1-5-2004 
eN 1-7-2008 

51.924 52.191 52.548 53.604 54.876 56.844 58.140 57.636 58.212 58.128

IN eUrO’s

PENSIoEN / PENSIoENgRoNDSLAg ASPIRANT-LooDSEN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LEERVERgoEDINg / 
PeNsIOeNgrONDslag 
vOOr aFTreK FraNChIse

32.789 33.178 33.774 34.146 34.590 35.662 35.805 36.378 37.360 38.219

FraNChIse - 12.100 12.160 12.452 12.614 12.614 12.614 12.614 12.614 12.614

ParTNerPeNsIOeN 10.138 10.299 10.591 10.630 10.768 11.294 11.364 11.644 12.126 12.546

arBeIDsONgesChIKTsheIDsPeNsIOeN 32.789 33.178 33.774 34.146 34.590 35.662 35.805 36.378 37.360 38.219

IN eUrO’s
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K e r N C I j F e r s

aaNTalleN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DeelNeMers BPl 2004 436 429 432 446 451 464 466 450 450 452

DeelNeMers BPl 1988 303 272 253 230 216 191 165 104 62 14

TOTaal aaNTal DeelNeMers 739 701 685 676 667 655 631 554 512 466

geWeZeN DeelNeMers 2 3 2 4 4 4 4 5 5 5

asPIraNT-lOODseN 21 26 40 38 34 23 7 17 33 20

oUDERDoMSPENSIoEN 1988/2004 211 271 306 345 379 413 455 535 598 661

arBeIDsONgesChIKTheIDsPeNsIOeN 10 6 6 6 5 6 4 4 3 2

ParTNerPeNsIOeN 40 49 52 55 71 78 82 85 85 102

WeZeNPeNsIOeN 12 10 13 11 9 11 11 12 10 10

TOTaal 1035 1066 1104 1135 1169 1190 1194 1212 1246 1266

RIjPINgSgRAAD (VERHoUDINg DEELNEMERS oP-gERECHTIgDEN)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

28,6 38,7 45 51 56 63 72 97 116 143

IN PrOCeNTeN
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a l g e M e e N

a C T I v I T e I T e N
Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL), statutair gevestigd in Rotterdam is opgericht op 1 septem-
ber 1988. De stichting is ingeschreven bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder num-
mer 41130603. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 2 maart 2011. het pensioenfonds is een beroepspen-
sioenfonds. op basis van een uitkeringsregeling (Pensioenstatuut 1988 en Pensioenstatuut 2004) verwerven 
de deelnemers een financiële aanspraak ten behoeve van de gevolgen van (vervroegde) 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 Pensioenstatuut 1988. 
het fonds draagt zorg voor uitbetaling van het functioneel leeftijdspensioen. Krachtens het Financieel Besluit 
loodswezen worden de functioneel leeftijdspensioenen ingehouden op de loodsgelden.

s TaT U Ta 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. 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 bepalingen 
van de pensioenreglementen en de statuten. 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 10 februari 2014.

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 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), welke op de website staat vermeld. onder “Risicobe-
leid”, beginnend op blz. 39, wordt hierop nader in gegaan. Het actuariële, pensioen- en vermogensbeheer 
zijn uitbesteed. Dit geldt ook voor de betalingen van de pensioenen en de financiële administratie. Het uit-
bestedingsbeleid is in 2013 vastgelegd in een document.
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O r g a N I s aT I e

Organigram van het bestuur:
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Beleggingsbeheer

Pensioen- en verzekeringszaken

Informatiesystemen

Pensioenvaststellingen

Financiële administratie

juridische zaken

Pensioenuitkeringen

   Dagelijks bestuur

Frontoffice
Manager & medewerker

Organigram van het uitvoeringsorgaan:

a l g e M e e N
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a l g e M e e N

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 1988, 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 TaT U T e N  2 0 0 4  e N  19 8 8
De ruilfactoren voor omzetting van partnerpensioen in levenslang ouderdomspensioen (Pensioenstatuut 
2004 en 1988) en bij omzetting van levenslang ouderdomspensioen in partnerpensioen (Pensioenstatuut 
2004)  zijn met ingang van 1 maart 2013 gewijzigd. De ruilfactoren bij de (vervroegde) pensioenleeftijden 50 
tot 65 jaar (Pensioenstatuut 2004) zijn eveneens met ingang van 1 maart 2013 gewijzigd. Deze wijzigingen 
houden verband met de nieuwe ag prognosetafels 2012-2062.

C aT 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/gepensioneerden. arbeidsongeschikten. 
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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 bestuurs-
leden worden benoemd, treden af of worden ontslagen volgens de in de Pensioenverordening registerlood-
sen en statuten van BPl vastgelegde regels. 
 

Samenstelling algemeen bestuur eind 2013:

NaaM FUNCTIe vaN TOT NeveNFUNCTIe            BeTaalD
 NIeT
BeTaalD

j.W. DUYZer vOOrZITTer
MeI 
2002

jUNI 
2016*

regIsTerlOODs
BesTUUrslID sDB

X
X

r. De jONge SECRETARIS/
PeNNINgMeesTer

MeI 
2008

jUNI 
2016 regIsTerlOODs X

P.j.j. vaN DeN Berg BesTUUrslID
MeI 
2000

jUNI 
2016

regIsTerlOODs

BesTUUrslID sTIChTINg 
aDMINIsTraTIeKaNTOOr IT WIlD

X

X

l. KaZeMIer** BesTUUrslID
jUlI 
2012

jUlI 
2016

vOOrZITTer DOrPsvereNIgINg 
BIessUM UITWIerDe

BesTUUrslID NeD. ver. KaPITeINs 
Ter KOOPvaarDIj

seNIOr-eXPerT PUM DeN haag

X

X

X

P. B. sChOe BesTUUrslID
jUlI 
2012

jUlI 
2016

regIsTerlOODs X

M.a. vaN KUIK BesTUUrslID
jUNI 
2010

jUNI 
2014 regIsTerlOODs X

h.j.T. rUIjTeN** BesTUUrslID
jUNI 
2011

jUNI 
2015

lID DeelNeMersraaD 
vaN De vNOl. X

*     geBaseerD OP heT vOOrNeMeN OM vIjF jaar DOOr Te WerKeN
* *  eX-regIsTerlOODseN

 

het bestuur vergadert zeven tot achtmaal per jaar en de besluiten worden vastgelegd in aparte verslagen. het 
bestuur wordt uitvoerig geïnformeerd en beleidsstukken, veelal opgesteld door de Manager Pensioenen en/of 
de adviserend actuaris, worden uitgebreid tijdens bestuursvergaderingen besproken. 

B e s T U U r
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Vergaderingen algemeen bestuur 2012

B e s T U U r

X = aaNWeZIg

 13/2 12/3 11/4 24/4 10/5 10/6 13/8 5/9 27/9 7/10 28/10 4/11 11/12

j.W. DUYZer . . . . . . . . . . . . .
P.j.j. vaN DeN Berg . . . . . . . . . . . . .
r. De jONge . . . . . . . . . . . . .
M.a. vaN KUIK . . . . . . . . . . . . .
l. KaZeMIer . . . . . . . . . . . . .
h.j.T. rUIjTeN . . . . . . . . . . .
P.B. sChOe . . . . . . . . . . . .

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 tenminste 18 keer per jaar bijeen. het dagelijks bestuur ontleent zijn bevoegdheden aan 
de statuten, de ABTN, de Pensioenstatuten 1988 en 2004, het pensioenreglement aspirant-registerloodsen. 
zie hiervoor de taakverdeling tussen DB en AB de betreffende matrix op blz. 113.

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 en. de samenwerking tussen haar leden bevordert.

De service aan de leden is voor een deel ondergebracht in een aparte stichting,  de Stichting Dienstverlening 
Beroepspensioenfondsen (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, vast-
gelegd in de betreffende statuten. Het bestuur van de UvB (koepel voor beroepspensioenfondsen) was in 
2013 vooral bezig met het vaststellen van de inbreng in het bestuur van de Pensioenfederatie en onder het 
bestuur fungerende adviescommissies, naast de afstemming over specifieke UvB-onderwerpen, zoals het 
fiscaal kader voor beroepspensioenfondsen. De UvB is per 1-1-2014 opgeheven. Per deze datum is de UvB 
gefuseerd met de twee andere koepels van pensioenfondsen en zijn deze opgegaan in de Pensioenfederatie. 
BPl is vanaf deze datum rechtstreeks lid van de Pensioenfederatie. Zie ook www.pensioenfederatie.nl.
vanaf 1-1-2014 overleggen de beroepspensioenfondsen in de kring van beroepspensioenfondsen. Dit overleg 
heeft tot doel te komen tot afstemming over algemene bij de pensioenfederatie aan de orde zijnde onder-
werpen en specifieke onderwerpen die werkterrein van de beroepspensioenfondsen raken.



22

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 (zie bijlage 6). Volgens deze procedure wordt op klachten 
in eerste instantie 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 belang-
hebbende niet tot een oplossing van het geschil komen, kan de belanghebbende zich wenden tot de burger-
rechter. Zie voor de in 2013 door het bestuur behandelde klachten blz. 48 van dit jaarverslag. vanaf 19 sep-
tember 2012 kunnen (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en andere belanghebbenden voor een klacht 
of geschil over de uitvoering van het pensioenstatuut/pensioenreglement voor advies (niet bindend) terecht 
bij de ombudsman Pensioenen. BPL zal zich aan het advies van de ombudsman Pensioenen conformeren, 
tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen. een klacht of geschil wordt niet eerder 
door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten- en geschillenprocedure bij BPl 
volledig is doorlopen, dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil. gegevens over 
de Ombudsman Pensioenen zin te vinden op: www.ombudsmanpensioenen.nl 

U I T v O e r I N g  P e N s I O e N -  e N  B e Ta l I N g s a D M I N I s T r aT I e
De pensioenadministratie en vanaf 1-1-2013 ook de betalingsadministratie van het pensioenfonds worden 
uitgevoerd door aon hewitt associates Bv. het op basis van het contract geldende service level agree-
ment wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd. van aon hewitt associates Bv is een Isae 3402 type II 
rapportage ontvangen. Deze rapportage is besproken in het bestuur. Op basis van deze rapportage kan ge-
zegd worden dat de relevante aspecten van interne controle adequaat zijn en naar redelijkheid waarborgen 
dat de gestelde procedures worden nageleefd.  

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 aT I e
De financiële administratie van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Nederlands Loodswezen BV. De 
te verrichten werkzaamheden worden periodiek geëvalueerd. 

U I T v O e r I N g  F l e X I O e N r e g e l I N g
De uitvoering van de flexioenregeling is uitbesteed aan Robeco Pension Providers. De resultaten van Robe-
co Pension Providers worden periodiek geëvalueerd. van de vermogensbeheerder is een  Isae 3402 type II 
rapportage ontvangen. Deze rapportage is besproken in het bestuur. Op basis van deze rapportage kan ge-
zegd worden dat de relevante aspecten van interne controle adequaat zijn en naar redelijkheid waarborgen 
dat de gestelde procedures worden nageleefd.

a D v I s e U r s
Het pensioenfonds wordt voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn ondersteund door de externe 
adviserende actuaris en een alM-adviseur. Met ingang van 1 januari 2013 is de adviserend actuaris l. Thissen   
van sprenkels & verschuren. De verrichte werkzaamheden worden jaarlijks door het bestuur geëvalueerd. 
het bestuur heeft per 1 juli 2012 M. euverman van sprenkels & verschuren aangesteld als beleggingsadviseur 
ter versterking van onze countervailing power op het terrein van beleggingen en risicomanagement, in bij-
zonder voor het beoordelen van voorstellen of adviezen van de integraal vermogensbeheerder.

B e s T U U r
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I N T e g r a a l  v e r M O g e N s B e h e e r D e r
De integraal vermogensbeheerder is Robeco Institutional Asset Management (RIAM). RIAM is verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het contractueel vastgelegde mandaat. De beleggingsresultaten worden maan-
delijks geëvalueerd en tenminste een keer per kwartaal besproken in het bestuur. van de integraal vermo-
gensbeheerder is een Isae 3402 type II rapportage ontvangen. Deze rapportage is besproken 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 coördineert de 
bestuurlijke en administratieve werkzaamheden, ziet toe op de naleving van de uitbestede werkzaamheden 
en draagt zorg voor de voorlichting aan de deelnemers en gepensioneerden en andere belanghebbenden. De 
taken en verantwoordelijkheden van de manager pensioenen en medewerkster pensioenen zijn vastgelegd 
in een functiebeschrijving. 

B e s T U U r
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beleggingen

T e r U g B l I K  2 013

economie
Het jaar 2013 was voor de wereldeconomie een weerbarstig jaar, waarin zich een duidelijkere divergentie 
aftekende tussen ontwikkelde landen en opkomende markten. waar de Verenigde Staten, Europa en japan 
duidelijk een versnelling lieten zien, zakte het groeitempo van de opkomende markten juist terug. Het was 
ook een jaar waarin de Westerse landen de afbouw van de schuldenlast in de publieke- en private sector 
in trager tempo continueerden. De periferie van de eurozone liet de eerste signalen van herstel zien na de 
door de Trojka (ECB, IMF en EC) opgelegde stringente bezuinigingen en structurele hervormingen. 

De sleutelrol in de huidige macro-economische constellatie bleek wederom weggelegd voor centrale ban-
ken. De centrale bank van japan was in 2013 nadrukkelijk aanwezig met haar kwantitatieve verruiming, 
gericht op een (succesvol gebleken) verzwakking van de yen. De Fed kondigde juist de afbouw van haar 
onconventionele maatregelen aan. De eCB verkreeg een nieuw mandaat als supranationale toezichthouder 
in de nog te vormen europese bankenunie en verlaagde in november onverwachts de rente in een poging de 
disinflatoire trend in de Eurozone een halt toe te roepen. 
Het aanhoudend ruimhartige monetaire beleid van centrale banken, en de Fed in het bijzonder, vertaalde 
zich in 2013 meer nadrukkelijk dan in voorgaande jaren in stijgende huizenprijzen, beurskoersen en aantrek-
kende industriële activiteit. Lagere energieprijzen gaven rugwind, mede als gevolg van een vlucht in oliewin-
ning in de Verenigde Staten door de exploitatie van schaliegas- en teerzandvelden. gunstige inflatiecijfers 
ondersteunden tevens een strategie van een ruim monetair beleid.

In het voorjaar van 2013 werd het herstel in de VS meer zichtbaar, hetgeen zich vertaalde in een geleidelijk 
oplopende reële kapitaalmarktrente. De kapitaalmarktrente steeg echter pas beduidend in reactie op een 
uitspraak van Fed president Bernanke, die op 22 mei voor het eerste doelde op de start van de afbouw van 
kwantitatieve verruiming, mogelijk in de nazomer van 2013. Uiteindelijk liet de feitelijke aankondiging van 
de graduele afbouw (‘ tapering’) langer op zich wachten dan de markten op basis van Bernanke’s uitspraak 
in mei anticipeerden. Een besluit tot afbouw in september werd onverwachts uitgesteld, mede vanwege de 
zorgwekkende politieke patstelling in washington over de begroting, automatische bezuinigingen en verho-
ging van het schuldplafond. republikeinen en Democraten wisten uiteindelijk geen compromis te bereiken 
over ‘obamacare’, wat in oktober uitmondde in een 16-daagse gedeeltelijke sluiting van de overheid. De 
economische gevolgen van het politieke onvermogen bleken echter beperkt waardoor er uiteindelijk in 
december toch een besluit van de Fed kwam om in januari 2014 te starten met het verminderen van de 
maandelijkse obligatie-aankopen van UsD 85 miljard naar UsD 75 miljard. 

De stijgende kapitaalmarktrente in de vs bleef niet zonder gevolgen voor opkomende markten. het ver-
beterde groeiperspectief in ontwikkelde markten zorgde voor een sterke kapitaaluitstroom uit de meer 
liquide opkomende markten richting ontwikkelde markten. Dit had tot gevolg dat de valuta’s van opkomende 
markten een sterke depreciatie kenden ten opzichte van de dollar. Naast de ontvankelijkheid voor kapitaal-
uitstroom bleek tevens dat het onderliggend herstel van opkomende markten broos was. Problemen aan de 
aanbodzijde van de economieën (inflexibele arbeidsmarkt (zuid-Afrika), achterstallige infrastructuur (India 
en Brazilië) en politieke instabiliteit stonden een groeiversnelling in de weg. China liet hervormingsbereid-
heid zien in het Derde Partijberaad. Xi jingping, de in 2012 verkozen president van China, kondigde onder 
andere maatregelen aan om overinvestering tegen te gaan en de transitie van een exportgerichte economie 

F I N a N C I e e l  B e l e I D
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naar een meer consumptiegerichte infrastructuur te begeleiden. Tegelijkertijd gaven de Chinese monetaire 
autoriteiten meer verkrappende signalen af in de geldmarkt om excessieve kredietverlening van Chinese 
banken tegen te gaan. het Chinese beleid geeft gaandeweg steeds meer blijk van aandacht voor kwaliteit van 
de economische structuur in plaats van kwantiteitsgerichte groei. 

financiële markten
2013 was een sterk jaar voor de wereldwijde aandelenmarkten met een totaalrendement van 17,5% voor 
de MSCI wereldindex gemeten in euro’s. Deze rendementsontwikkeling werd vooral gedragen door ont-
wikkelde aandelenmarkten. opkomende markten bleven met een negatief rendement van 6,9% in euro’s 
beduidend achter. Opvallend was dat de winstontwikkeling achterbleef bij de koersbeweging waardoor 
waarderingen van aandelen verder zijn opgelopen. De koersontwikkeling werd gedreven door optimisme 
over het herstel in de VS en de Eurozone, het ruime monetaire beleid en de succesvolle start van Abenomi-
cs, het nieuwe economische beleid van japan. Tevens was een verbetering in het sentiment ten aanzien van 
risicovolle activa waarneembaar.

De verminderde risico aversie in de financiële markten als gevolg van verbeterende groeivooruitzichten 
vertaalde zich in een mager jaar voor vastrentende waarden. Zo bedroeg het rendement op de wereldwijde 
staatsobligaties in euro minus (-) 0,5%. Het jaar 2013 was dan ook een jaar waarin veilig geachte staatsobli-
gaties beduidend achterbleven bij de rendementen van risicovolle activa. het verlies bleef nog enigszins 
beperkt door het onverwachte uitstel van de afbouw van kwantitatieve verruiming in de nazomer en vrien-
delijke inflatiecijfers, waardoor de rente weer daalde en prijzen van staatsobligaties in reactie hierop opveer-
den. ook hoogwaardige bedrijfsobligaties doken nipt in het rood met een jaarrendement van -0,1%, waarbij 
de vergoeding voor kredietrisico een steeds beperktere buffer bood tegen de stijgende kapitaalmarktrente. 
Niet alle vastrentende waarden stonden in dezelfde mate bloot aan de stijging van de rente. De combinatie 
van beneden trendmatige groei en gematigde inflatie bleek een gunstige omgeving voor hoogrentende be-
drijfsobligaties. De voortschrijdende daling in het aantal faillissementen van emittenten zorgde voor verdere 
compressie van de gevraagde vergoeding voor kredietrisico, hetgeen de negatieve invloed van de stijgende 
kapitaalmarktrente op de marktwaarde van deze schuldtitels mitigeerde. het rendement van wereldwijde 
hoogrentende bedrijfsobligaties kwam uit op 6,2%. De relatief hoge rentegevoeligheid van onroerend goed 
ten opzichte van aandelen zorgde ervoor dat onroerend goed binnen het risicovolle activa segment duidelijk 
achterbleef met een rendement van minus (-) 0,9% voor de wereldwijde index. obligaties van opkomende 
markten genoteerd in lokale valuta kenden een uitermate moeizaam jaar door twee elkaar versterkende 
krachtenvelden. enerzijds werd de markt verrast door de stijging in de kapitaalmarktrente in de vs wat leid-
de tot een kapitaalsuitstroom uit opkomende markten met een sterke depreciatie van de valuta’s tot gevolg.      
anderzijds bleek uit de vertraging van het groeitempo van opkomende markten het onderliggende gebrek 
aan structurele hervormingen waardoor gevraagde vergoedingen voor kredietrisico’s over het jaar opliepen. 
Met name de valuta ontwikkeling zorgde uiteindelijk voor een negatief rendement van minus (-) 9,0% voor 
obligaties van opkomende markten in lokale valuta (in USD, unhedged). 

grondstoffen lieten in 2013 een daling in de onderlinge correlaties zien waaruit blijkt dat de individuele 
prijsbeweging steeds meer gedreven wordt door grondstof-specifieke vraag-en aanbod factoren en in steeds 
mindere mate door overkoepelende factoren als de macro-economische ontwikkeling en de zoektocht naar 
rendement als gevolg van overtollige liquiditeit in het financiële systeem. Hoewel de brede DjUBS grond-
stoffen index aan het eind van 2013 minus (-) 9,25% lager stond, zag de subcategorie olie juist een stijging 
van 6,0%. 

F I N a N C I e e l  B e l e I D
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De euro bleef gedurende 2013 sterk met een beweging van (+) 4,1% ten opzichte van de dollar. Hoewel het 
renteverschil met de VS zich juist ten gunste van de dollar ontwikkelde, domineerden andere marktkrach-
ten. Het hoge overschot op de lopende rekening van de Eurozone, netto kapitaalinstroom, relatief mildere 
inflatiecijfers én de minder accomoderende houding van de ECB in vergelijking met de FED domineerden per 
saldo de sterkere stijging in de nominale rente in de vs ten opzichte van de eurozone. 

P e r F O r M a N C e  T O Ta l e  P O rT e F e U I l l e
In het jaar 2013 was het bruto rendement op de portefeuille 0,4%, de benchmark rendeerde 1,1%. De matching 
portefeuille, gericht op het afdekken van het renterisico ten opzichte van de verplichtingen, rendeerde -24% 
als gevolg van oplopende rentes. Het gedeelte van de portefeuille dat gericht is op het genereren van extra 
rendement behaalde een resultaat van 3,9%.
De underperformance van de portefeuille ten opzichte van de benchmark heeft verscheidene oorzaken. 
Ten eerste worden de (niet-beursgenoteerde) beleggingen in Private Equity afgezet tegen een index van 
beursgenoteerde aandelen. Deze benchmark mismatch droeg voor een belangrijk deel (ca. -0,9%) bij aan de 
underperformance. Daarnaast is medio 2012 met het oog op de onrust in de eurozone de valuta afdekking in 
de portefeuille drastisch verminderd terwijl de relevante valuta in benchmark wel afgedekt werden. Door de 
sterke koersontwikkeling van de euro zorgde dit voor een underperformance van ca. 0,5%. ook Transtrend 
en Robeco Property droegen negatief bij aan de performance (0,1% vs 0,2%) Een deel van deze underper-
formance werd weer goedgemaakt door de fondsen die zijn geselecteerd door de multimanager Corestone, 
welke een positieve bijdrage hadden van ca. 0,3%. ook de Robeco fondsen US premium Equities (0,3%) en 
Emerging Markets (0,1%) hadden positieve bijdragen.

g e v O e r D  B e l e I D
De belegging in het hedge fund Omnitrend plus werd eind 2013 verkocht vanwege tegenvallende perfor-
mance in de afgelopen drie jaar. Daarnaast voldoen de beleggingen in het hedge fund Omnitrend plus niet 
meer aan de gestelde eisen, zoals gebleken is uit een onderzoek door BPL. De strategisch allocatie in een 
hedgefund van 2,5% is vervallen, onder een gelijke verhoging van de strategische allocatie in wereld wijde 
aandelen (van 5% naar 7,5%).
Naast de vastgelegde norm voor de renteafdekking (73% +/-10%) is ook de curve positionering binnen deze 
matchingportefeuille vastgelegd. Per looptijdsegment is daarbij een maximale afwijking vastgelegd. 
Vanaf 1 januari 2013 zijn binnen de staatsobligatieportefeuille minimum en maximum allocaties voor elk land 
vastgelegd en is het beleggingsuniversum uitgebreid naar alle eurolanden met een rating van minimaal aa. 
De norm portefeuille bestaat uit 50% Nederland en 50% Duitsland waarbij de Integraal manager de moge-
lijkheid heeft om in voorkomende gevallen van bovenstaande standaardallocatie af te wijken en staatsobliga-
ties van een beperkt aantal landen in de portefeuille op te nemen.
De benchmark voor emerging Markets Debt in lokale valuta’s is gewijzigd van jP Morgan gBI-eM Broad Di-
versified naar de jP Morgan gBI-EM global Diversified. De eerste benchmark omvat landen waar het fonds 
door lokale restricties niet in kan beleggen en is dus niet representatief voor de daadwerkelijke beleggingen. 
Deze landen maken geen deel uit van de nieuwe benchmark.
Ook de benchmarks in de Investment grade Credits allocaties zijn gewijzigd. voor zowel de UsD als de 
eUrO allocatie zijn benchmarks gewijzigd zodat deze beter aansluiten bij het daadwerkelijke beleggingsbe-
leid. De benchmark van de USD allocatie is gewijzigd in de BarCap US Credit index terwijl die van de EURo 
allocatie is gewijzigd in de BarCap Euro Corp Index. 
Ten slotte werd tot eind 2012 de allocatie naar Onroerend goed gebenchmarkt naar de s&P Developed 
Property Index (EUR) gross dividend reinvested. Deze benchmark houdt echter geen rekening met de inge-
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houden dividendbelasting terwijl deze voor het rendement wel degelijk van belang zijn. Daarom is de bench-
mark per 1 januari 2013 gewijzigd naar de S&P Developed Property Index (EUR) net dividend reinvested. 
Deze benchmark houdt wel rekening met de ingehouden dividendbelasting.

P e r F O r M a N C e  Z a K e l I j K e  Wa a r D e N 

AANDELEN FoNDSEN (IN PRoCENTEN) heDgeFUND FONDseN

WerelDWIjD CONservaTIve
OPKOMeNDe 
MarKTeN UsPreMIUM 

ONrOereND 
gOeD

ÒMNITreND
PlUs COMMODITIes

FONDs 21,8 17,3 -5,6 33,4 -3,8 -4,1 -10,6

BeNChMarK 21,9 10,4 -6,8 27,0 0,5 2,8 -10,0

eXCess 
reTUrN

-0,1 6,9 1,2 6,4 -4,3 -6,9 -0,6

IN  DEzE ASSETCATEgoRIE wERD EIND 2013 BELEgD (PRoCENTEN VAN ToTAAL BELEgD VERMogEN):

7,7 12,2 4,3 7,1 5,4 0,0 4,0

aandelen wereldwijd  
Het rendement op het Institutional global Equities Fonds bedroeg 21,8%. De benchmark behaalde een 
rendement van 21,9%. Het actieve beleid heeft in de verslagperiode een negatieve bijdrage opgeleverd van 
0,1%. Deze underperformance kwam geheel op het conto van de sector allocatie. Aandelenselectie had een 
neutrale bijdrage. 

aandelen conservative  
Het rendement op de portefeuille in 2013 was 17,3%, de benchmark is de MSCI world Minimum Volatili-
ty (EUR optimized) en deze behaalde een rendement van 10,4%. In het fonds wordt beoogd het absolute 
rendement per eenheid absoluut risico te maximaliseren met beleggingen in solide ondernemingen met een 
lagere gevoeligheid voor beursschommelingen, een conservatief kasbeleid, een aantrekkelijke koerswinst-
verhouding en een goed momentum. 
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aandelen opkomende markten
De beleggingsstrategie van het Emerging Markets Fonds is sinds de start in 1994 erop gericht te profiteren 
van een viertal inefficiënties in opkomende markten. Deze zijn:

INeFFICIËNTIe rOBeCO’s sTraTegIe

lOKale Beleggers CONCeNTrereN ZICh OP heT ThUIslaND aCTIeve laNDeNallOCaTIe

ONjUIsTe CONseNsUsvOrMINg eN KUDDegeDrag gEDISCIPLINEERDE, CoNSISTENTE FUNDAMENTELE ANALySE

FOCUs OP resUlTaTeN OP KOrTe TerMIjN laNge TerMIjN BeleggINgshOrIZON

INeFFICIËNTIe als gevOlg vaN ’BehavIOral BIases’ geBrUIK vaN KWaNTITaTIeve MODelleN

Het beleid van Robeco Institutioneel Emerging Markets Fonds is erop gericht om te profiteren van deze 
inefficiënties. De beheerders selecteren beleggingen op basis van een top-down beleggingsaanpak. Het ren-
dement op de portefeuille in 2013 was -5,6% tegen een benchmark rendement van -6,8%. 

aandelen us premium 
over het jaar 2013 werd een rendement van 33,4% behaald ten opzichte van de benchmark van 27,0%. Bin-
nen het fonds hielden allocatie en selectie elkaar in evenwicht. 

aandelen onroerend goed
De benchmark van het fonds is de Citigroup global real-estate index. over het jaar 2013 werd een rende-
ment van -3,8% behaald ten opzichte van het benchmarkrendement van 0,5%.

hedgefund omnitrend plus
het beleggingsbeleid van het Transtrend Omnitrend fonds is gebaseerd op kwantitatieve methoden en 
wordt consistent op geïntegreerde en gedisciplineerde wijze toepast. De methode is afgestemd om onge-
acht de richting te trachten 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 2013 werd een 
rendement van -4,1% behaald ten opzichte van de afgesproken benchmark van 2,8%. Begin december 2013 
is deze belegging verkocht.

fondsen commodities
In de fondsen waarin belegd wordt kwam in 2013 geen verandering. De geselecteerde fondsen worden be-
heerd door respectievelijk goldman Sachs, wellington en Schroders. Het ‘goldman Sachs -fonds’ behaalde 
van de drie met -5,6% de hoogste performance. Het ‘Schroders-fonds’ droeg met een rendement van -11,8% 
eveneens negatief bij aan het relatieve rendement evenals het wellington Fonds (-17,1%). Het totaal van 
de deelportefeuille commodities behaalde een rendement van -10,6% en bleef daarmee 0,6% achter op de 
benchmark.
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fondsen private equity
De waarde van de vier beleggingen in private equity daalde van € 39,9 miljoen per eind 2012 naar € 36,8 
miljoen per eind 2013. Er werden € 5,9 miljoen aan uitkeringen (distributions) ontvangen en er werd € 4,2 
miljoen gestort (capital calls). De beleggingen in Private Equity vinden plaats via vier fondsen. gezamenlijk 
behaalden deze fondsen in 2013 een rendement van 2,6%. De reference benchmark voor de beleggingen in 
private equity is de MSCI wereld index. Het rendement van deze index over 2013 was 23,4%. 

De rendementen (IRR) gemeten over 2013 van de vier fondsen:

FoNDS (IN PRoCENTEN) RENDEMENT (IRR) 

rOBeCO INsT. eUrOPeaN PrIvaTe eQUITY FUND I 6,2

rOBeCO INsT. eUrOPeaN PrIvaTe eQUITY FUND II 9,9

rOBeCO CleaN TeCh PrIvaTe eQUITY II -15,1

rOBeCO resPONsIBle PrIvaTe eQUITY 7,7

IN  DEzE ASSETCATEgoRIE wERD EIND 2013 4,7 % BELEgD (VAN ToTAAL BELEgD VERMogEN)

Saldo nog openstaande commitments per 31 december 2013:
 

rOBeCO aaNgegaaN BeDrag OPgerOePeN
resTaNT 
COMMITMeNT

INsT. eUrOPeaN PrIvaTe eQUITY FUND I 29-4-2003 16.000.000 10.570.601     5.429.399 eUr

INsT. eUrOPeaN PrIvaTe eQUITY FUND II 25-2-2005 16.000.000  15.532.160  
           
467.840 eUr

CleaN TeCh PrIvaTe eQUITY II 22-12-2006 12.000.000   12.000.000 0 UsD

resPONsIBle PrIvaTe eQUITY 26-5-2009 20.000.000     10.254.311   9.745.689 eUr

IN DEzE ASSESCATEgoRIE wERD EIND 2013 4,7 BELEgD (IN PRoCENTEN VAN ToTAAL BELEgD VERMogEN) 

P e r F O r M a N C e  va s T r e N T e N D e  Wa a r D e N
De vastrentende beleggingen zijn in twee onderdelen verdeeld, te weten een vastrentende waarden “core” 
liability hedging portefeuille bestaande uit de categorieën staatsobligaties uitgegeven door Nederland, Duits-
land en/of Frankrijk, swaps, swaptions, (eventuele) futures en liquiditeiten (inclusief solide geldmarktfondsen) 
en een vastrentende waarden “spread” portefeuille bestaande uit beleggingen in investment-grade bedrijfs-
obligaties, Emerging Market Debt .
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core liability hedge portefeuille per 31-12-2013
Deze beleggingen zijn niet gekozen voor het behalen van extra rendement maar in eerste aanleg bedoeld ter 
afdekking van het renterisico dat het fonds loopt als gevolg van de marktwaardering van haar verplichtingen.
  

COre lIaBIlITY heDge POrTeFeUIlle

2013 2012

eUrO’s PrOCeNTeN eUrO’s PrOCeNTeN 

sTaaTsOBlIgaTIes 89.799.471 11,6 98.213.168 12,5

sWaPTIONs 16.272.935 2,1 44.892.799 5,7

INTeresT raTe sWaPs - 5.499.871 -0,7 19.848.251 2,5

lIQUIDITeITeN 22.107.986 2,8 6.676.959 0,9

TOTaal 122.680.521 15,8 169.631.177 21.6

vastrentende waarden spread portefeuille per 31-12-2013
In de “spread” portefeuille wordt belegd in drie Investment grade credit fondsen en drie emerging Market 
Debt (EMD) fondsen. De rendementen zijn als aangegeven in onderstaande tabellen:

RENDEMENT INVESTMENT gRADE CREDIT FoNDSEN (IN PRoCENTEN)

BlUeBaY INvesTMeNT graDe rOBeCO CreDIT PIMCO INvesTMeNT graDe COrP

FONDs 3,5 3,7 -5,1

BeNChMarK 2,4 2,4 -6,2

eXCess reTUrN 1,1 1,3 1,1

IN  DEzE ASSETCATEgoRIE wERD EIND 2013 BELEgD (IN PRoCENTEN VAN ToTAAL BELEgD VERMogEN):

12,1 9,5 7,7

RENDEMENT EMERgINg MARKET DEBT FoNDSEN (IN PRoCENTEN)

gMO ashMOre sTONe harBOr

FONDs -4,8 -9,4 -16,0

BeNChMarK -9,3 -9,3 -13,0

eXCess reTUrN 4,5 -0,1 -3,0

IN  DEzE ASSETCATEgoRIE wERD EIND 2013 BELEgD (IN PRoCENTEN VAN ToTAAL BELEgD VERMogEN):

2,9 2,0 3,8
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v O O r U I T Z I C h T e N  F I N a N C I Ë l e  M a r K T e N
Voor de visie van de Robeco Asset Management (Fiduciair manager) wordt verwezen naar bijlage 12.

s T r aT e g I s C h e  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

Strategische normportefeuille eind 2013:
  

sTraTegIsChe asseTMIX eN BeNChMarKverDelINg

 DeelPOrTeFeUIlle
BeNChMarKverDelINg 
(UITgANgSNoRM)

BaNDBreeDTe POrTeFeUIlle 
T.O.v. UITgaNgsNOrM

vasTreNTeNDe WaarDeN 57,5% + EN -/- 5.0%-PNT

vasTreNTeNDe WaarDeN “COre” 
lIaBIlITY heDgINg POrTeFeUIlle 17,5% + EN -/- 7.5%-PNT

SwAPS, SwAPTIoNS & LIQUIDITEITEN 5,0%
lIQUIDITeITeN NIeT MINDer 
DAN -/-3%-PNT T.o.V. NAV

eUrO sTaaTsOBlIgaTIes 12,5%  

vasTreNTeNDe WaarDeN sPreaDPOrTeFeUIlle 40,0%  

BeDrIjFsOBlIgaTIes 30,0% + EN -/- 5.0%-PNT

eMergINg MarKeT DeBT 10,0% + EN -/- 2.5%-PNT

ZaKelIjKe WaarDeN 27.5% + EN -/- 5.0%-PNT

aaNDeleN WerelDWIjD 7.5% + EN -/- 5.0%-PNT

aaNDeleN CONservaTIve eQUITY 10,0% + EN -/- 5.0%-PNT

aaNDeleN PreMIUM eQUITY 5,0% + EN -/- 2.5%-PNT

aaNDeleN eMergINg MarKeTs 5,0% + EN -/- 5.0%-PNT

alTerNaTIeve BeleggINgeN 15% + EN -/- 5.0%-PNT

PrIvaTe eQUITY 5,0% + EN -/- 2.5%-PNT

ONrOereND gOeD 5,0% + EN -/- 5.0%-PNT

grONDsTOFFeN 5,0% + EN -/- 2.5%-PNT

 TOTaal 100,0%  
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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%-punt afwijkt 
van de normgewichten, wordt de benchmarkweging teruggebracht naar de helft van het verschil tussen het 
huidige benchmarkgewicht en de normgewichten. 

B e N C h M a r K  P O rT e F e U I l l e  O N D e r D e l e N  e I N D  2 013

DeelPOrTeFeUIlle BeNChMarK

vasTreNTeNDe WaarDeN

vasTreNTeNDe WaarDeN COre
lIaBIlITY heDgINg POrTeFeUIlle 

PoRTEFEUILLE = BENCHMARK; 
reFereNCe BeNChMarK Is De verPlIChTINgeNsTrUCTUUr

SwAPS, SwAPTIoNS, LIQUIDITEITEN POrTeFeUIlle = BeNChMarK  

eUrO sTaaTsOBlIgaTIes POrTeFeUIlle = BeNChMarK  

vasTreNTeNDe WaarDeN 
sPreaD-POrTeFeUIlle 

BeDrIjFsOBlIgaTIes 
66,7% CITIgRoUP NoN-EgBI EURoBIg INDEX 
33,3% BARCLAyS US CoRP CREDIT INDEX 

eMergINg MarKeT DeBT
50% jP MoRgAN EMBI gLoBAL DIVERSIFIED INDEX   
50% jP MoRgAN gBI-EM BRoAD DIVERSIFIED INDEX   

ZaKelIjKe WaarDeN

aaNDeleN WerelDWIjD MSCI woRLD ToTAL RETURN INDEX (NET)

aaNDeleN CONservaTIve eQUITY
MSCI MINIMUM VoLATILITy NET ToTAL RETURN INDEX (EUR oPTIMISED)
MsCI WOrlD TOTal reTUrN INDeX

aaNDeleN PreMIUM eQUITY rUssell 3000 valUe INDeX

aaNDeleN eMergINg MarKeTs MSCI EMERgINg MARKETS INDEX (NET)

alTerNaTIeve BeleggINgeN

PrIvaTe eQUITY
MSCI  EURoPE SMALL / MIDCAP woRLD ToTAL RETURN INDEX (NET PLUS 
2%)

ONrOereND gOeD S&P DEVELoPED PRoPERTy INDEX (NET DIVIDEND REINVESTED)

grONDsTOFFeN   50% goLDMAN SACHS CoMMoDITy INDEX
33% gELIjKgEwogEN SECToREN gSCI:

s&P gsCI agrICUlTUre & lIvesTOCK TOTal reTUrN
s&P gsCI eNergY TOTal reTUrN
s&P gsCI PreCIOUs MeTals TOTal reTUrN
s&P gsCI INDUsTrIal MeTals TOTal reTUrN

17% gELIjKgEwogEN gEMIDDELDE VAN:
s&P gsCI TOTal reTUrN
rICI TOTal reTUrN
DOW jONes aIg TOTal reTUrN
reUTers-jeFFrIes CrB TOTal reTUrN
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a l g e M e N e  r e s T r I C T I e s 
De beleggingen kunnen plaatsvinden in fondsen van de fiduciair manager, alsmede in fondsen van derde 
vermogensbeheerders en door de fiduciair manager of derde vermogensbeheerder discretionair beheerde 
directe beleggingen (“gesepareerd depot”). Het bestuur laat zich hierbij adviseren door de fiduciair manager. 
Het selectie- en monitoringsbeleid van de fiduciair manager is beschreven in de ABTN.
Het gebruik van derivaten, zoals swaps, swaptions, futures en valutatermijncontracten, ten behoeve van 
de afdekking van het renterisico en de invulling van de afdekking van de valuta’s wordt toegestaan. De ex-
posure van deze derivaten wordt opgeteld bij de waarde per beleggingscategorie. De voor de verschillende 
beleggingscategorieën geldende bandbreedtes dienen daarbij te allen tijde in acht te worden genomen. het 
gebruik van derivaten binnen gesepareerde depots wordt per onderliggend gesepareerd mandaat vastgelegd.

renteafdekking
Met ingang van 1 januari 2011 is de 100% afdekking d.m.v. swaps voor de helft afgebouwd en omgezet in een 
afdekking met swaptions. Daarbij is gekozen voor een zogenoemde swaptioncollarconstructie met een stri-
ke van 0,5% naar beneden en een strike van 1,5% naar boven. Dit betekent dat het BPL bescherming heeft 
tegen rentedaling als de rente vanaf het moment van aangaan van de constructie meer dan 0,5% daalt en pro-
fiteert van rentestijgingen tot 1,5% ten opzichte van de ingeprijsde rente bij het afsluiten van de swaptions. 
Deze collarconstructie is in 2011 gefaseerd opgebouwd over verschillenden looptijden om het implementa-
tiemoment te spreiden. De swaptionportefeuille heeft een buy & hold karakter. er geldt geen bandbreedte 
ten aanzien van het minimum of maximum percentage voor afdekking van het renterisico door middel van 
swaptions. Tenminste 1 x per jaar (en in elk geval als de resterende looptijd tot expiratie van een tranche 
swaptions minder dan één jaar is) wordt aan de hand van de waardeontwikkeling van de swaptions en de 
ontwikkelingen op de financiële markten bezien of de posities in swaptions moet worden aangepast. In prin-
cipe worden swaptions niet aangehouden tot de expiratiedatum, maar wordt tot verkoop overgegaan als de 
expiratiedatum korter dan één jaar is geworden. op dat moment worden alternatieven voor renteafdekking 
(nieuwe swaptions of swaps) tegen elkaar afgewogen, waarbij het uitgangspunt een strategisch beoogde 
renteafdekking van 73% is. 

Bij de afdekking van de rentegevoeligheid worden de volgende percentages gehanteerd: 

NOrM MINIMUM MaXIMUM

aFDeKPerCeNTage 73,0% 63,0% 83,0%

Het rente-afdekkingspercentage wordt als volgt berekend: (Duration van de gehele portefeuille * geschatte 
dekkingsgraad) / Duration van de verplichtingen. De rentegevoeligheid van de verplichtingen wordt bere-
kend op basis van de verplichtingenstructuur en met behulp van de zero coupon curve, dus niet met de DNB 
UFr rentetermijnstructuur. De bijdrage van de swaptions aan de duration van de beleggingsportefeuille 
wordt berekend op basis van de actual-delta. Voor de afdekking over de curve wordt een norm gehanteerd, 
met bijbehorende bandbreedte. Het renterisico wordt niet uitsluitend op portefeuille niveau afgedekt, maar 
ook per looptijdsegment. Hiervoor wordt een norm gehanteerd (met bijbehorende bandbreedte) die het 
midden houdt tussen de marktwaarderentegevoeligheid en de UFr rentegevoeligheid over de curve. voor 
de renteafdekking wordt gebruik gemaakt van investment-grade bedrijfsobligaties, Euro Staatsobligaties 
(AAA en AA), swaps en swaptions. 
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valutarisico
De valuta-exposure in de USD, jPy, gBP, AUD en HKD worden strategisch voor 100% afgedekt op basis van 
de benchmarkexposure in deze valuta’s. De strategisch afdekking van de valuta-exposure in US Dollar (USD) 
is per 1 december 2013 verlaagd van 100% naar 75%. De valutahedge geldt niet voor beleggingen in Private 
Equity en Hedge Funds. om tactische redenen bedroeg de afdekking van de USD en jPy tot 1-12-2013 50% 
van de exposure in deze valuta’s.

leverage
als basisuitgangspunt geldt dat opbouw van leverage in de portefeuille door middel van directe beleggingen 
in derivaten in beginsel niet wordt toegestaan. Uitzondering hierop vormen de beleggingen in instrumenten 
die als doel hebben het balansrisico uit hoofde van de langlopende verplichtingen te reduceren, zoals rents-
waps, swaptions, alsmede inflatie swaps/swaptions.
Beleggingen in fondsen die gebruik maken van leverage zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:. hieruit geen verplichtingen voor het fonds kunnen ontstaan die de waarde van de deelneming in de 
 betreffende fondsen te boven gaan ( i.e. maximaal verlies = participatiewaarde);. het gebruik van leverage tot doel heeft om op efficiënte wijze invulling te geven aan de beleggings- 
 strategie van de fondsmanager en past binnen het geldende risicobudget voor actief beheer.

securities lending
Het bestuur heeft de voorkeur voor fondsen die geen gebruik maken van securities lending. Indien toch is/
wordt gekozen voor een fonds dat gebruik maakt van securities lending, dan uitsluitend onder een aantal 
strikte voorwaarden, die ten doel hebben het risico te beperken.

tracking error
gestreefd wordt naar een ex-ante tracking error op pensioenfondsniveau van maximaal 3,5%,waarbij de beleggin-
gen in swaptions en private equity buiten beschouwing worden gelaten, omdat het meten van tracking error hierbij 
niet kan c.q. niet zinvol is. op beleggingsfondsniveau geldt de ex-ante tracking error die in de prospectus of voor-
waarden van het betreffende fonds staat vermeld c.q. met de externe vermogensbeheerder is overeengekomen. 

Ten aanzien van de beleggingen in de genoemde categorieën gelden de volgende regels:
 
C a t e g o r i e  a a n d e l e n
De doelstelling is om door middel van actief beheer een hoger rendement te behalen dan de benchmark. 

C a t e g o r i e  P r i v a t e  e q u i t y
Er wordt uitsluitend belegd in “fund of funds”. Het pensioenfonds streeft er naar om voor 5% van het ver-
mogen 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, zodanig dat 
het belegd vermogen in wereldwijde aandelen inclusief Private Equity op of om de norm van 2x 5% uitkomt. 

C a t e g o r i e  v a s t r e n t e n d e  w a a r d e n
De doelstelling is om door middel van actief beheer een hoger rendement te behalen dan de benchmark. er wordt 
belegd in de door de integraal vermogensbeheerder geadviseerde fondsen/ externe vermogensbeheerder(s). 

C a t e g o r i e  c o m m o d i t i e s
Belegd wordt in fondsen of structure notes. 
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l e n i n g e n  a a n  r e g i s t e r l o o d s e n
Een deel van het fondsvermogen wordt gebruikt voor in het verleden aangegane leningen met (startende) regis-
terloodsen i.v.m. hun kapitaalinbreng in de maatschap(pen). Het BPL vraagt daarvoor een rentevergoeding t.h.v. de 
eurobasisrente plus 2%-punt (of een vergelijkbare rentemaatstaf). Voor de belegging van het overige fondsvermo-
gen wordt gebruik gemaakt van meerdere vermogensbeheerders. er worden geen nieuwe leningen meer verstrekt.

M a aT 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
BPL heeft in 2009 de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. BPL heeft de naleving van de 
Principles for Responsible Investment (PRI) in handen gegeven van de Integraal Vermogensbeheerder. Het door 
de Integraal vermogensbeheerder gevoerde beleid wordt periodiek door het fonds geëvalueerd. het bestuur 
heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat wordt geïnvesteerd in ondernemingen die clustermunitie, of 
cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren. Hiertoe is een lijst vastgesteld van bedrijven 
die om die reden door het pensioenfonds worden uitgesloten (zie hieronder). Deze lijst is tot stand gekomen op 
basis van een advies van de Integraal Vermogensbeheerder, Robeco Institutional Asset Management. Minimaal 
één keer per jaar, maar indien nodig vaker, zal de Integraal Vermogensbeheerder adviseren over de bedrijven 
die op deze ‘uitsluitingslijst’ zouden moeten worden opgenomen. De ‘uitsluitingslijst’ wordt toegepast op alle 
beleggingen van het fonds, met dien verstande dat bij beleggingen in fondsen een gecombineerd exposure naar 
alle uitgesloten bedrijven gezamenlijk wordt toegestaan van maximaal 5% per beleggingsfonds. Dit is conform 
de wettelijk regeling. Met ingang van 1 januari 2013 worden de volgende ondernemingen uitgesloten: Aeroteh, 
Alliant Techsystems, Hanwha Corp, Lockheed Martin, Norinco, Poongsan, Singapore Technologies en Textron.

pensioenen

P r e M I e s 

BEDRAgEN x 1.000 EURo 2013 2012

ONTvaNgeN PreMIe 20.830 18.693

geDeMPTe KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 17.066 16.741

MINIMale PreMIe BIj ONDerDeKKINg 20.589 20.372

ZUIvere KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 22.729 22.189

volgens de geldende Pensioenstatuten wordt de feitelijke premie jaarlijks op 1 januari verhoogd met de ontwik-
keling van de Consumenten Prijsindex (CPI). De met deze index verhoogde premie wordt vervolgens getoetst 
aan de gedempte kostendekkende premie. Indien de dekkingsgraad lager is dan het minimaal vereist eigen 
vermogen (104,3%) wordt de met de index verhoogde premie en de gedempte kostendekkende premie ook 
getoetst aan de minimale premie bij onderdekking. De premie per 1 januari wordt vastgesteld op hoogste niveau 
van genoemde drie premies. De feitelijke premie is over 2013 hoger dan de gedempte kostendekkende premie 
(berekend met een rentevoet van 4,0%) maar lager dan de zuivere kostendekkende premie en iets hoger dan 
de minimale premie bij onderdekking. (berekend op basis van de rentetermijnstructuur per 31 december 2012).

F I N a N C I e e l  B e l e I D
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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 2013 is de dekkingsgraad gestegen van 101,6% naar 104,6%. Het minimaal vereist eigen vermogen eind 
bedraagt 104,3%. Het pensioenfonds heeft daardoor geen pensioenkorting hoeven door te voeren.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad uitgesplist naar de verschillende componenten:

1-1-2013 (IN PRoCENTEN) 101,6

OverIg 0,0

WIjZIgINg reNTe 0,4

reNDeMeNT 2,5

TOeslageN 0,0

UITKerINgeN 0,0

PreMIes 0,1

31-12-2013 104,6

De ‘overige oorzaken’ is een saldopost van het resultaat op mutaties, het resultaat op kanssystemen 
(sterfte en arbeidsongeschiktheid) en correcties. 
Het renterisico is strategisch voor 73% afgedekt, conform beleggingsplan 2014. De effectieve afdekking 
gedurende het jaar bedroeg naar schatting circa 91%. Dit wordt veroorzaakt doordat de renteafdek-
king gebaseerd is op de feitelijke rentetermijnstructuur, terwijl de voorziening pensioenverplichtingen 
wordt gewaardeerd met behulp van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur, waarbij re-
kening gehouden wordt met driemaandsmiddeling en de Ultimate Forward rate. De wijziging van de 
rentetermijnstructuur heeft naar schatting een positief effect gehad op de dekkingsgraad van 0,4%. 
Door het in 2013 behaald rendement (exclusief renteafdekking) is de dekkingsgraad per saldo toege-
nomen met 2,5%. Dit percentage is als volgt afgeleid: 
In 2013 is een netto rendement van 0,02% behaald. De afdekking van de rente heeft een negatieve 
invloed gehad op het rendement. Wanneer geen rekening gehouden wordt met het resultaat door 
renteafdekking schatten wij het rendement op circa 2,8%. Dit percentage ligt hoger dan de benodigde 
interesttoevoeging aan de voorziening (circa 0,315%). Dit heeft per saldo een positief effect op de 
dekkingsgraad gehad van 2,5%.
In 2013 is door het bestuur besloten om geen toeslagen toe te kennen, vanwege de financiële positie. 
Aangezien de dekkingsgraad van het pensioenfonds gedurende het jaar gemiddeld rond de 100% was, 
heeft het verrichten van uitkeringen geen effect gehad op de dekkingsgraad.
Ultimo 2012 verkeerde het pensioenfonds in een situatie van onderdekking. De feitelijke premie dient 
dan minimaal gelijk te zijn aan de minimale premie bij onderdekking. De feitelijke premie is in 2013 
hoger geweest dan de minimale premie bij onderdekking. Dit heeft een positief effect gehad op de 
dekkingsgraad van 0,1%. 

F I N a N C I e e l  B e l e I D
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F I N a N C I e e l  B e l e I D

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 technische voorziening voor risico van het fonds is in 2013 afgenomen met 26.553. De afname van de 
voorziening voor risico van het fonds kan als volgt worden uitgesplitst:

2013 2012

TeChNIsChe vOOrZIeNINgeN vOOr rIsICO FONDs BegIN BOeKjaar 753.519 693.157

BENoDIgDE INTERESTToEVoEgINg (2013: 3,315 % EN 2012: 1,544%) 2.653 10.781

ACTUARIEEL BENoDIgD VooR PENSIoENoPBoUw (CoMINg SERVICE) 18.022 17.891

INKOMeNDe WaarDeOverDraChTeN 83 0

INKOOP UIT FleXIOeN 1.618 1.033

UITKerINgeN -28.114 -24.632

vrIjval eXCassOKOsTeN UIT vOOrZIeNINg -141 -123

sChaTTINgsWIjZIgINg UFr 0 -16.915

WIjZIgINg reNTeTerMIjNsTrUCTUUr -20.698 66.776

OverlIjDeN 1.023 917

arBeIDsONgesChIKTheID 0 0

COrreCTIes eN MUTaTIes -999 -1.401

INKooP PARTNERPENSIoEN (gEooRMERKT) 0 56

wIjzIgINg ACTUARIËLE gRoNDSLAgEN (INVoERINg Ag PRogNoSETAFEL 2012-2062) 0 5.979

TOTaal TOeNaMe -26.553 60.361

TeChNIsChe vOOrZIeNINgeN vOOr rIsICO FONDs eINDe BOeKjaar 726.966 753.518

e va l U aT 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. volgens de prognose van de 
dekkingsgraad was de dekkingsgraad per 31 december 2013 ingeschat op 105,7%. De dekkingsgraad ultimo 2013 
is 1,1%-punt lager dan de verwachte dekkingsgraad ultimo 2013 op basis van het oorspronkelijke herstelplan. 
Ultimo 2013 heeft een evaluatie van het herstelplan plaatsgevonden, uitgaande van een startdekkingsgraad 
van 104,7%. In deze evaluatie is geconcludeerd dat het Minimaal Vereist Eigen Vermogen binnen de wette-
lijke termijn is bereikt.

I N D e X aT I e B e l e I D
Het bestuur baseert vanaf 2012 de verwachting over indexatie op basis van het herstelplan. De voor 2014 
geldende tekst, welke zal worden gebruikt in alle uitingen over indexatie, luidt als volgt: 
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verwachting
Uw pensioenfonds verkeert per 31 december 2013 in een situatie van reservetekort en heeft in verband 
hiermede in 2009 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan wordt jaarlijks door 
het bestuur van uw fonds geëvalueerd. Op grond van de evaluatie van het herstelplan eind 2013 bestaat de 
verwachting dat uw pensioen/opgebouwde pensioen in 2014 niet zal worden verhoogd en de jaren daarna tot 
2017 minder zal kunnen stijgen dan de stijging van de prijzen. Indien de financiële situatie van uw fonds ten 
opzichte van de situatie per 31 december 2013 verslechtert, bestaat de kans dat een kortingsmaatregel moet 
worden verwerkt. een kortingsmaatregel betreft een gelijke procentuele vermindering van alle opgebouwde 
en ingegane pensioenen. Uw fonds zal - conform wettelijke voorschriften en regels van De Nederlandsche 
Bank - pas tot een kortingsmaatregel overgaan als alle sturingsmiddelen, inclusief de mogelijkheid van een 
extra premiestorting, zijn uitgeput. Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen 
als de Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) deze schriftelijk heeft toegezegd. Het bestuur zal de mogelijk-
heid van een extra premiestorting tijdig met de NLC bespreken. 

voorwaardelijkheidsverklaring
Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsont-
wikkeling. Uw pensioen/opgebouwde pensioen is dit jaar met 0% verhoogd. Uw pensioenfonds heeft uw 
pensioen/ opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
over het jaar 2013 met 0%. De prijzen gingen toen met 2,3% omhoog.
over het jaar 2012 met 0%. De prijzen gingen toen met 2,7% omhoog.
over het jaar 2011 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,6% omhoog.
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen/opgebouwde pensioen uit beleg-
gingsrendement. U hebt in geval van een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen 
ook recht op verhogingen in de toekomst.  
 

F I N a N C I e e l  B e l e I D
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r I s I C O B e r e I D h e I D
Er is draagvlak voor een regeling met meer risico. Dat concludeert zegwaart Consultancy (hierna: zeg-
waart) op basis van de resultaten van het online onderzoek dat BPL eind 2013 heeft gehouden naar de 
risicohouding bij deelnemers en gepensioneerden. zegwaart constateert ook dat kennis over beleggen, 
risico’s en hoe BPl daarmee omgaat beperkt is en er soms wantrouwen ten opzichte van beleggen bestaat. 
Daarmee moet dus bij de communicatie en uitleg over de keuze voor een nieuwe regeling rekening worden 
gehouden. Transparantie van risico’s van beleggen, transparantie voor wat betreft kosten en opbrengsten en 
het laten zien wat investeren in BPl opbrengt moeten het draagvlak voor BPl en de onderliggende pijlers 
van solidariteit en collectiviteit in stand houden, aldus zegwaart. Aan het onderzoek hebben 167 deelne-
mers (37%) en 347 gepensioneerden (51%) meegedaan. Deze zeer hoge response is ruim voldoende om te 
spreken van een representatief onderzoek. Zegwaart ontleent aan de uitkomsten van het onderzoek verder 
de volgende conclusies:

De resultaten laten nauwelijks verschillen naar leeftijd zien en in die zin is er sprake van een consistent beeld. 
het vertrouwen in BPl en de band die deelnemers en gepensioneerden met het fonds voelen zijn stevig
het principe van collectiviteit wordt bij BPl breed onderschreven. Dat geldt ook als het om solidariteit gaat
De communicatie van BPL krijgt een redelijk positieve beoordeling. wensen zijn er wel: eenvoudiger, meer 
jip en janneke taal, persoonlijker, proactiever en meer duidelijkheid t.a.v. het beleggingsbeleid van BPL.
als leeftijd om te stoppen is 59 jaar de meest geprefereerde. Twee derde van de deelnemers kiest 
voor een gematigd tot hoger risico. Die voorkeur wijzigt niet bij de verschillende leeftijden waarop 
men kan stoppen en is consistent met de overige resultaten van het onderzoek.
Deelnemers en gepensioneerden van BPl hechten aan een goed nabestaandenpensioen en daar past 
een (minstens gedeeltelijke) dekking op opbouwbasis bij.
zekerheid rondom pensioen heeft meerdere betekenissen gekregen: kunnen blijven leven zoals nu, 
weten dat er überhaupt nog pensioen is, weten welk bedrag er op de pensioenleeftijd precies te wach-
ten staat en dat BPl het pensioen zorgvuldig belegt zijn belangrijk.
Beleggen in aandelen door BPl wordt begrepen en door een grote meerderheid onderschreven. De 
BPl-achterban hecht wat minder dan gemiddeld aan maatschappelijk verantwoord beleggen.
Deelnemers en gepensioneerden kiezen vaker voor een regeling met meer risico. In combinatie met 
een vaste bodem en daarboven beleggen opteren 9 van de 10 deelnemers en 85% van de gepensioneer-
den voor een regeling met enig of meer risico en dat is meer dan gemiddeld. 
Op hoofdlijnen is de kennis over pensioen en beleggen boven het niveau dat bij andere fondsen is 
aangetroffen. Maar toch is er ook veel onbegrip, onder andere over de risico’s van beleggen. Vaak 
denken gepensioneerden dat niet indexeren alleen hen raakt en deelnemers verbazen zich over het 
feit dat men veel meer aan pensioen terugkrijgt dan aan premie is ingelegd. Minder kennis en inzicht 
leiden nogal eens tot het niet juist inschatten van beleggingsrisico’s.
gepensioneerden kiezen, zoals bij nagenoeg alle andere pensioenfondsen, voor een indexatie van 2 of 
3% en ook dat impliceert een hoger beleggingsrisico. gepensioneerden willen echter liever vaker een 
kleine verlaging dan een kleine kans op een forse ingreep.
Tweederde van de deelnemers kiest voor pensioenvarianten, waar de bandbreedte tussen de ver-
wachte pensioenuitkering en de uitkering als het tegenzit groter is. BPl-deelnemers willen derhalve 
graag indexatie en hebben daar een neerwaarts risico voor over. Bij deze ambitie van de deelnemers 
past een beleggingsmix met een wat hoger risicoprofiel. 
er is derhalve draagvlak voor een regeling met meer risico. Daarnaast zijn de genoemde vaste bodem 
en schokbestendigheid belangrijke elementen. De achterban van BPl wil geen al te bewegelijk pensioen.

De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de opzet van de nieuwe pensioenregeling.

r I s I C O B e l e I D
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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 de (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden. Het beleggingsdoel van het 
BPl is om met een voor het pensioenfonds acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement 
te behalen om de continuïteit 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 104,3%. 
het vereist eigen vermogen is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie van het fonds. In de even-
wichtssituatie is het vereist eigen vermogen zodanig dat over één jaar met een zekerheid van 97,5% 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:

UlTIMO IN PrOCeNTeN

2013 116,9

2012 115,6

2011 114,0

2010 116,4

2009 113,8

2008 113,4

2007 116,5

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 be-
leggingen, de valuta koersen, de rente en de liquiditeiten. 
De eerste stap in 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 karak-
ter 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 zake-
lijke- 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 klasse 
onder andere bepaald welke bewegingsruimte er toegestaan wordt (de tracking error) ten opzichte van de 
gekozen benchmark per asset klasse en welke bandbreedtes er toegestaan worden t.o.v. de strategische mix. 

r I s I C O B e l e I D
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Lees meer over de richtlijnen aan de vermogensbeheerder onder ‘Financieel beleid’ op blz. 31. 

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 bestuur en de vermogensbeheerder.

De bepaling van de strategische 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 fluctueren . 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 pensioenver-
plichtingen 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 durati-
on 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 ren-
tedaling 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. hierbij 
wordt gebruik gemaakt van renteswaps en swaptions. 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 renteda-
ling 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 afdekken, maar aan dit soort instrumenten 
zijn ook risico’s verbonden (zoals het liquiditeits-, tegenpartij- en juridische risico). Vanwege de noodzakelijk 
beperking van deze risico’s komen in deze markt vrijwel uitsluitend nog overeenkomsten tot stand op basis 
van bepaalde modelovereenkomsten. BPL heeft het renterisico afgedekt op basis van een mix van swaps en 
swaptions. op basis van deze mix bedroeg de effectieve renteafdekking in 2013 circa 91%. Dit is hoger dan 
strategisch omdat de renteafdekking gebaseerd is op de feitelijke rentetermijnstructuur, terwijl de voorzie-
ning pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd met behulp van de door DNB gepubliceerde rentetermijn-
structuur, waarbij rekening gehouden wordt met driemaandsmiddeling en de Ultimate Forward Rate (UFR). 
Indien de effectieve afdekking wordt berekend op basis van de marktrente bedroeg deze over 2013 78%.

valutarisico
Het strategische beleid van de stichting richt zich op afdekken naar de euro van de volgende valuta : USD, 
jPy, gBP, AUD en HKD. Eind 2013 wordt er voor circa 57,5% (2012: 49%) van de beleggingsportefeuille be-
legd buiten de euro zone, met name in de USD. Hiervan is voor 62,3% (2012: 65,3%) afgedekt naar de euro. 

r I s I C O B e l e I D
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De waarde van de per het einde van het verslagjaar uitstaande valutatermijncontracten bedroeg € 4.318.670 
(2012: € 2.128.367).              .

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. 

kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingson-
macht 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 settlementri-
sico wordt door de vermogensbeheerder enkel belegd in markten waar een voldoende betrouwbaar clea-
ring- 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 enkel gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkom-
sten 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 ont-
breekt. 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. 
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Derivaten hebben als voornaamste risico het kredietrisico (het risico dat tegenpartijen niet aan hun beta-
lingsverplichtingen 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. het liquiditeitsrisico doet zich het duidelijkst voor bij de portefeuille van 
Private Equity Funds, waarbij commitments zijn afgegeven die opgevraagd kunnen worden. ook is er slechts 
een zeer beperkte secundaire markt in het verhandelen van het opgebouwde vermogen in de Private equi-
ty Funds. om liquiditeitsproblemen te voorkomen is de allocatie naar deze categorie beperkt tot 5%. Alle 
overige beleggingen zijn liquide tot zeer liquide. verder zorgt de rente- en valuta-overlay ervoor dat het 
pensioenfonds op gezette tijden onderpand moet storten dat vrijgemaakt dient te worden uit de overige 
beleggingen. Dit brengt ook een liquiditeitsrisico met zich mee. Dit risico kan worden beheerst door in het 
strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities, reke-
ning houdend met directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies.

beleggingsrisico alternatieve beleggingen
BPL belegt strategisch 5% van de totale beleggingen in private equity. Bij private equity wordt geïnvesteerd in 
niet beursgenoteerde ondernemingen. Het risico bestaat dat het bedrijf het slecht doet, waardoor de waar-
de van de investering daalt. Bij faillissement van de onderneming kan de investering in zijn geheel verloren 
gaan. De investering (plus behaalde winst door de waarde toename van de onderneming) vloeit weer teug 
naar het fonds als de onderneming wordt verkocht, ten beurze 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”.

verzekeringstechnische risico´s 

l a n g l e v e n r i s i c o
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). Vanaf 2012 
wordt de voorziening pensioenverplichtingen berekend op basis van de nieuwe ag-prognosetafel 2012-
2062, verhoogd met correctiefactoren voor hoog opgeleiden. De verwachte overlevingskansen zijn hierin 
verdisconteerd.

O v e r l i j d e n s -  e n  h e t  a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s r i s i c o 
het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een partnerpensioen moet 
toekennen waarvoor het fonds geen voorzieningen heeft getroffen. Dit betreft het nog niet opgebouwde 
deel van het partnerpensioen over de periode tussen de datum van overlijden en de pensioendatum van de 
overleden deelnemer. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen. het arbeidsongeschiktheidsrisico 
betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toe-
kennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (‘schadereserve’). Voor dit risico wordt jaarlijks een risico-
premie 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 ex-
terne, onder toezicht van DNB staande verzekeringsmaatschappij. Het eigen behoud is 125% van de premie 
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bij volledige herverzekering. De herverzekeringsovereenkomst is eind 2013 met een jaar verlengd. 

O P e r aT I O N e e l  r I s I C O
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 frau-
de. 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 uitbe-
steding worden de richtlijnen van De Nederlandsche Bank in acht genomen. 

U I T B e s T e D I N g s r I s I C O
Het bestuur heeft een aantal significante processen en taken aan professionele partijen uitbesteed. Hier is 
een risico aan verbonden. het bestuur heeft mitigerende maatregelen ingesteld om toezicht te houden op 
deze partijen. Een overzicht van uitbestede taken, en de mitigerende maatregelen van het bestuur, is opge-
nomen op blz. 22.

C O N T I N U Ï T e I T s a N a lY s e  M a a rT  2 013
In maart 2013 heeft het bestuur door de actuaris een nieuwe continuiteitsanalyse 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 2012 (geschatte dekkingsgraad 
101,4%) kunnen de volgende verwachtingen worden ontleend:. De gemiddelde dekkingsgraad stijgt van 101,4% eind 2012 naar circa 104% na 1 jaar en 124% na 15 
 jaar;. Na 1 jaar is in 54% van alle scenario’s kans op een dekkingstekort;. Na 15 jaar is in circa 11% van alle scenario’s kans op een dekkingstekort;. Na 15 jaar is in circa 39% van alle scenario’s sprake van een reservetekort (er vanuit gaande dat de 
 vereiste dekkingsgraad dan 115% is);. Het indexatieresultaat bedraagt 47%. Dit houdt in dat naar verwachting 47% van de stijging van de 
 consumentenprijsindex aan toeslag kan worden gerealiseerd. over 15 jaar leidt dit naar verwachting 
 tot een koopkrachtverlies van in totaal 14%; .  De dekkingsgraad stijgt naar verwachting binnen de projectieperiode van 15 jaar boven de vereiste 
 dekkingsgraad; . De feitelijke premie is gemiddeld hoger dan de gedempte kostendekkende premie, maar lager dan 
 de zuiver kostendekkende premie.
 
Deze verwachtingen worden meegenomen in het te voeren financiële beleid.
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v O O r U I T Z I C h T e N

O N T W I K K e l I N g  g e s C h aT T e  D e K K I N g s g r a a D  N a  B a l a N s D aT U M 
v e r s U s  B e N O D I g D  v O l g e N s  h e r s T e l P l a N 

DEKKINgSgRAAD* (IN PRoCENTEN) ACTUEEL T.o.V. VEREIST HERSTEL/HERSTELPLAN

eIND aCTUeel** vereIsT hersTel

BeNODIgD
vOlgeNs
hersTelPlaN

aCTUeel T.O.v. 
vereIsT hersTel

aCTUeel T.O.v.
hersTelPlaN

jaNUarI 2014 105,9 104,8 105,9 1,1 0,0

FeBrUarI 2014 107,5 104,9 106,1 2,6 1,4

MaarT 2014 107,4 105,0 106,3 2,4 1,1

aPrIl 2014 107,9 105,1 106,5 2,8 1,4

MeI 2014 108,9 105,2 106,8 3,7 2,1

 

w I j z I g I N g  F I SC A A L  K A D E R  B E Ro E P S P E N S I o E N F o N D S E N ,  V E R H og I N g 
Aow- L E E F T I j D  E N  N I E U w  F I N A N C I E E L  To E T S I N g S K A D E R  ( F TK )
Het fiscale kader voor beroepspensioenfondsen zal met ingang van 2015 worden aangepast, waarbij zoveel 
mogelijk het dan geldende fiscale regime voor werknemers zal worden gevolgd. De maximaal fiscaal toege-
stane pensioenopbouw wordt voor werknemers in 2014 beperkt:

De pensioenrichtleeftijd wordt in 2014 in één keer verhoogd naar 67 jaar (verdere verhogingen in 
stappen van een jaar zijn mogelijk als de levensverwachting verder toeneemt); 
Het maximale opbouwpercentage wordt in 2014 voor eindloonregelingen verlaagd van 2% naar 1,9% 
en voor middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15% per deelnemersjaar.  

als het regeerakkoord wordt omgezet in formele wetgeving dan wordt met ingang van 2015 voor eindloon-
regelingen het maximale opbouwpercentage verlaagd naar 1,66% en voor middelloonregelingen naar 1,875%. 
Tevens is in het regeerakkoord opgenomen om het pensioengevend salaris waarover fiscaal gefaciliteerd pen-
sioen kan worden opgebouwd met ingang van 2015 te maximeren op €100.000. Bij het hanteren van de 
minimale franchise leidt dit nu tot een maximale pensioengrondslag circa € 87.448. Met ingang van 1 januari 
2013 is een stapsgewijs verhoging van de aOW-leeftijd doorgevoerd naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. 
vervolgens wordt vanaf 2024 de aOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. In het 
Regeerakkoord staat vermeld dat de Aow-leeftijd sneller moet stijgen, om al in 2018 op 66, en in 2021 op 67 
jaar uit te komen. vanaf 2022 wordt dan de aOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. 

Op 4 april 2014 heeft het Kabinet een wetsvoorstel ingediend  ter verbetering van het FTK. T.o.v. het huidge 
FTK zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Bij tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de le-
vensverwachting geldt dat pensioenfondsen direct maatregelen moeten nemen: er wordt niet meer 
gewacht met korten tot het eind van de herstelperiode. Maar maatregelen mogen wel over 10 jaar 
worden gespreid. Hiermee worden financiële tegenvallers beter gespreid en wordt voorkomen dat de 
aanvullende pensioenen abrupt moeten worden gekort. 

..

.
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Pensioenfondsen moeten vooraf expliciet duidelijk maken welke maatregelen worden genomen als de 
dekkingsgraad te veel daalt. 
Er worden duidelijke verdeelregels geïntroduceerd voor de indexatie van pensioenen. Deze regels 
zorgen ervoor dat de indexatie op een evenwichtige wijze over de generaties wordt toegekend en dat 
geen disproportionele herverdelingseffecten optreden. Financiële meevallers kunnen hierdoor niet 
vroegtijdig worden uitgedeeld. 
Er komt een stabiele, kostendekkende premie. Het blijft mogelijk om de premie te dempen op basis 
van 10-jaarsrentemiddeling of op basis van verwacht rendement. aan het rekenen met verwacht 
rendement wordt een aantal voorwaarden verbonden. zo moeten pensioenfondsen de indexatie in 
de premie meefinancieren. Het behouden van de  dempingsmogelijkheden maakt een stabiele premie 
mogelijk. Dit is van belang voor de koopkracht. 
De afhankelijkheid van dagkoersen op financiële markten vermindert. Er komt een robuust sturings-
instrumentarium dat beter past bij een stelsel dat zich richt op de lange termijn. Zo wordt er in de 
toezichtregels uitgegaan van een 12-maandsgemiddelde van de dekkingsgraad. 

Bovengenoemde ontwikkelingen zullen aanpassing van de pensioenstatuten noodzakelijk maken. Besluitvor-
ming hierover vindt plaats in de NlC-ledenvergadering. Ter voorbereiding daarop zal een intensief traject 
van overleg en communicatie noodzakelijk zijn. Eind 2012 is een werkgroep van start gegaan, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de NLC, BPL en de VNoL. De werkgroep heeft tot taak voorstellen voor de nood-
zakelijke veranderingen voor te bereiden en te zorgen voor heldere communicatie naar alle belanghebbenden. 

v O O r U I T Z I C h T e N
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B e s T U U r s Z a K e N

g e s C h I K T h e I D

geschiktheidsplan
Het fonds hanteert een geschiktheidsplan, gebaseerd op de aanbevelingen van de Pensioenfederatie inzake 
geschikt pensioenfondsbestuur en geeft inzicht in de geschiktheid van het bestuur.

DEELNAME BPL AAN CURSUSSEN, STUDIEDAgEN EN SEMINARS 

2013 NAAM oRgANISATIE (oNDERwERP)
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CUrsUsseN:

21 + 22-01 SBD; DESKUNDIgHEIDSBEVoRDERINg NIVEAU 2 .
13 + 14-06 SDB; FINANCIËLE BESTURINg VAN EEN PENSIoENFoNDS . .
15-10 + 12-11 SPo; wERKCoLLEgE VooRzITTERSVAARDIgHEDEN . .
15-11 SDB; VERDIEPINgSDAg ACTUARIAAT .
12+13-12 SDB; FINANCIËLE BESTURINg VAN EEN PENSIoENFoNDS . .
seMINars

16-01 RoBECo LIVE; INSTITUTIoNELE BELEggINgSVISIE . . . .
23-01 NFS; SEPA-SEMINAR PENSIoENFoNDSEN .
07-02 PENSIoENFEDERATIE; THEMABIjEENKoMST ACTUALITEITEN EN RISICoBEREIDHEIDSoNDERzoEK . .
06-03 PggM BERoEPSPENSIoENDIALoog; IMPACT VH FISCALE KADER BERoEPSPENSIoENEN . . .
17-04 NETSPAR; DE ToEKoMST VAN PENSIoENEN .
22-04 PggM; RISICoBEREIDHEIDSoNDERzoEK .
14-05 PENSIoENFEDERATIE; PENSIoENCoMMUNICATIE .
30-05 DNB; IN gESPREK MET DE ToEzICHTHoUDER .
20-06 IPE; HoUDBAARHEID IN zICHT? . . .
11-09 DNB; KLAAR VooR DE START . .
11-09 RoBECo; KENNISSESSIE . .
30-09 NyENRoDE BUSINESS UNIVERSITEIT; SyMPoSIUM MARITIEME PENSIoENFoNDSEN . . . .
16-10 PggM; BERoEPSPENSIoENDIALoog . . .
30-10 PwC; BLIjVEN STAAN IN DE PENSIoENoRKAAN . .
07-11 PENSIoENFEDERATIE; CoNgRES SoLIDAIR oF SoLITAIR . . .
20-11 BNP PARIBAS; oUTLooK 2013 .
21-11 PggM; PENSIoENDIALoog .
27-11 SPRENKELS & VERSCHUREN; KENNISSESSIE “EFFICIENT BESTUREN” . . . .
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e va l U aT I e  F U N C T I O N e r e N  B e s T U U r
In 2013 heeft een zelfevaluatie van het bestuur plaatsvonden, op basis van de handreiking evalueren van het 
functioneren van het bestuur van de Pensioenfederatie. De volgende punten kwamen aan de orde:. voorbereiding vergaderingen. relatie algemeen Bestuur - Dagelijks Bestuur.  verloop van bestuursvergaderingen.  Deskundigheidsplan. Uitbesteding.  Relatie met stakeholders (verantwoordingsorgaan, deelnemers en gepensioneerden, pensioen-
 federatie, toezichthouders).

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 dagelijks bestuur 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 toe-
zichtorgaan en een verantwoordingsorgaan. De inrichting van deze organen, alsmede hun taken, rechten en 
bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. een onderzoek van het intern toezicht 
vindt jaarlijks plaats. Zie voor het rapport van het intern toezichtsorgaan over 2013 bijlage 7 en de reactie 
van het bestuur daarop bijlage 8. Zie voor het oordeel van het verantwoordingsorgaan over 2013 bijlage 9 
en voor de reactie van het bestuur daarop bijlage 10.

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
Door een deelnemer (later ondersteund door 48 anderen 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 door middel van twee voor deze groep deelnemers gehouden voor-
lichtingsbijeenkomsten duidelijk gemaakt. In juli 2010 hebben eisers hun zaak voorgelegd aan de Commissie 
gelijke Behandeling. De commissie deed eind januari 2011 uitspraak en stelde daarbij BPl volledig in het 
gelijk. In 2012 startten de betreffende deelnemers (inmiddels 54) een gerechtelijke procedure. Inhoudelijk 
gaat het daarbij om dezelfde zaak als bij de Commissie gelijke Behandeling. In een zeer uitvoerig vonnis van 
30 oktober 2013 heeft de rechtbank te rotterdam alle vorderingen van eisers afgewezen.
eisers hebben begin 2014 hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Den-haag. 

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. 

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 compliance 
program opgesteld. het Compliance program hangt onder het Compliance charter en bevat de werkwijze 
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. 
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De compliance officer ziet toe op de uitbestedingsprocessen en 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.
Het verslag van de compliance officer over 2013 is opgenomen als bijlage 13

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 bevoegdheidsuit-
oefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. De vermogensposi-
tie was eind 2008 zodanig dat een kortetermijn- en langetermijnherstelplan is opgesteld. De belanghebben-
den bij het fonds zijn hierover in april 2009 schriftelijk en via de website geïnformeerd. eind 2013 was geen 
sprake meer van onderdekking. 

In de periode november 2010 tot en met augustus 2011 heeft DNB bij BPl een beleggingsonderzoek uitge-
voerd naar de beheersing van beleggingen in Private equity en hedge Fund. De DNB heeft op basis van dit 
onderzoek een rapport van bevindingen uitgebracht. DNB heeft deze bevindingen vertaald naar aandachts-
punten voor een plan van aanpak. DNB heeft BPl verzocht dit plan van aanpak op te stellen en daar waar 
nodig het beleggingsbeleid en de beheersing daarvan te verbeteren. het bestuur heeft begin november 2012 
het gevraagde plan van aanpak ingediend. volgens het plan zijn alle aandachtspunten eind 2013 afhandeld en 
zal BPl hierover aan DNB rapporteren. 

C r I s I s P l a N 
Het bestuur heeft in maart 2012 een financieel crisisplan opgesteld en heeft dat plan in 2013 geëvalueerd. Dit 
plan bevat een beschrijving van maatregelen die het fonds op korte termijn zou kunnen inzetten indien de 
dekkingsgraad zich bevindt op of zich snel beweegt richting kritische waarden, waardoor het realiseren van 
de doelstelling van het fonds in gevaar komt. De in dit financiële crisisplan beschreven maatregelen geven een 
mogelijke inzet van sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis weer. In het geval van een financiële crisis 
zal het bestuur weloverwogen beslissen of en in welke mate uitvoering zal worden gegeven aan de maat-
regelen, zoals beschreven in dit plan. Het is immers vooraf onmogelijk om alle facetten van een financiële 
crisissituatie volledig in te schatten.
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Afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds zal het bestuur achtereenvolgens de volgende maat-
regelen inzetten:

FASE 1: DEKKINgSgRAAD DAALT BENEDEN VEREIST EIgEN VERMogEN VAN 115,6%:

heT BePerKT TOeKeNNeN vaN TOeslageN

aFhaNKelIjK vaN OMsTaNDIgheDeN aaNPasseN sTraTegIsChe BeleggINgsMIX

FASE 2: DEKKINgSgRAAD DAALT BENEDEN MINIMAAL VEREIST EIgEN VERMogEN VAN 104,3%

CONFOrM Fase 1

PreMIe TeNMINsTe gelIjK aaN MINIMale PreMIe BIj ONDerDeKKINg: INDIeN NOODZaKelIjK eXTra verhOgINg 

FEITELIjKE PREMIE oF VERLAgINg VAN DE PENSIoENoPBoUw (IN oVERLEg MET NLC) 

FASE 3: DEKKINgSgRAAD DAALT BENEDEN KRITISCHE DEKKINgSgRAAD (AFHANKELIjK VAN DE HERSTELKRACHT VAN BPL, 

BEDRoEg EIND 2012 93%):

CONFOrM Fase 2

VERHogINg PREMIEMARgE (IN oVERLEg MET NLC)

IN gEVAL VAN oNVoLDoENDE HERSTEL; HET KoRTEN VAN PENSIoENAANSPRAKEN EN  PENSIoENENRECHTEN  

het bestuur acht het aanpassen van het beleggingsbeleid alleen opportuun indien de economische omstan-
digheden naar de mening van het bestuur zodanig zijn gewijzigd dat aanpassing van het strategisch beleg-
gingsbeleid noodzakelijk is. Het bestuur ziet een dekkingsgraad van 80% als absolute ondergrens en richt het 
beleggingsbeleid zodanig in dat de kans dat de dekkingsgraad lager dan 80% wordt zeer beperkt is.

Het financieel crisisplan wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig aangepast

..

...

...
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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, pensioenstatuut 1988 vanaf pensio-
nering 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% van de pen-
sioengrondslag. 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% wordt indirect rekening gehou-
den met een Aow-aftrek. De deelnemingsjaren tussen de FLP-datum en de pensioendatum tellen voor 50% 
mee. vanaf 2011 kan het bestuur besluiten dat een verhoging van de pensioengrondslag slechts geldt voor 
toekomstige deelnemersjaren. 

levenslang ouderdomspensioen, pensioenstatuut 2004 met pensioen-
leeftijd 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% van de voor dat jaar geldende 
pensioengrondslag aan ouderdomspensioen opgebouwd. 

tijdelijk ouderdomspensioen, pensioenstatuut 2004 met pensioenleef-
tijd 60 (of vervroegde pensionering voor 60 jaar) 
het tijdelijke ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd op basis van een mid-
delloonregeling en uitgekeerd tot en met de maand waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt. De pensioen-
grondslag voor het tijdelijk ouderdomspensioen, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld, is voor alle 
deelnemers gelijk. Ieder deelnemersjaar wordt 0,7% van de voor dat jaar geldende pensioengrondslag aan 
tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd. 

levenslang partnerpensioen
Voor alle (gewezen) deelnemers/gepensioneerden geldt een levenslang partnerpensioen. op het moment van 
ingang bedraagt dit pensioen 70% van het op de pensioendatum te bereiken dan wel van het ingegane ouder-
domspensioen. In geval van Pensioenstatuut 2004 wordt bij bereiken 65-jarige leeftijd partner dit percentage 45. 
Onder bepaalde voorwaarden is uitruil van partnerpensioen mogelijk. De door het bestuur op advies van de 
actuaris vastgestelde uitruilfactoren zijn vastgelegd in de beide pensioenstatuten. 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% van het bij over-

P e N s I O e N B e l e I D
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lijden geldende levenslange partnerpensioen. Dit pensioen wordt verhoogd met een door het bestuur vast 
te stellen bedrag ter compensatie voor een (mogelijk) Anw-hiaat (in 2013: € 10.437,--).

wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt bij Pensioenstatuut 1988 14% van het op de pensioendatum te bereiken dan 
wel van het reeds ingegaan ouderdomspensioen. Bij Pensioenstatuut 2004 is dit percentage 9%.
het wezenpensioen eindigt uiterlijk bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd van de wees dan wel bij het 
bereiken van de 27-jarige leeftijd, indien en zolang de wees studeert en/of tenminste 45% 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 dan nadat 
de deelnemer 104 weken ononderbroken arbeidsongeschikt is geweest. Op het moment van ingang bedraagt 
dit pensioen 75% (pensioenstatuut1988) resp. 54% (Pensioenstatuut 2004) van de geldende pensioengrond-
slag. 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% van de laatstelijk geldende pensioengrondslag. Het wezenpensioen be-
draagt per kind 20% van het geldende nabestaandenpensioen. Het invaliditeitspensioen bedraagt 100% van 
de laatstelijk geldende pensioengrondslag. Bij algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid komt een pen-
sioenpremie beschikbaar waarmee levenslang ouderdoms- annex nabestaandenpensioen wordt opgebouwd.

W I j Z I g I N g e N  I N  2 013
In 2013 zijn de Pensioenstatuten 1988 en 2004 aangepast. De ruilfactoren voor omzetting van partnerpen-
sioen in levenslang ouderdomspensioen (Pensioenstatuut 2004 en 1988) en bij omzetting van levenslang 
ouderdomspensioen in partnerpensioen ( Pensioenstatuut 2004) zijn met ingang van 1 maart 2013 gewijzigd. 
De ruilfactoren bij de (vervroegde) pensioenleeftijden 50 tot 65 jaar (Pensioenstatuut 2004) zijn eveneens 
met ingang van 1 maart 2013 gewijzigd. Deze wijzigingen houden verband met de nieuwe ag prognosetafels 
2012-2062.

 

P e N s I O e N B e l e I D
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A N A Ly S E  VA N  H E T  R E S U LTA AT( X1 . 0 0 0  E U R o )
In het boekjaar 2013 is een positief resultaat behaald van 22.151. In de onderstaande tabel wordt het resul-
taat uitsplitst naar de diverse bronnen. 

ANALySE VAN HET RESULTAAT (X1.000 EURo) 2013 2012

WIjZIgINg reNTeTerMIjNsTrUCTUUr 1.966 -26.887

BeleggINgsOPBreNgsT versUs BeNODIgDe INTeresT 18.079 45.006

sChaTTINgsWIjZIgINg UFr 0 16.915

PreMIes 1.055 -874

FlP 0 0

FleXIOeN -131 -157

WaarDeOverDraChT 4 0

KOsTeN 412 56

UITKerINgeN -90 -69

sTerFTe -847 -734

arBeIDsONgesChIKTheID 735 656

herverZeKerINg -30 -29

aaNPassINg aCTUarIËle  grONDslageN 0 -5.979

MUTaTIes eN COrreCTIes 998 1.345

TOTaal resUlTaaT 22.151 29.249

r e s U lTa aT  D O O r  W I j Z I g I N g  r e N T e T e r M I j N s T r U C T U U r
Het renterisico van de verplichtingen is strategisch voor 73% afgedekt. De effectieve afdekking gedurende 
2013 bedroeg naar schatting 91%. Aangezien de rente in 2013 is gestegen heeft de wijziging van de rente 
geleid tot een positief resultaat van naar schatting 1.966.

r e s U lTa aT  O P  P r e M I e s

RESULTAAT oP PREMIES (X1.000 EURo) 2013 2012

resUlTaaT OP PeNsIOeNOPBOUW eN rIsICODeKKINg -1.899 -3.496

sOlvaBIlITeITsOPslag 2.954 2.622

TOTaal 1.055 -874

a C T U a r I Ë l e  a N a l Y s e
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r e s U lTa aT  O P  F l e X I O e N
Met ingang van 1 maart 2013 zijn de omzettingsfactoren gebaseerd op een rente van 3,5% en wordt een 
solvabiliteitsbuffer aangehouden voor de inkoop van levenslange pensioenen uit flexioenkapitaal. Hierdoor is 
het verlies bij omzetting van flexioenkapitaal afgenomen. Het resultaat is negatief, omdat de feitelijke rente 
in 2013 lager was dan 3,5%.

r e s U lTa aT  O P  KO s T e N
Op basis van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient in de premie een opslag voor uitvoeringskos-
ten opgenomen te worden die gebaseerd is op de jaarlijks te betalen uitvoeringskosten verminderd met de 
vrijgevallen excassokosten. In 2011 is besloten de opslag voor uitvoeringskosten in de premie vast te stellen 
op 6% van de actuarieel benodigde koopsom voor pensioenopbouw, uitgaande van de gedempte rentevoet 
van 4%. Het resultaat op kosten was in 2013 negatief.

r e s U lTa aT  O P  s T e r F T e
De afgelopen drie jaren is een negatief resultaat op sterfte behaald. In het onderstaande overzicht wordt het re-
sultaat 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 partner-
pensioen en ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen) als gevolg van overlijden overeenkomt met de verwach-
ting 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 te 
vergelijken met de verwachte toename van de voorziening plus de betaalde risicopremies voor partnerpensioen.

 

RESULTAAT oP  STERFTE (X 1.000 EURo) 2013 2012 2011

verWaChTe vrIjval vOOrZIeNINg -4.844 -4.166 -3.962

wERKELIjKE VRIjVAL DooR oVERLIjDEN (LANgLEVEN) 4.874 1.532 1.303

resUlTaaT laNgleveN 30 -2.634 -2.659

BesChIKBare rIsICOPreMIe vOOrZIeNINg 2.485 2.265 2.105

BesChIKBare rIsICOKOOPsOM 176 183 196

WerKelIjKe vrIjval vOOrZIeNINg laTeNT ParTNerPeNsIOeN 1.533 807 563

TOeNaMe vOOrZIeNINg a.g.v. TOeKeNNINg ParTNerPeNsIOeN -5.071 -1.355 -1.887

resUlTaaT KOrTleveN -877 1.900 977

TOTaal sTerFTeresUlTaaT -847 -734 -1.682

Op langleven is het afgelopen jaar een kleine winst gemaakt. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2013 11 
deelnemers zijn overleden, tegen 3 deelnemers in 2012. op kortleven is een verlies gemaakt. Dit wordt 
met name veroorzaakt doordat het aantal toekenningen partnerpensioen hoger is dan in voorgaande jaren. 

a C T U a r I Ë l e  a N a l Y s e
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In 2013 is voor 12 (ex-)partners een nabestaandenpensioen ingegaan na overlijden van één actieve en negen 
gepensioneerde deelnemers. Bij een gepensioneerde deelnemer was sprake van een 20 jaar jongere partner.
BPL heeft een relatief beperkt aantal verzekerden, waardoor het niet mogelijk is een fondsspecifieke erva-
ringssterfte vast te stellen. Naar verwachting worden eind 2014 nieuwe overlevingstafels gepubliceerd. Op 
dat moment zal tevens de ervaringssterfte tegen het licht worden gehouden. 

M U TaT I e s  e N  C O r r e C T I e s

Het resultaat op mutaties en correcties kan worden uitgesplitst naar de volgende oorzaken:

MUTATIES EN CoRRECTIES (X 1.000 EURo) 2013 2012

KOrTeN UITKerINg I.v.M. NIeUW aaNgaaN hUWelIjK 58 196

vervrOegDe PeNsIONerINg 1.213 933

UITrUIl 43 45

INKooP PARTNERPENSIoEN (gEooRMERKT) 0 -56

OverIge OOrZaKeN -316 227

TOTaal 998 1.345

Met ingang van 1 maart 2013 zijn de uitruilfactoren gebaseerd op een rente van 3,5%. Aangezien in 2013 de 
feitelijke rente lager is geweest dan 3,5% leidt vervroeging tot een negatief resultaat.

a C T U a r I Ë l e  a N a l Y s e
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P e N s I O N  F U N D  g O v e r N a N C e 
Door de invoering van de Wet verplichte beroepspensioenregeling per 1 januari 2007 zijn de sTar-principes 
voor goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund governance, ‘PFg’) verankerd in het wettelijke kader. De 
32 principes hebben betrekking op de volgende componenten: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid 
en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Dit heeft geleid tot de instelling van 
een verantwoordingsorgaan en een intern toezichtorgaan (afzonderlijk orgaan).

I N T e r N  T O e Z I C h T O r g a a N
het intern toezicht orgaan 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 de risico’s op de langere 
 termijn.

Het intern toezicht vindt 1x per jaar plaats.

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, als bedoeld in artikel 10.1 
van de BPL-statuten 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, zoals bedoeld in het eerste lid.

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. 

P e N s I O N  F U N D

g O v e r N a N C e
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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 2013 is opgenomen in bijlage 9 van dit  
jaarverslag. De reactie daarop van het bestuur is opgenomen in bijlage 10 van dit jaarverslag. 

C O M P l I a N C e
Het bestuur heeft j. Heldoorn aangesteld als compliance officer. Aan de gedragscode wordt ontleend:
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 heeft kan hij insiders verplich-
ten op eerste verzoek alle informatie te vertrekken omtrent enige door hen verrichte privé beleg-
gingstransactie. De compliance officer controleert of de privé beleggingstransacties aan de toepasse-
lijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen. 
De compliance officer adviseert verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen zo-
als die zijn opgenomen in de voor BPl geldende gedragscode. hij is bevoegd een voor de verbonden 
persoon bindende uitspraak te doen. 
De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die als “insider” worden aan-
gemerkt. 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 pensi-
oenfonds zaken doet op te stellen en deze regelmatig te actualiseren; deze lijst wordt aan de verbon-
den 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 ar-
chiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen privé beleggingstransacties 
inbegrepen) of derden is verstrekt in het kader van deze gedragscode. Hij bewaart afschriften van alle 
schriftelijke overeenkomsten en jaarlijkse verklaringen die verbonden personen hem moeten verstrek-
ken (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 bestuurs-
leden) 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 voorschriften. hij brengt zijn advies 
schriftelijk of mondeling uit, waarbij hij in het laatste geval aanwezig is bij de behandeling in het bestuur.   

Compliance taken belegd 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 geïmple-
menteerd en geborgd in de bestuurlijke en bedrijfsprocessen. 

P e N s I O N  F U N D

g O v e r N a N C e

.

.

.

.

..

.

.



58

Het DB+ geeft vorm aan de organisatie en de bedrijfscultuur en levert een bijdrage aan de ontwik-
keling 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 cen-
traal 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 m.b.t. tot com-
pliance. Één keer per jaar wordt gerapporteerd over:. de stand van zaken met betrekking tot de implementatie, de werking en de effectiviteit van 
  de benoemde 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 
  geconstateerde overtredingen van regels;. overzicht van rapportages aan de toezichthouders;. eventuele compliance-incidenten en de voortgang op eerder gerapporteerde 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 rT I K e l  21  s TaT U T e N
Onderdeel van Pensionfund governance is openheid over bestuursbesluiten. In bijlage 5 worden de beslui-
ten weergegeven die met toepassing van artikel 21 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. 

C O M M U N I C aT I e
BPL heeft zijn communicatiebeleid beschreven. onderdeel van dit beleid is het communicatieplan, waarin 
gedetailleerd staat beschreven op welke wijze en in welke gevallen met belanghebbenden worden geïnfor-
meerd. Dit plan is opgenomen als bijlage 11 van dit jaarverslag. het communicatiebeleid staat op www.
bploodsen.nl. voor aspirant-deelnemers wordt in elke regio 1 of meerdere keren per jaar een voorlichtings-
bijeenkomst gehouden over BPl en de inhoud van de pensioenregeling.

Brieven aan deelnemers en pensioengerechtigden:. februari 2013: evaluatie herstelplan; pensioenkorting niet nodig.  . oktober 2013: kans op korten;. februari 2014: evaluatie herstelplan; pensioenkorting niet nodig.  

via de website wordt maandelijks informatie verstrekt over de dekkingsgraad van het fonds.

P e N s I O N  F U N D

g O v e r N a N C e

.

..

.

.....



59

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 tabel blz. 20.

KO s T e N T r a N s Pa r a N T I e
In navolging van de publicatie ‘Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht’ van de Autoriteit Financiële 
Markten in april 2011 heeft de Pensioenfederatie op 10 november 2011 de notitie ‘Aanbevelingen uitvoe-
ringskosten 2013’ gepubliceerd. hierin worden de verschillende uitvoeringskosten benoemd en aanbevelin-
gen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders. 

De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen drie kostensoorten:
Kosten van pensioenbeheer: in 2012 waren ook de algemene kosten toegerekend aan kosten pen-
sioenbeheer. Onder algemene kosten wordt verstaan kosten die niet eenduidig zijn toe te rekenen 
aan kosten pensioenbeheer of kosten vermogensbeheer. In 2013 zijn de algemene kosten op basis 
van een in het bestuur vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over kosten pensioenbeheer en kosten 
vermogensbeheer.
Kosten van vermogensbeheer: dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer, inclusief kosten 
begrepen in onderliggende fondsen, advieskosten en een deel van de algemene kosten. De advieskos-
ten en de algemene kosten waren in 2012 nog volledig verantwoord onder kosten pensioenbeheer.
Transactiekosten: er worden drie categorieën onderscheiden: in- en uitstapkosten van fondsen, aan- 
en verkoopkosten bij directe beleggingen en acquisitiekosten.

De transactiekosten zijn in 2012 voor het eerst gerapporteerd en waren voor een groot deel gebaseerd op schat-
tingen. voor 2013 is voor een belangrijk deel uitgegaan van de door de vermogensbeheerders en beleggingsfondsen 
opgegeven transactiekosten. De vermogensbeheerders en beleggingsfondsen hebben zo goed als mogelijk gepro-
beerd te voldoen aan ons verzoek, maar het is niet altijd mogelijk gebleken, de opgevraagde transactiekosten op 
te geven. De transactiekosten zijn in dat geval echter wel verwerkt onder ‘overige kosten’. Van de private equity 
fondsen en hedge fonds (Transtrend-omniTrend Plus) zijn geen gegevens beschikbaar. Hiervoor zijn geen transac-
tiekosten opgenomen. Tevens is het bruto fondsrendement en het rendement volgens de benchmark toegevoegd. 

2013 2012

KOsTeN PeNsIOeNBeheer IN eUrO’s Per DeelNeMer* € 452 € 750

KOsTeN PeNsIOeNBeheer als PerCeNTage vaN De PreMIesOM** 2,7% 4,8%

KoSTEN VERMogENSBEHEER IN % VAN HET gEMIDDELD BELEgD VERMogEN*** 0,50% 0,48%

KoSTEN VERMogENSBEHEER (IN EURo’S) (INCL. KoSTEN BEwAARBANK)**** 3.802.585 3.413.932

TRANSACTIEKoSTEN IN % VAN HET gEMIDDELD BELEgD VERMogEN (gESCHAT) *** 0,05% 0,18%

TraNsaCTIeKOsTeN IN eUrO’s 388.325 1.300.000

oVERIgE KoSTEN IN % VAN HET gEMIDDELD BELEgD VERMogEN*** 0,03% 0%

OverIge KOsTeN IN  eUrO’s 225.116 0

reNDeMeNT FONDs 0,2% 14,5%

reNDeMeNT BeNChMarK 1,1% 16,4%

P e N s I O N  F U N D
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toelichting

K o s t e n  p e n s i o e n b e h e e r
BPL is een klein beroepspensioenfonds met een relatief klein aantal deelnemers en gepensioneerden , waar-
bij alle kosten pensioenbeheer ten laste komen van het fonds.

K o s t e n  v e r m o g e n s b e h e e r
In % van het gemiddeld belegd vermogen zijn de kosten vermogensbeheer in 2013 iets hoger dan in 2012. In 
2013: 0,50%. In 2012: 0,48%. 

* Hierbij is uitgegaan van de kosten pensioenbeheer van € 571.329 over boekjaar 2013, respectievelijk 
 € 904.189 over boekjaar 2012. Bij de bepaling van de pensioenuitvoeringskosten in euro’s per deel-
 nemer is uitgegaan van de som van deelnemers, gepensioneerden en ex-partners met een ingegaan 
 ouderdomspensioen (2013: 1.264, 2012: 1.205).
* * Hierbij is uitgegaan van een premiesom van € 20.830.000 over boekjaar 2013, respectievelijk 
 € 18.693.000 over boekjaar 2012. 
* * * gemiddeld belegd vermogen in 2013: € 752.978.891. 
 gemiddeld belegd vermogen in 2012: € 703.873.519
* * * * Kosten bewaarbank (KASBANK) waren in 2013 € 237.199, respectievelijk € 223.367 in 2012.

Hoek van Holland, 11 juni 2014

j.W. duyzer, voorzitter

r. de jonge, secretaris/penningmeester

p.j.j. van den Berg      
l. kazemier 
m.a. van kuik  
H.j.t. ruijten  
p.B. scHoe
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (IN EURo’S) NA  BESTEMMINg VAN HET SALDo VAN BATEN EN LASTEN

aCTIva 2013 2012

4 BeleggINgeN vOOr rIsICO FONDs

ZaKelIjKe WaarDeN 280.336.000 309.410.000

vasTreNTeNDe WaarDeN 423.460.000 418.132.000

vasTgOeD BeleggINgeN 40.803.000 40.214.000

DerIvaTeN 37.352.000 74.489.000

OverIge BeleggINgeN -2.972.000 0

TOTaal 778.979.000 842.245.000

leNINgeN aaN lOODseN 301.763 449.242

TOTaal 779.280.763 842.694.242

5 BeleggINgeN vOOr reKeNINg eN rIsICO DeelNeMers

vasTgOeDBeleggINgeN 101.758 142.605

aaNDeleN 1.691.561 2.096.506

vasTreNTeNDe WaarDeN 1.756.720 2.326.070

OverIge BeleggINgeN 804.075 1.062.027

TOTaal 4.354.114 5.627.208

6 vOrDerINgeN eN OverlOPeNDe aCTIva 74.352 713.079

7 lIQUIDe MIDDeleN

aBN-aMrO BaNK 17.179.818 25.818

TOTaal 17.179.818 25.818

TOTaal aCTIva 800.889.047 849.060.348

PassIva

8 sTIChTINgsKaPITaal eN reserves

MINIMaal vereIsT verMOgeN 31.303.000 32.532.000

algeMeNe reserve 2.625.009 -20.755.108

TOTaal 33.928.009 11.776.892

9 TeChNIsChe vOOrZIeNINgeN

vOOrZIeNINg PeNsIOeNverPlIChTINg 726.966.000 753.518.000

TOTaal 726.966.000 753.518.000

10 vOOrZIeNINg vOOr reKeNINg eN rIsICO DeelNeMers

PREMIE(FLEXIoEN)REgELINg 4.354.114 5.627.208

TOTaal 4.354.114 5.627.208

11 OverIge vOOrZIeNINgeN

vOOrZIeNINg KaPITaalDeKKINg FlP 15.644.849 22.495.529  

TOTaal 15.644.849            22.495.529      

12 OverIge sChUlDeN eN OverlOPeNDe PassIva 19.996.075 55.642.719

TOTaal PassIva 800.889.047 849.060.348
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REKENINg VAN BATEN EN LASTEN oVER 2013 (IN EURo’S)

BaTeN 2013 2012

15 BeleggINgsOPBreNgsTeN

DIreCTe BeleggINgsOPBreNgsTeN 7.028.776 11.149.702

INDIreCTe BeleggINgsOPBreNgsTeN -792.291 90.045.151

BeleggINgsKOsTeN -4.416.026 -3.413.932

OverIge BeleggINgsOPBreNgsTeN 22.289 31.916

TOTaal 1.842.749 97.812.837

16 BIjDrageN vaN lOODseN 21.130.106 36.366.092

TOTaal BaTeN 22.972.855 134.178.929

lasTeN

17 PeNsIOeNUITKerINgeN 34.896.232 34.663.498

18 PeNsIOeNUITvOerINgs- eN aDMINIsTraTIeKOsTeN 571.327 904.189

19 MUTaTIe BalaNsPOsT vOOrZIeNINg PeNsIOeNverPlIChTINgeN -26.552.000 60.361.000

20 MUTaTIe BalaNsPOsT vOOrZIeNINg vOOr rIsICO DeelNeMers -1.273.094 -247.919

21 vOOrZIeNINg KaPITaalDeKKINg FlP -6.850.680 9.219.546

22 herverZeKerINgeN

PreMIes herverZeKerINg INClUsIeF reNTe 29.953 29.318

TOTaal lasTeN 821.738 104.929.632

SALDo LASTEN/BATEN 22.151.117 29.249.298

BesTeMMINg salDO

TOevOegINg MINIMaal vereIsT eIgeN verMOgeN -1.229.000 2.521.994

oNTTREKKINg/ToEVoEgINg ALgEMENE RESERVE 23.380.117 26.727.304

SALDo LASTEN/BATEN 22.151.117 29.249.298
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KASSTRooMoVERzICHT 2013 (IN EURo’S) 

KassTrOMeN UIT PeNsIOeNaCTIvITeITeN reF: 2013 2012

ONTvaNgeN PreMIes 16 19.643.591 35.490.128

ONTvaNgeN I.v.M. OverDraChT vaN reChTeN 16 1.486.515 875.964

BeTaalDe PeNsIOeNUITKerINgeN 17 -34.979.567 -34.776.214

BeTaalDe PeNsIOeNUITvOerINgsKOsTeN 18 -571.329 -904.189

ONTvaNgeN UITKerINgeN vaN herverZeKeraars 17 83.335 112.716

BeTaalDe PreMIes herverZeKerINg 22 -29.953 -29.318

TOTaal KassTrOOM UIT PeNsIOeNaCTIvITeITeN -14.367.408 769.087

KassTrOMeN UIT BeleggINgsaCTIvITeITeN

verKOPeN BeleggINgeN 16.647.000 0

ONTvaNgeN DIreCTe BeleggINgsOPBreNgsTeN 6.031.369 1.599.709

aaNKOPeN BeleggINgeN 12.645.624 999.355

BeTaalDe KOsTeN verMOgeNsBeheer * 15 -3.802.585 -3.413.932

TOTaal KassTrOOM UIT BeleggINgsaCTIvITeITeN 31.521.408 -814.868

NeTTO KassTrOOM 17.154.000 -45.781

MUTaTIe lIQUIDe MIDDeleN 17.154.000 -45.781

salDO lIQUIDe MIDDeleN 01-01-2013 25.818 71.599

MUTaTIe lIQUIDe MIDDeleN 17.154.000 -45.781

salDO lIQUIDe MIDDeleN 31-12-2013 17.179.818 25.818

* KOsTeN verMOgeNsBeheer: 

BeheervergOeDINg rOBeCO    

BeheervergOeDINgeN rOBeCOFONDseN

KOsTeN NIeT-rOBeCOFONDseN 

(FEE, TAX D’ABoNNEMENT, CUSToDy- EN BANKKoSTEN)

KasBaNK 

(BEwAARLooN, TRANSACTIEKoSTEN, PERFoRMANCE METINg, ACCoUNTINg)

BeleggINgsaDvIesKOsTeN sPreNKels & versChUreN

algeMeNe KOsTeN verMOgeNsBeheer

TOTaal

967.393

369.988

1.737.194

237.199

73.022

417.789

3.802.585

953.417

753.590

1.483.558

223.367

0

0

3.413.932

TOelIChTINg OP heT KassTrOOMOverZIChT

methode 
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.

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



65

vermogensbeheer
De totale kosten vermogensbeheer over 2013 in het kasstroomoverzicht bedragen € 3.802.585 (0,50% van 
het gemiddeld belegd vermogen over 2013). zie voor toelichting hoofdstuk Kostentransparantie op blz. 59. 

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 2013 is een positief resultaat behaald van 22.151. het resultaat is ontstaan door enerzijds de 
ontwikkeling van de technische voorziening en anderzijds de ontwikkeling van het vermogen. 

ANALySE VAN HET RESULTAAT (X1.000 EURo) 2013 2012

WIjZIgINg reNTeTerMIjNsTrUCTUUr 1.966 -26.887

BeleggINgsOPBreNgsT versUs BeNODIgDe INTeresT 18.079 45.006

sChaTTINgsWIjZIgINg UFr 0 16.915

PreMIes 1.055 -874

FleXIOeN -131 -157

WaarDeOverDraChT 4 0

KOsTeN 412 56

UITKerINgeN -90 -69

sTerFTe  -847 -734

arBeIDsONgesChIKTheID 735 656

herverZeKerINg -30 -29

aaNPassINg aCTUarIele grONDslageN 0 -5.979

MUTaTIes eN COrreCTIes 998 1.345

TOTaal resUlTaaT 22.151 29.249

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 

algemeen
 
1 . 1  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 2 maart 2013. het pensioenfonds is een beroeps-
pensioenfonds. op basis van twee uitkeringsregelingen (pensioenstatuut 1988 en pensioenstatuut 2004) ver-
werven de deelnemers een financiële aanspraak ten behoeve van de gevolgen van (vervoegde) pensionering 
en overlijden. Deze regelingen bieden ook een dekking in geval van arbeidsongeschiktheid.
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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 de functioneel leeftijdspensioenen ingehouden worden op de 
loodsgelden.

1 . 2  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 
(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, 
beroepsongeschiktheid en overlijden aan deelnemers en gewezen deelnemers en hun nabestaanden, over-
eenkomstig 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 10 februari 2014. 

1 . 3  To e l i c h t i n g  o p  h e t  k a s s t r o o m o v e r z i c h t
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.

1 . 4  v e r b o n d e n  p e r s o n e n
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, geza-
menlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwe-
gende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook sleutelfunctionarissen 
in het management van BPl en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met 
verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aange-
gaan. hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 

2.  grondslagen voor waardering van activa en passiva

2 . 1  a l g e m e e n
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.
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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  v e r g e l i j k i n g  m e t  v o o r g a a n d  j a a r
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande 
jaar niet gewijzigd. 

2 . 3  s c h a t t i n g e n  e n  v e r o n d e r s t e l l i n g e n 
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  o p n a m e  v a n  a c t i e f ,  v e r p l i c h t i n g ,  b a t e  o f  l a s t
een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-
steld. een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daar-
van 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 vermeerde-
ring van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een verminde-
ring 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  v r e e m d e  v a l u t a
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  B e l e g g i n g e n  v o o r  r i s i c o  p e n s i o e n f o n d s
Vastgoedbeleggingen
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.

Zakelijke waarden
Zakelijke waarden zijn gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum. De marktwaarde van niet-beursge-
noteerde 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. 
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Vastrentende waarden 
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 aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van 
het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. De lopende interest op vastrentende waarden wordt 
gepresenteerd als onderdeel van de marktwaarde van de vastrentende waarden. 

Overige beleggingen 
Overige beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. 
  
Derivaten 
Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen marktwaarde. Indien geen marktwaarde beschik-
baar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen. Indien 
een derivatenpositie negatief is wordt het bedrag onder de schulden verantwoord.

2 . 7  B e l e g g i n g e n  v o o r  r i s i c o  d e e l n e m e r s
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  v o r d e r i n g e n  e n  o v e r l o p e n d e  a c t i v a
vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. vor-
deringen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. als de ontvangst 
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis 
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2 . 9  l i q u i d e  m i d d e l e n
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.

2 . 1 0  s t i c h t i n g s k a p i t a a l  e n  r e s e r v e s
stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en 
posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensi-
oenfonds 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  Te c h n i s c h e  v o o r z i e n i n g e n 
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 onvoorwaar-
delijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale 
aanspraken en de onvoorwaardelijke (indexatie)toezeggingen. 
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De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de marktrente, waarvoor de actuele rente-
termijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB wordt gebruikt. De vPv komt volledig voor risico van het 
fonds. er vindt geen herverzekering plaats van in de vPv verwerkte pensioenverplichtingen. Bij de bereke-
ning van de vPv is uitgegaan van de op de balansdatum geldende pensioenregelingen en de opgebouwde en 
ingegane pensioenen. jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde pensioenen en ingegane 
pensioenen worden geïndexeerd. Alle per balansdatum doorgevoerde indexaties zijn in de berekening be-
grepen. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in 
verband met invaliditeit. Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt rekening gehouden met de 
voorzienbare trend in overlevingskansen. De voor de vPv geldende technische grondslagen staan vermeld 
in paragraaf 9.2.

2 . 1 2   v o o r z i e n i n g  p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n  r i s i c o  d e e l n e m e r s
Dit betreft de verplichtingen uit hoofde van de beschikbare-premieregeling voor deelnemers. het beleg-
gingsrisico 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 deelne-
mers.

2 . 1 3  O v e r i g e  v o o r z i e n i n g e n
hieronder valt  de voorziening kapitaaldekking FlP. Deze is opgenomen tegen de oorspronkelijke stortin-
gen, inclusief het daarover toe te rekenen rendement.

2 . 1 4  O v e r i g e  s c h u l d e n  e n  o v e r l o p e n d e  p a s s i v a
schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking op-
genomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. het verschil 
tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente 
gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

 
3. grondslagen voor bepaling van het resultaat

3 . 1  a l g e m e e n
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  P r e m i e b i j d r a g e n
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  P r e m i e b i j d r a g e n  r i s i c o  d e e l n e m e r s
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  B e l e g g i n g s r e s u l t a t e n  r i s i c o  p e n s i o e n f o n d s 
Indirecte beleggingsopbrengsten
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, inclusief 
valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. (In)
directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Directe beleggingsopbrengsten
onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, 
huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaal-
baarstelling. 

Beleggingskosten
onder beleggingskosten worden de externe kosten verstaan. 

Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde 
transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d. 

3 . 5  B e l e g g i n g s r e s u l t a t e n  r i s i c o  d e e l n e m e r s
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 . 6  P e n s i o e n u i t k e r i n g e n
De pensioenuitkeringen betreffen de aan de pensioengerechtigden uitgekeerde bedragen. De pensioenuit-
keringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
 
3 . 7  P e n s i o e n u i t v o e r i n g s k o s t e n
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  
 
3 . 8  M u t a t i e  v o o r z i e n i n g  p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n  v o o r  r i s i c o  p e n s i o e n f o n d s
De mutatie pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds betreft de wijzigingen in de waarde 
van de technische voorziening.

3 . 9  M u t a t i e  p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n  v o o r  r i s i c o  d e e l n e m e r s
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

vasTgOeD 
BeleggIN-
geN

ZaKelIjKe 
WaarDeN

vasTreNTeNDe 
WaarDeN DerIvaTeN OverIge TOTaal

sTaND Per 1-1-2012 30.335.674 231.129.052 394.291.163 77.051.469 732.807.358

aaNKOPeN 0 110.278.650 163.891.870 0 0 274.170.520

 verKOPeN 0 -38.513.155 -244.047.331 0 0  -282.560.486

OverIge MUTaTIes 0 -729.613 24.929.000 17.639.000 0 41.838.387

WaarDeONTWIKKelINg 9.878.326 7.245.066 79.067.298 -20.201.469 0 75.989.221

sTaND Per 31-12-2012 40.214.000 309.410.000 418.132.000 74.489.000 842.245.000

aaNKOPeN 6.500.000 78.314.774 7.953.238 7.953.238 0 100.721.250

verKOPeN 0 -82.895.037 0 0 0 -82.895.037

OverIge MUTaTIes 27.667 1.630.988 -5.212.835 -17.754.531 0 -21.308.711

WaarDeONTWIKKelINg -5.938.667 -26.124.725 2.587.597 -27.335.707 -2.972.000 -59.783.502

sTaND Per 31-12-2013 40.803.000 280.336.000 423.460.000 37.352.000 -2,972.000 778.979.000

VASTgoED BELEggINgEN (IN PRoCENTEN) 2013 2012

ONrOereNDgOeDFONDseN 67,4 68,0

Beheer & ONTWIKKelINg ONrOereND gOeD 29.5 29,6

OverIg 3.1 2,4

TOTaal 100 100

zAKELIjKE wAARDEN  (IN EURo´S) 2013 2012

PrIvaTe eQUITY aaNDeleN 27.410.000 34.362.000

BeUrsgeNOTeerDe eN NIeT-BeUrsgeNOTeerDe aaNDeleNBeleggINgsFONDseN 252.925.000 228.811.000

BeUrsgeNOTeerDe eN NIeT-BeUrsgeNOTeerDe BeleggINgsFONDseN COMMODITIes 0 33.676.000

BeUrsgeNOTeerDe eN NIeT-BeUrsgeNOTeerDe heDgeFONDseN 1.000 12.561.000

sTaND Per 31 DeCeMBer 280.336.000 309.410.000
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Het pensioenfonds heeft in totaal € 0 (2012: € 0) aan aandelen uitgeleend. Sommige onderliggende fondsen 
doen dit wel.

VASTRENTENDE wAARDEN (IN EURo´S) 2013 2012

OBlIgaTIes 180.864.000 189.826.000

NIeT-BeUrsgeNOTeerDe BeleggINgsINsTellINgeN 242.596.000 228.306.000

sTaND Per 31 DeCeMBer 423.460.000 418.132.000

Het pensioenfonds heeft in totaal € 0 (2012: € 0) aan vastrentende waarden uitgeleend. 

DERIVATEN  (IN EURo´S) 2013 2012

valUTaDerIvaTeN 7.979.000 2.717.000

sWaPTIONs 16.273.000 26.967.000

INTeresT raTe sWaPs
       

11.163.000 44.805.000

OverIge 1.937.000 0

sTaND Per 31 DeCeMBer 37.352.000 74.489.000

LENINgEN AAN LooDSEN (EURo´S) 2013 aaNTal

lOODseN NOOrD 22.689 2

lOODseN IjMOND 68.067 6

lOODseN rIjNMOND 147.478 13

lOODseN sChelDeMONDeN 63.529 6

sTaND Per 31 DeCeMBer    301.763 27

Leningen aan loodsen zijn persoonlijke leningen (kapitaal inbreng) die verstrekt zijn aan loodsen, die lid zijn 
van een van de maatschappen van registerloodsen. De leningen hebben een oorspronkelijke looptijd tot 1 
december 1997 en kunnen stilzwijgend telkenmale voor 60 maanden worden verlengd. Indien de betreffende 
loods uit de associatie treedt is de lening direct opeisbaar. vanaf 2006 is het ook mogelijk om de lopende 
lening tussentijds af te lossen. De rente is gelijk aan de eurobasisrente plus 2%-punt per 1 januari van elk 
jaar (2013: 6,20%).
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IN eUrO’s 2013 2012

sTaND Per 1 jaNUarI 449.242 533.191

ONTTreKKINgeN -147.479 -83.949

sTaND Per 31 DeCeMBer 301.763 449.242

M e t h o d i e k  b e p a l i n g  m a r k t w a a r d e
Bij de waardering van de beleggingen van de stichting is gebruik gemaakt van marktnoteringen. 
Doordat in 2013 minder premies zijn ontvangen dan aan uitkeringen zijn betaald, is in 2013 in totaal 
€ 13.272.152 onttrokken aan het belegd vermogen.

5. beleggingen voor risico deelnemers

IN eUrO’s 2013 2012

sTaND Per 1 jaNUarI 5.627.208 5.875.128

sTOrTINgeN 11.908 16.000

ONTTreKKINgeN -1.485.204 -876.780

resUlTaaT 200.202 612.860

sTaND Per 31 DeCeMBer 4.354.114 5.627.208

De beleggingen - volgens de persoonlijke ‘asset- mix’ van de loodsen - van hun individuele deel van de 
pensioenopbouw worden op een aparte totaalrekening van het fonds bijgehouden. Per balansdatum zijn de 
totaalbedragen:

CATEgoRIEËN  (IN EURo’S) 2013 2012

NOOrD 215.148 264.969

IjMOND 793.920 858.735

rIjNMOND 1.778.030 2.247.826

sChelDeMONDeN 1.121.426 1.649.565

FlP- gereChTIgDeN 248.147 415.950

oVERIgE (VEREVENINgS FLEXIoEN) 197.443 190.163

TOTaal 4.354.114 5.627.208
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Deze beleggingen worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum.

De indeling over de (advies)mixen was eind 2013 als volgt:

INgeDeelD IN: aaNTal DeelNeMers wAARDE (IN  EURo’S) 

MIX 1 0 0

MIX 2 0 0

MIX 3 6 23.065,63

MIX 4 46 727.722,92

MIX 5 31 1.305.467,13

MIX 6 15 738.017,07

MIX 7 8 372.639,08

MIX 8 4 169.430,38

MIX 9 7 205.582,77

MIX 10 8 348.841,61

vrIje MIX 13 463.348,09

TOTaal 138 4.354.114,68

6. vorderingen en overlopende activa

IN eUrO’s 2013 2012

Te ONTvaNgeN aaNvUllINg FlP 34.906 626.528

reKeNINg-COUraNT lOODseNOrgaNIsaTIes 19.180 79.216

Te ONTvaNgeN DIvIDeNDBelasTINg 2.980 1.146

OverIge vOrDerINgeN eN OverlOPeNDe aCTIva 17.286 6.189

sTaND Per 31 DeCeMBer 74.352 713.079

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

IN eUrO’s

Kas- eN BaNKsalDI 532.818

lIQUIDe MIDDeleN rOBeCO 16.647.000

sTaND Per 31 DeCeMBer 17.179.818

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas- en banksaldi. De liquide middelen van robeco betreffen 
de opbrengst van het eind 2013 verkochte hedgefund omnitrend plus, die eind 2013 nog niet was herbelegd.

 
8. stichtingskapitaal en reserves

STICHTINgSKAPITAAL (IN EURo’S) 2013 2012

MINIMaal vereIsT verMOgeN 31.303.000 32.532.000

algeMeNe reserve 2.625.009 -20.755.108

sTaND Per 31 DeCeMBer 33.928.009 11.776.892

MINIMAAL VEREIST VERMogEN (IN EURo’S) 2013 2012

sTaND Per 1 jaNUarI 32.532.000 30.010.006

 MUTaTIe MINIMaal vereIsT verMOgeN -1.229.000 2.521.994

sTaND Per 31 DeCeMBer 31.303.000 32.532.000

ALgEMENE RESERVE (IN EURo’S) 2013 2012

sTaND Per 1 jaNUarI -20.755.108 -47.482.412

resUlTaaTsBesTeMMINg 23.380.117 26.727.304

sTaND Per 31 DeCeMBer 2.625.009 -20.755.108

M i n i m a a l  v e r e i s t  v e r m o g e n
Het Minimaal Vereist Eigen wordt berekend conform het Besluit Financieel Toetsingskader en bedraagt 104,3%. 
het pensioenfonds heeft op 30 maart 2009 een herstelplan bij DNB ingediend. volgens de prognose van de 
dekkingsgraad was de dekkingsgraad per 31 december 2013 ingeschat op 105,7%. De dekkingsgraad ultimo 2013 
is 1,1%-punt lager dan de verwachte dekkingsgraad ultimo 2013 op basis van het oorspronkelijke herstelplan. 
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Ultimo 2013 heeft een evaluatie van het herstelplan plaatsgevonden, uitgaande van een startdekkingsgraad van 
104,7%. Conclusie: het Minimaal Vereist Eigen Vermogen binnen de wettelijke termijnen is bereikt.

a l g e m e n e  r e s e r v e
De algemene reserve is bedoeld als extra waarborg om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De alge-
mene reserve ligt lager dan het minimaal vereist eigen vermogen als ook het vereist eigen vermogen per 31-12-2013.

9. technische voorzieningen  

9 . 1  To e s l a g v e r l e n i n g
Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikke-
ling. Uw pensioen/opgebouwde pensioen is dit jaar met 0% verhoogd. Uw pensioenfonds heeft uw pensioen / 
opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: 
over het jaar 2013 met 0%. De prijzen gingen toen met 2,3% omhoog. 
over het jaar 2012 met 0%. De prijzen gingen toen met 2,7% omhoog. 
over het jaar 2011 met 0%.  De prijzen gingen toen met 1,6% omhoog. Uw pensioenfonds betaalt de toekom-
stige verhogingen van uw pensioen/opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt in geval van een 
verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.   
  
9 . 2   g r o n d s l a g e n  v o o r z i e n i n g  p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n  r i s i c o  f o n d s

DIsCONTerINg geBrUIKTe MeThODe DNB reNTeTerMIjNsTrUCTUUr 31-12-2013

gehaNTeerDe OverlevINgsTaFel Ag PRogNoSETAFEL 2012-2062, STARTjAAR 2014 

gehaNTeerDe leeFTIjDCOrreCTIes hOger OPgeleIDeN: leeFTIjD

35

50

65

80

MaN

64.2 %

66,3 %

68,4 %

70,5 %

vrOUW

69,0 %

69,3 %

69,6 %

69,9 %

gehaNTeerDe KOsTeNOPslag OP TeChNIsChe vOOrZIeNINgeN 0,5%

zIjN DE gRoNDSLAgEN IN HET BoEKjAAR gEwIjzIgD? Nee

9 . 3  v o o r z i e n i n g  p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n  n a a r  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

 (X 1.000 EURo) 2013 2012

aCTIeveN eN arBeIDsONgesChIKTeN 225.658 296.457

geWeZeN DeelNeMers 874 919

PeNsIOeNgereChTIgDeN 500.434 456.142

TOTaal 726.966 753.518
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IN aaNTalleN 2013 2012

aCTIeveN eN arBeIDsONgesChIKTeN 488 548

geWeZeN DeelNeMers 5 5

PeNsIOeNgereChTIgDeN 773 693

TOTaal 1.266 1.246

9 . 4  v e r l o o p  v o o r z i e n i n g  p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n  r i s i c o  f o n d s

(X 1.000 EURo) 2013 2012

TeChNIsChe vOOrZIeNINgeN vOOr rIsICO FONDs BegIN BOeKjaar 753.518 693.157

BENoDIgDE INTERESTToEVoEgINg 2013: 0,351% EN 2012 1,544%) 2.653 10.781

ACTUARIEEL BENoDIgD VooR PENSIoENoPBoUw (CoMINg SERVICE) 18.022 17.891

INKOMeNDe WaarDeOverDraChTeN 83 0

INKOOP UIT FleXIOeN 1.618 1.033

UITKerINgeN -28.114 -24.632

vrIjval eXCassOKOsTeN UIT vOOrZIeNINg -141 -123

sChaTTINgsWIjZe UFr 0 -16.915

WIjZIgINg reNTeTerMIjNsTrUCTUUr -20.698 66.775

OverlIjDeN 1.023 917

arBeIDsONgesChIKTheID 0 0

COrreCTIes eN MUTaTIes -999 -1.401

INKooP PARTNERPENSIoEN (gEooRMERKT) 0 56

wIjzIgINg ACTUARIËLE gRoNDSLAgEN (INVoERINg Ag PRogNoSETAFEL 2013-2062) 0 5.979

ToTAAL AFNAME / ToENAME -26.553 60.361

TeChNIsChe vOOrZIeNINgeN vOOr rIsICO FONDs eINDe BOeKjaar 726.966 753.518
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10. voorziening voor risico deelnemers

VooRzIENINg VooR RISICo DEELNEMERS (X 1.000 EURo) 2013 2012

sTaND Per 1 jaNUarI 5.627 5.875

sPaarBIjDrageN 0 0

sTOrTINgeN 12 16

BeleggINgsOPBreNgsTeN 200 613

OvergeNOMeN PeNsIOeNverPlIChTINgeN 0 0

UITKerINgeN -1.485 -877

sTaND Per 31 DeCeMBer 4.354 5.627

 
De voorziening voor risico deelnemers is gelijk aan de waarde van de beleggingen voor rekening risico deel-
nemers.
 

11. overige voorzieningen

VooRzIENINg KAPITAALDEKKINg FLP (X 1.000 EURo) 2013 2012

sTaND Per 1 jaNUarI 22.496 13.276

oNTTREKKINg / DoTATIE LooDSEN -6.692 7.086

KOsTeN -14 0

reNDeMeNTsBIjsChrIjvINg -145 2.134

sTaND Per 31 DeCeMBer 15.645 22.496

In 2012 zijn er nog stortingen door de NlBv gedaan en werden de lopende FlP-uitkeringen ten laste ge-
bracht van de maatschappen. vanaf 2013 zijn door de NlBv geen stortingen meer gedaan en worden de 
lopende uitkeringen en kosten ten laste gebracht van de voorziening. Per 31 december 2013 bedraagt de 
voorziening kapitaaldekking FlP € 15.644.849.
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12. overige schulden en overlopende passiva

oVERIgE SCHULDEN EN oVERLoPENDE PASSIVA (IN EURo’S) 2013 2012

reKeNINg-COUraNT lOODseNOrgaNIsaTIes 558.467 50.991

CreDITeUreN 69.103 47.231

aF Te DrageN lOONBelasTINg eN sOCIale lasTeN 960.470 881.555

Te BeTaleN aCTUarIsKOsTeN 35.497 13.799

ONTvaNgeN ONDerPaNDeN DerIvaTeNPOsITIes * 18.354.000 54.627.000

OverIge sChUlDeN eN OverlOPeNDe PassIva 18.538 22.143

sTaND Per 31 DeCeMBer 19.996.075 55.642.719

Ter DeKKINg vaN De WaarDe vaN De DerIvaTeNPOsITIes heeFT heT FONDs ONDerPaNDeN ONTvaNgeN IN De 

vOrM  vaN CONTaNTeN. DeZe ONDerPaNDeN KUNNeN BIj verKOOP OF WaarDeDalINg vaN De POsITIes WOrDeN 

TerUggevraagD DOOr De TegeNParTIj.

Alle overige 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. 

B e l e g g i n g s r i s i c o
BPl voldoet aan de eisen die de Wet verplichte beroepspensioenregeling stelt aan beleggingen. De risicobe-
heersing bestaat uit de kaders die volgen uit het Asset Liability Management (ALM) model. Hier wordt de ver-
deling 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 de 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. 

r e n t e r i s i c o
het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtin-
gen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten van rentege-
voeligheid is de duration. De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren van de kasstromen.

DURATIoN VAN DE VASTRENTENDE wAARDEN (VooR DERIVATEN) 6,8

DURATIoN VAN DE VASTRENTENDE wAARDEN (NA DERIVATEN) 10,9

DURATIoN VAN DE (NoMINALE) PENSIoENVERPLICHTINgEN 14,6

* 
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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 aan-
zienlijk 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 in 2012 volledig afgedekt. Met ingang van 1 januari 2013 is de afdekking gewijzigd in 50% 
door middel van swaps en 50% door middel van swaptions.

oBLIgATIES NAAR LooPTIjD (IN EURo’S) 2013  2012

resTereNDe lOOPTIjD ≤ 1 jaar 13.740.000 13.109.350

resTereNDe lOOPTIjD > 1 jaar eN < 5 jaar 82.226.000 82.074.950

resTereNDe lOOPTIjD ≥ 5 jaar 301.916.000 284.547.308

sTaND Per 31 DeCeMBer 397.882.000 379.731.608

v a l u t a r i s i c o
Per begin december 2013 wordt de USD voor 75% afgedekt. De belangrijkste andere ontwikkelde valuta’s 
worden voor 100% afgedekt naar de Euro. Uiteindelijk resteert een valutarisico van circa 22%, waarvan het 
grootste gedeelte USD (11%). De valuta’s die samenhangen met beleggingen in opkomende markten worden 
niet afgedekt. Het afdekken van het valuta-exposure leverde in het  afgelopen kwartaal een positieve bijdra-
ge aan de absolute performance. Het niet-volledig afdekken van USD en jPy (tot 1 december 2013) droeg 
gedurende het jaar negatief bij aan het relatief rendement (-0,5%). In de benchmark werden tot 1 december 
beide valuta wel voor 100% afgedekt, terwijl de euro versterkte ten opzichte van de jPy en de USD. 

DE VALUTAPoSITIE VooR EN NA AFDEKKINg DooR VALUTADERIVATEN EIND 2013  (IN EURo’S)

valUTa vOOr aFDeKKINg valUTa-DerIvaTeN NETToPoSITIE (NA)

UsD 294.329.115 207.120.488 87.208.627

BrITse POND 25.240.320 25.240.320 0

jaPaNse YeN 17.116.759 22.563.000 -544.241

OverIge 106.298.609 19.182.744 87.115.865

P r i j s r i s i c o
Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen waardewijzigingen plaatsvinden.  het prijs-
risico 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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K r e d i e t r i s i c o
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingson-
macht 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. 

DE VERDELINg * VAN DE BELEggINgEN NAAR SECToR (IN PRoCENTEN)

2013 2012 

OverheIDsINsTellINgeN 46,89 43,75

FINaNCIËle INsTellINgeN 22.00 17,98

haNDels- eN INDUsTrIËle BeDrIjveN 16,54 27,96

servICeOrgaNIsaTIes 5,74 5,79

aNDere INsTellINgeN 8,63 4,52

sTaND Per 31 DeCeMBer 100 100

 

DE VERDELINg * NAAR REgIo  (IN PRoCENTEN)

2013  2012

MaTUre MarKeTs 82,29 62,70

BrIC -laNDeN 3,40 7,45

aNDere OPKOMeNDe MarKTeN 11,36 22,87

aNDere 2,95 6,98

sTaND Per 31 DeCeMBer 100 100

* De doorkijk geldt niet voor beleggingen in private equity, hedgefund, commodities, swaps, swaptions, 
 liquiditeiten. 
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DE VERDELINg NAAR RATINg KLASSE (IN EURo’S) 2013 2012

aaa 120.574.000 104.653.000

aa 36.004.000  37.054.000

a 70.399.000  66.276.000

BBB 126.055.000 146.340.000

*lager DaN BB 38.415.000  36.572.000

BB 0                  0

**geeN raTINg 32.013.000 27.237.000

sTaND Per 31 DeCeMBer 423.460.000 418.132.000

*2012: BB **2012: lager DaN B

 

gEEN RATINg (IN EURo’S) 2013

eMergINg DeBT 6.968.000

BaNKsalDI eN UITsTaaNDe CallgelDeN 25.045.000

TOTaal 32.013.000

 

C o n c e n t r a t i e r i s i c o
BPl hanteert bij beleggen een verdeling over verschillende assetcategorieën en vervolgens worden de be-
leggingen verdeeld over verschillende fondsen die bepaalde limieten aanhouden. Op deze wijze wordt het 
concentratierisico binnen verantwoorde grenzen gehouden. 

s y s t e e m r i s i c o
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. 

S p e c i f i e k e  f i n a n c i ë l e  i n s t r u m e n t e n  ( d e r i v a t e n )
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. Derivaten hebben als voornaamste risico 
het kredietrisico (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.

l i q u i d i t e i t s r i s i c o 
In het verslagjaar 2013 waren de inkomende gelden lager dan het totaal van de betalingen (uitkeringen en 
kosten), waardoor elk maand  beleggingen te gelde moesten worden gemaakt.
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B e l e g g i n g s r i s i c o  a l t e r n a t i e v e  b e l e g g i n g e n
BPL belegt strategisch 5% 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”.

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  ( a c t u a r i ë l e  r i s i c o ’ s )
De actuariële risico’s zijn het langleven-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

l a n g l e v e n r i s i c o
In het verslagjaar werd de ag-prognosetafel 2012-2062 met correctiefactoren voor hoger opgeleiden toegepast. 

O v e r l i j d e n s -  e n  h e t  a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s r i s i c o 
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 tref-
fen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (‘scha-
dereserve’). 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 ex-
terne, onder toezicht van DNB staande verzekeringsmaatschappij. Het eigen behoud is 125% van de premie 
bij volledige herverzekering. De herverzekeringsovereenkomst is eind 2013 met een jaar verlengd. 

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  k o m e n d e  1 5  j a a r 
Begin 2011 heeft het bestuur door de actuaris een nieuwe alM-studie  laten maken. Doel van deze studie is 
een beeld te krijgen van de te verwachten ontwikkelingen en risico’s m.b.t. indexatie,  premie en dekkings-
graad over 15 jaar bij  verschillende economische scenario’s (circa 1.000). In maart 2013 heeft het bestuur 
door de actuaris een nieuwe continuiteitsanalyse 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. De verwachtingen uit 
deze analyses zijn meegenomen in het te voeren financiële beleid.

O p e r a t i o n e e l  r i s i c o
De 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 organi-
saties 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. 91
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15. beleggingsopbrengsten risico pensioenfonds

IN eUrO’s 2013       2012

INTEREST, DIVIDEND, ETC. (DIRECT) 7.028.776 11.149.702

KoERSRESULTATEN (INDIRECT) -792.291 90.045.151

BeleggINgsKOsTeN -4.416.026 -3.413.932

OverIge BeleggINgsOPBreNgsTeN 22.289 31.916

TOTaal 1.842.749 97.812.837

oVERIgE BELEggINgSoPBRENgSTEN (IN EURo’S) 2013       2012

reNTe leNINg lOODseN 22.285 32.391

reNTe BaNK 4 -475

TOTaal 22.289 31.916

 

16. bijdragen van loodsen

IN eUrO’s 2013 2012  

PreMIes regIsTerlOODseN 20.232.860 17.782.926

PreMIes asPIraNTeN 200.583 120.690

PreMIes vaN FlP-gereChTIgDeN 396.676 789.827

TOTaal PreMIes 20.830.119 18.693.443

INKOMsTeN FlP 0 9.962.838

FINaNCIerINg KaPITaalDeKKINg FlP 0 7.085.883

MUTaTIe vOOrZIeNINg FleXIOeNsPaarregelINg -1.273.094 -252.035

FleXIOeN ONTvaNgsTeN 1.486.515 875.964

INKOMeNDe WaarDeOverDraChTeN 86.566 0

TOTaal 21.130.106 36.366.092
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PREMIES (X 1.000 EURo) 2013       2012

geDeMPTe KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 17.066 16.741

aCTUarIËle KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 22.729 22.189

FeITelIjKe ONTvaNgeN PreMIe 20.830 18.693

MINIMale PreMIe BIj ONDerDeKKINg 20.589 20.372

SAMENSTELLINg KoSTENDEKKENDE PREMIE (X 1.000 EURo) ZUIver geDeMPT MINIMaal BIj ONDerDeKKINg

aCTUarIeel BeNODIgD vOOr INKOOP NIeUWe aaNsPraKeN 18.022     13.161 18.022

rIsICO PreMIe OverlIjDeN 176     139 176

rIsICOPreMIe aOP 735 735 735

OPslag vOOr vereIsT verMOgeN 2.954 2.189 814

OPslag vOOr UITvOerINgsKOsTeN 842 842 842

resUlTaaT OP KOsTeN 0 0 0

TOTale KOsTeNDeKKeNDe PreMIe 22.729 17.066 20.589

over het boekjaar 2013 is in totaal € 20.830.119 aan premie ontvangen (exclusief  flexioenpremie). De fei-
telijk ontvangen premie is hoger dan de gedempte premie,  hoger dan de minimale premie bij onderdekking 
en lager dan de zuiver kostendekkende premie. 
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17. pensioenuitkeringen

IN eUrO’s 2013 2012

PeNsIOeNUITKerINgeN FlP 6.692.246 9.962.838

OUDerDOMsPeNsIOeN 15.222.187 13.705.152

NaBesTaaNDeNPeNsIOeN 1.825.112 1.767.874

WeZeNPeNsIOeN 54.198 51.142

OverBrUggINgsPeNsIOeN 9.090.333 7.005.870

arBeIDsONgesChIKTheIDsPeNsIOeN 87.312 192.198

OverlIjDeNsUITKerINg 17.925 31.485

UITKerINg aNW-hIaaT 199.173 234.833

FleXIOeNUITKerINg 1.386.428 1.421.787

BIjZONDer NaBesTaaNDeNPeNsIOeN 140.835 96.180

UITKERINg  30+ REgELINg 174.987 189.340

FleXIOeNPreMIe INvalIDITeITsPeNsIOeN 5.496 4.800

TOTaal 34.896.232 34.663.498
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18. pensioenbeheer

IN eUrO’s 2013 2012

1.  MANAgEMENT/SECRETARIAAT 61.711 138.367

2.  aDvIesKOsTeN aCTUarIs 24.847 28.050

3.  BeleggINgsaDvIesKOsTeN 0 19.488

4.  jaarWerK aCTUarIs 24.439 81.590

5.  CerTIFICerINg 4.447 8.330

6.  PrOjeCTKOsTeN 44.341 22.747

7. jUrIDIsChe aDvIesKOsTeN 30.536 41.229

8.  DRUKwERK/ PUBLICATIE        6.934 6.662

9.  aCCOUNTaNT 12.000 22.000

10. hUIsvesTINgs- eN KaNTOOrKOsTeN 29.034 44.191

11. aUTOMaTIserINgsKOsTeN 15.000 14.000

12. KOsTeN FINaNCIËle aDMINIsTraTIe 5.000 17.000

13. DeelNeMersaDMINIsTraTIe 166.802 118.170

14. De NeDerlaNDsChe BaNK 11.155 22.503

15. BesTUUrsKOsTeN 72.957 167.958

16. sChOlINg BesTUUr 33.881 107.645

17. DIverse KOsTeN 28.243 44.259

TOTaal 571.327 904.189

volgens bovenstaande tabel bedragen de totale kosten voor pensioenbeheer € 571.327. Kosten pensioenbe-
heer per deelnemer over 2013: € 453. Totale kosten pensioenbeheer in % van de feitelijk premie over 2013 (€ 
20.830.119): 2,74%. In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht: € 6.958 aan fiscale adviezen (verwerkt onder projectkosten) en € 24.000 aan controle werkzaamheden.

Toelichting
1. De stichting heeft in 2013 1,50 FTE in dienst gehad (2012: 1,50 FTE). De stijging van de kosten t.o.v. 
 2012 wordt veroorzaakt door een afrekening van de pensioenpremie 2011 van sPl die in 2012 is 
 geboekt. Dit betrof een teruggave van ca. € 17.000. 
2.  De hoogte is afhankelijk van de mate van ondersteuning aan het aB en DB en de gevraagde adviezen 
 en kan daarom van jaar tot jaar verschillen. 
3. De beleggingsadvieskosten vallen vanaf 2013 onder de beheerskosten als onderdeel van de totale 
 beleggingsopbrengsten. 
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6.  onder projectkosten zijn opgenomen de advieskosten m.b.t. de premie 2013, continuïteitsanalyse, 
 BTW positie BPl. Onder projectkosten zijn ook verantwoord advieskosten in het kader van de werkgroep 
 nieuwe pensioenregeling 1988/2004 en het risicobereidheidsonderzoek, welke activiteiten zijn die 
 tot het werkterrein van de beroepspensioenvereniging horen. hiervan zijn in totaal €22.022 verant
 woord onder kosten pensioenbeheer.
7. De juridische advieskosten betreft de inzet van Brauw Blackstone Westbroek voor advies inzake 
 aanpassing statuten i.v.m. implementatie Wet versterking bestuur. Tevens inzet advocaat van allen & 
 Overy voor advies in het kader van een gerechtelijke procedure.
9.  Betreft alleen de kosten voor controle van de jaarrekening en de jaarstaten. geen advieskosten.
10. Met ingang van 2013 is de doorbelasting van de kantoorkosten aangepast.
12.. De verlaging van deze post hangt samen met een coulancekorting (€ 4.000 per jaar, 2013 t/m 2015) 
 en het feit dat vanaf 1-1-2013 de betalingsadministratie niet meer door de NlBv wordt gedaan.
13. vanaf 2013 vallen onder de kosten deelnemersadministratie ook de kosten voor de uitkeringen- 
 administratie en eenmalige implementatiekosten. Daarnaast nog extra werkzaamheden geweest 
 voor NAw-gegevens, aanpassen tool, extra UPo voor gepensioneerden (incl. kosten printen), risi-
 cobereidheidsonderzoek en overgang naar sePa.
14. De kosten van de DNB zijn in 2013 aanzienlijk gestegen als gevolg van gewijzigde grondslagen.
15. onder deze post vallen de kosten voor AB- en DB-vergaderingen (vacatievergoeding, reiskosten en 
 overige kosten).
16. Onder deze post vallen de kosten van het opleidingsinstituut plus de vacatievergoeding en reiskosten 
 voor scholingsdagen.
17.  onder de diverse kosten vallen onder andere de kosten voor het verantwoordingsorgaan, intern 
 toezicht, heffing AFM, contributie UVB en de gecombineerde bestuurders- en beroepsaansprake- 
 lijkheidsverzekering. 
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19. mutatie balanspost voorziening pensioenverplichtingen

2013 2012

sTaND BegIN BOeKjaar 753.518 693.157

BENoDIgDE INTERESTToEVoEgINg (2013: 0,351% EN 2012 1,544%) 2.653 10.781

ACTUARIEEL BENoDIgD VooR PENSIoENoPBoUw (CoMINg SERVICE) 18.022 17.891

INKOMeNDe WaarDeOverDraChTeN 83 0

INKOOP UIT FleXIOeN 1.618 1.033

verleeNDe TOeslageN 0 0

UITgaaNDe WaarDeOverDraChTeN 0 0

aFKOPeN 0 0

UITKerINgeN -28.114 -24.632

vrIjval eXCassOKOsTeN UIT vOOrZIeNINg -141 -123

sChaTTINgsWIjZIgINg UFr 0 -16.915

WIjZIgINg reNTeTerMIjNsTrUCTUUr -20.698 66.775

OverlIjDeN 1.023 917

arBeIDsONgesChIKTheID 0 0

COrreCTIes eN MUTaTIes -999 -1.345

WIjZIgINg aCTUarIËle grONDslageN 0 5.979

TOTaal TOeNaMe -26.553 60.361

sTaND eINDe BOeKjaar 726.966 753.518

20.  mutatie balanspost voorziening voor rekening en risico deelnemers

(X 1.000 EURo) 2013 2012

sTOrTINgeN 12 16

BeleggINgsOPBreNgsTeN 200 613

UITKerINgeN -1.485 -877

resUlTaaT OP KaNssYsTeMeN 0 0

TOTaal -1.273 -248
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21. mutaties overige voorzieningen

Mutaties van balanspost voorziening kapitaaldekking FLP:

(X 1000 EURo) 2013 2012

KOsTeN -14 0

oNTTREKKINg / DoTATIE LooDSEN -6.692 7.086

reNDeMeNT -145 2.134

TOTaal -6.851 9.220

22. herverzekeringen
Het overlijdensrisico voortvloeiende uit het reglementaire nabestaandenpensioen, alsmede uit het wezen- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen en de eenmalige uitkering bij overlijden van een deelnemer of een pensioen-
trekkende, indien van toepassing, wordt op stop-loss basis gedekt bij een herverzekeraar. De m.i.v 1 januari 2009 
van toepassing zijnde contractuele afspraak dienaangaande komt er op neer dat indien de totale schade tijdens 
de (5-jarige) contractperiode 125% 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 ge-
beurtenis, waar vijf of meer verzekerden betrokken zijn. genoemd contract is eind  2013 met een jaar verlengd. 

IN eUrO’s 2013 2012

PreMIes herverZeKerINg 29.894 29.265

reNTe herverZeKerINg 59 53

TOTaal 29.953 29.318
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Vergoeding bestuurders: 

NAAM/FUNCTIE PreseNTIegelDeN * KM-vergOeDINg* OverIge **

j.w. DUyzER, VooRzITTER 59.250 10.854 1.450

P.j.j. VAN DEN BERg, LID 17.250 8.071 560

H.j.T. RUIjTEN, LID 11.625 1.387 560

L. KAzEMIER, LID 18.750 9.507 560

R. DE joNgE, SECRETARIS/PENNINgMEESTER 32.625 5.645 1.100

P.B. SCHoE, LID 14.250 3.593 560

M. VAN KUIK, LID 21.000 2.217 560

TOTaal 174.750 41.274 5.350

*   IN BPl als KOsTeN OPgeNOMeN. PreseNTIegelDeN vaN regIsTerlOODseN WOrDeN vergOeD aaN De BeTreFFeNDe 
     MaaTsChaP. KM-vergOeDINgeN WOrDeN vergOeD aaN De DesBeTreFFeNDe BesTUUrsleDeN ZelF.
**  HIERoNDER woRDT VERSTAAN EEN VERgoEDINg VooR HET gEBRUIK VAN EEN LAPToP, CoMPUTER- EN KANTooR-
     BeNODIgDheDeN. 
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S o LVA 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 regeling Pensioenwet en Wet 
verplichte beroepspensioenregeling van 19 december 2006 beschreven standaard methode. voor BPl is de 
standaard methode op de volgende punten aangevuld. In verband met het actieve beheer zijn de standaard-
schokken voor het aandelenrisico aangepast. In verband met concentratierisico naar Franse en Nederlandse 
staatsobligaties is een waarde voor s8 aan het vereist eigen vermogen toegevoegd. In het standaardmodel 
is dit op nul gesteld. In verband met de beperkte verhandelbaarheid van de Private equity beleggingen is een 
additionele schok voor deze beleggingen meegenomen.
 
basisgegevens
In onderstaande tabellen zijn de voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen gehanteerde gegevens 
weergegeven. De strategische mix 2014 is conform het beleggingsplan 2014 is als uitgangspunt genomen. 
het vereist eigen vermogen wordt hiermee vooruitkijkend vastgesteld met de meest recente strategische 
beleggingsmix.

STRATEgISCHE EN wERKELIjKE BELEggINgSMIX (IN PRoCENTEN)

sTraTegIsCh 
31-12-2013

sTraTegIsCh 
2014

WerKelIjK 
31-12-2013

aaNDeleN ONTWIKKelDe MarKTeN 22,5 32,5 27,6 

NIET-BEURSgENoTEERDE AANDELEN, INCL. HEDgEFUNDS / PRIVATE EQUITy 5 5,0 4,8 

aaNDeleN OPKOMeNDe MarKTeN 5 5,0 4,4 

INDIreCT vasTgOeD 5 0,0 5,5 

DIreCT vasTgOeD 0 0,0 0,0 

COMMODITIes 5 0,0 4,1 

TOTaal ZaKelIjKe WaarDeN 42,5 42,5 46,5 

STAATSoBLIgATIES / HyPoTHEKEN 12,5 12,5 11,8 

CreDITs 40,0 40,0 39,0 

SwAPS, SwAPTIoNS EN LIQUIDE MIDDELEN 5,0 5,0 2,7 

TOTaal vasTreNTeNDe WaarDeN 57,5 57,5 53,5 

OverIge BeleggINgsgegeveNs 

valUTa-eXPOsUre als PerCeNTage TOTale BeleggINgeN 20,6 21,8

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:
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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

In het standaardmodel geldt dat het liquiditeitsrisico (S7), het concentratierisico (S8) en het operationeel 
risico (S9) 0 procent bedragen. In verband met het geconstateerde concentratierisico is aan risicofactor S8  
een waarde toegekend en de wortelformule als volgt aangepast. 

De diverse risico’s vastgesteld:

S 1 ,  r e n t e r i s i c o

aFDeKKINg

sTraTegIsCh 73%

WerKelIjKe o.B.V. oBLIgATIES, SwAPS EN SwAPTIoNS

Strategisch wordt een renteafdekking van 73% nagestreefd, conform beleggingsplan 2014. 

voor de berekening van s1 is uitgegaan van de volgende kasstromen:. Beleggingen in robeco fondsen en obligaties in het discretionaire mandaat. Bedrijfsobligaties van de externe managers. Discretionaire swaps

Daarnaast zijn de swaptions apart meegenomen. Het renterisico (S1) is vastgesteld voor al deze categorieën. 

sTraTegIsCh WerKelIjK

TOeNaMe TeChNIsChe vOOrZIeNINg 67.845 67.845

TOeNaMe vasTreNTeNDe WaarDeN 49.527 56.763

S1,ToTAAL 18.318 11.082

S 2 ,  r i s i c o  z a k e l i j k e  w a a r d e n
er is sprake van actief beheer binnen de aandelen fondsen. Dit betekent dat vermogensbeheerders binnen 
fondsen of mandaten de ruimte hebben om af te wijken van de benchmark. Hierdoor ontstaan extra risico’s 
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boven de risico’s waarmee in de standaardmethode rekening wordt gehouden. Om die reden houden we 
rekening met grotere schokken dan die in de standaard methode. 
De afwijking ten opzichte van de benchmark wordt uitgedrukt in de zogenaamde ‘tracking error’.
De volgende tabel toont de door ons gehanteerde aangepaste schokken voor de aandelen categorieën. In 
deze aangepaste schokken houden wij rekening met de tracking errors van de actieve mandaten.
 

aaNDeleN sTaNDaarDsChOK DNB geWOgeN TraCKINg errOr aaNgePasTe sChOK

aaNDeleN ONTWIKKelDe MarKTeN 25% 3,0% 28,4%

aaNDeleN OPKOMeNDe MarKTeN 35% 3,0% 38,3%

De volgende zaken zijn verondersteld in de bepaling van de aangepaste schok. De aangepaste schok is als 
volgt gedefinieerd:

wij zijn uitgegaan van 97,5e percentiel van een normale verdeling. De factor is gelijk aan 1,96. wij benadruk-
ken dat dit theoretisch van aard is, de outperformances zullen in de praktijk niet normaal verdeeld zijn. De 
tracking error is opgegeven door de vermogensbeheerder Robeco en betreft de ex-ante tracking error. wij 
hebben vervolgens een gewogen gemiddelde tracking error vastgesteld, waarbij wij er van uitgegaan zijn dat de 
correlatie 100% bedraagt tussen de verschillende mandaten. Veronderstelling: correlatie tussen actief beheer 
en de benchmark is 50%.

Categorie Daling strategisch Werkelijk

Ontwikkelde markten en indirect vastgoed 27,8% 78.360 77.923

Niet beursgenoteerde aandelen 36,7% 15.609 14.982

Opkomende markten 38,3% 16.263 13.344

Direct vastgoed 15,0% 0 0

S2, Totaal, rekening houdend met 75% correlatie 103.805 101.253

S 3 ,  v a l u t a r i s i c o
In de onderstaande tabel is het totale valutarisico weergegeven, berekend volgens de standaardmethode. 
Het strategische valuta exposure (valuta exposure van de benchmark) is 20,6%.  

DalINg sTraTegIsCh WerKelIjK

S3, ToTAAL VALUTARISICo 20% 35.006 36.809
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S 4 ,  g r o n d s t o f f e n r i s i c o
In de onderstaande tabel is het totale grondstoffenrisico weergegeven, berekend volgens de standaardme-
thode. Strategisch wordt er niet belegd in grondstoffen, waardoor de schok in de strategische portefeuille 
0 bedraagt.

DalINg sTraTegIsCh WerKelIjK

S4, ToTAAL gRoNDSToFFENRISICo 30% 10.328 

S 5 ,  k r e d i e t r i s i c o
het kredietrisico wordt in de standaardmethode vastgesteld door de daling van de waarde van de bedrijfs-
obligaties vast te stellen als gevolg van de toename van de ‘creditspread’ van 40%. In de onderstaande tabel 
is het totale kredietrisico weergegeven, berekend volgens de standaardmethode. Voor het bepalen van het 
kredietrisico wordt gebruik gemaakt van de kasstromen zoals opgegeven door robeco.

sTraTegIsCh WerKelIjK

S5, ToTAAL KREDIETRISICo
      

15.919 15.211 

S 6 ,  v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h r i s i c o
het verzekeringstechnischrisico is vastgesteld conform optie a van de handreiking van DNB. hierbij is de 
volgende onderverdeling aangehouden:

aaNTal vPv geWOgeN leeFTIjD vPv

alleeN leveNslaNg PeNsIOeN 117 64,1 38.674

PP o.B.V. oPgEBoUwD oP, oPBoUw 668 66,0 464.419

PP o.B.V. UITzICHT oP, oPBoUw 466 50,3 223.873

het verzekeringstechnisch risico bedraagt 23.045.

S 7 ,  L i q u i d i t e i t s r i s i c o
BPl belegt in verschillende Private equity fondsen. Deze categorieën zijn te bestempelen als illiquide beleg-
gingen. er zijn geen reguliere handelsmomenten in deze fondsen en derhalve kunnen we veronderstellen dat 
een langere periode vooraf kan gaan aan de volledige verkoop van deze fondsen. De vermogensbeheerder 
heeft aangegeven dat het ongeveer 6 maanden duurt om deze fondsen te verkopen. Derhalve schalen we de 
schok met wortel (1+6/12). Dit risico hebben we niet apart weergegeven in S7, maar wordt meegenomen 
in de schok in S2. De standaard schok voor Private Equity is 30%. Met toepassing van het liquiditeitsrisico 
wordt dit 36,7%.
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S 8 ,  c o n c e n t r a t i e r i s i c o
Concentratierisico dient volgens DNB te worden meegenomen onder een aparte categorie (S8). Voor de 
definitie van concentratierisico kan naar onze mening worden aangesloten bij de definities van Solvency II. 
Hierbij zijn de volgende grenzen voor concentratierisico gedefinieerd:

raTINg greNs CONCeNTraTIerIsICO

AAA, AA, A 3,0%

 BBB OF lager 1,5%

onder Solvency II wordt exposure naar landen die onderdeel zijn van de EEA (European Economic Area) 
uitgesloten van concentratierisico. hiervan kan worden afgeweken als er sprake is van verhoogd risico. ge-
let op de (positieve)  swapspread van Frankrijk en ook van Nederland, kan een significantie positie in Frans 
en/of Nederlands staatspapier aanleiding zijn voor een reservering voor concentratierisico. 
Binnen de obligatieportefeuille is sprake van een materieel concentratierisico aangezien de marktwaardes 
van de Franse en Nederlandse obligaties ongeveer 3,3% en 4,3% van het totaal belegd vermogen bedragen. 
Concentratierisico kan in dit geval worden opgevat als het risico dat de Franse en/of Nederlandse staatlenin-
gen in de portefeuille een waardedaling ondergaan, die losstaat van de overige categorieën in de portefeuille. 
We hebben dit concentratierisico becijferd middels het toepassen van de standaard solvency II schokken 
gecorrigeerd voor het 97,5e percentiel onder FTK regelgeving.

raTINg
eXPOsUre DaT CONCeNTraTIerIsICO lOOPT 
(ALS % VAN HET VERMogEN)

sChOK
(97,5%) SoLVENCy II STANDAARD SCHoK (99,5%)

aaa 0,0% 9% 12%

aa 7,5% 9% 12%

a 0,0% 16% 21%

BBB 0,0% 21% 27%

BB OF lager 0,0% 56% 73%

sTraTegIsCh WerKelIjK

S8, ToTAAL CoNCENTRATIERISICo 5.834 5.797
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Het Vereist Eigen Vermogen bedraagt ultimo 2013 16,9% en bestaat uit de volgende componenten:

IN eUrO’s sTraTegIsCh 2014 WerKelIjK 2013 WerKelIjK 2012

s1 reNTerIsICO 18.318 11.082 6.629

s2 ZaKelIjKe WaarDeN rIsICO 103.805 101.253 91.704

s3 valUTarIsICO 35.006 36.809 60.484

s4 grONDsTOFFeNrIsICO 0 10.328 11.672

s5 KreDIeTrIsICO 15.919 15.211 17.889

s6 verZeKerINgsTeChNIsCh rIsICO 23.045 23.045 23.752

s8 CONCeNTraTIerIsICO 5.834 5.797 2.719

ToTAAL, REKENINg HoUDEND MET DE 
WOrTelFOrMUle 122.705 117.280 117.250

vOOrZIeNINg vOOr reKeNINg 
PeNsIOeNFONDs 726.966 726.966 753.518

vereIsTe DeKKINgsgraaD 116,9% 116,1% 115,6%

IMPaCT UITBreIDINgeN sTaNDaarDMODel

aCTIeF rIsICO OP aaNDeleN + 1,2%

lIQUIDITeITsrIsICO PrIvaTe eQUITY + 0,3%

CONCeNTraTIerIsICO FraNse sTaaTsOBlIgaTIes + 0,0%

Vergelijking VEV jaarwerk 2013 met jaarwerk 2012:

strategisch Werkelijk

vev 2012 14,5% 15,6%

wijziging beleggingsmix (meer aandelen, minder grondstoffen en vastgoed) +1,7% +1,5%

Valuta exposure (toename exposure strategisch, afname feitelijk) +0,7% -1,3%

Wijziging rTs +0,2% +0,6%

Aanpassen schokken actief beheer (aandelen) -0,2% -0,3%

vev 2013 16,9% 16,1%
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r e s U lTa aT  B e s T e M M I N g
het bestuur heeft besloten het resultaat voor het jaar 2013 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

g e B e U rT e N I s s e N  N a  B a l a N s D aT U M
er hebben zich tot de datum van vaststelling van de jaarrekening geen “gebeurtenissen na balansdatum” 
plaatsgevonden.
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a C T U a r I Ë l e  v e r K l a r I N g  C e rT I F I C e r e N D  a C T U a r I s

opdracht
Door de stichting Beroepspensioenfonds loodsen te rotterdam is aan ruigrok actuariële Consultancy Bv 
de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Wet verplichte beroeps-
pensioenregeling over het boekjaar 2013.

gegevens
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 lig-
gen aan de jaarrekening. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen 
ten aanzien van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige 
uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang zijn.

werkzaamheden
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 basis-
gegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen 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 vastgesteld, 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 actuarieel genootschap geldende normen 
en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als 
geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager 
dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar niet lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. 
gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake 
van een reservetekort. Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij er van overtuigd dat is voldaan 
aan de artikelen 121 tot en met 135 van de wet verplichte beroepspensioenregeling, met uitzondering van 
artikel 127. Daarbij is bepalend de mate van waarschijnlijkheid dat het pensioenfonds zal kunnen voldoen aan 
de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, in aanmerking nemend het streven inzake toeslagen, zoals aan 
verzekerden meegedeeld en de in wet- en regelgeving opgenomen criteria. 

De vermogenspositie van de stichting Beroepspensioenfonds loodsen is naar mijn mening niet voldoende 
vanwege het reservetekort.

WieringerWaard, 17 juni 2014
drs. p.j.g. ruigrok aag, verBonden aan ruigrok actuariële consultancy
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C O N T r O l e  v e r K l a r I N g  va N  D e  O N a F h a N K e l I j K e  a C C O U N Ta N T

verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van stichting Beroepspensioenfonds loodsen te 
hoek van holland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat 
van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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 overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk wetboek (Bw). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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, waaronder de Nederlandse con-
trolestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarreke-
ning 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 geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting. een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkre-
gen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver-
mogen van stichting Beroepspensioenfonds loodsen per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk wetboek (Bw).

verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag , voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkom-
stig Titel 9 Boek 2 Bw is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h Bw vereiste gege-
vens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag , voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

rotterdam, 26 juni 2014
priceWaterHousecoopers accountants n.v. origineel getekend door s.a. van kempen ra
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B e g r I P P e N 

sterftetafel/overlevingstafel
Een sterftetafel geeft aan wat de levens- en sterfte kansen zijn, afhankelijk van de reeds bereikte leeftijd. 
aan de hand van de sterftetafels kan men de ge middelde levensduur berekenen. Dit is het aantal jaren dat 
men statistisch volgens de gegeven tafel nog  zal blijven leven. 

De ontwikkeling van de gemid delde levensduur voor 65-jarigen na de Tweede Wereldoorlog:

Waarnemingsperiode

gemiddelde levensduur in jaren van een 65-jarige

man vrouW

sterftetafel

1947-1949 13,9 14,4

1951-1955 14,1 14,9

1956-1960 14,1 15,4

1961-1965 14,0 16,0

1966-1970 13,7 16,4

1971-1975 13,6 16,9

1976-1980 13,8 18,0

1981-1985 14,1 18,5

1985-1990 14,3 18,9

1990-1995 14,7 19,0

1995-2000 15,0 19,1

2000-2005 15,8 19,5

overlevingstafel

2005-2050  * 19,6 21,3

2010-2060  * 21,4 24,1

2012-2062 * 22,5 24,3

*  Iemand die in 2050/2060/2062 65 jaar wordt.
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actuarieel 
Aanduiding van berekeningen ten aanzien van pensioen of financiering, waarbij (wiskundige) reken techniek, 
levenskansen, rekenrente, inschattingen van toestroom beroepsgenoten en dergelijke een rol spe len. 

algemene reserve
De algemene reserve wordt gevormd in gunstige jaren als extra waarborg om aan de verplichtingen te kun-
nen blijven voldoen. Hierbij valt onder meer ook te denken aan indexaties, aanpassing leeftijdsterug stelling 
en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. 

asset liability management (alm) 
asset liability Management is het aanbrengen en vervolgens bewaken van een optimale samenhang tussen 
pensioenbeleid, premie- en beleggingsbeleid, waarna de laatste twee zo optimaal mogelijk worden afge-
stemd op de pensioenverplichtingen. 

asset-mix 
De vastgestelde “asset-mix” is een procentuele ver deling van het te beleggen vermogen over diverse be-
leggingscategorieën onder meer aandelen/fondsen, onroerend goed/fondsen, vastrentende waarden en liqui-
de middelen. De mix is vermeld onder Financieel beleid, onderdeel Beleggingen.

backservice 
Dit begrip wordt gehanteerd in verschillende bete kenissen: . 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 presta ties 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-herbeleggingsindex. 

comingservice 
Dit is het pensioengedeelte dat betrekking heeft op toekomstige deelnemersjaren. Ook worden de daarmee 
gepaard gaande kosten wel met deze term aangeduid. 

contante waarde 
De contante waarde van toekomstige pensioenver plichtingen is het bedrag dat nu nodig is om op de pensi-
oen-datum aan de verplichtingen te kunnen voldoen. het wordt berekend met behulp van de overlevings-
tafels en de rekenrente (rentetermijnstructuur van DNB). De contante waarde van een verzameling pen-
sioenverplichtingen voor een groep deelnemers is vol doende 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.

continuïteitsanalyse 
De continuïteitsanalyse wordt verplicht gesteld in het Financieel Toetsingskader (FTK), onderdeel van de 
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wet verplichte beroepspensioenregeling. Het is een middel voor pensioenfondsen om inzicht in de financiële 
risico’s op langere termijn en de sturingskracht van hun beleidsinstrumenten te verkrijgen, om keuzes ten 
aanzien van de feitelijke premie en toeslag te onderbouwen en indien van toepassing om als basis te dienen 
voor een langetermijnherstelplan. Pensioenfondsen dienen tenminste 1x in de drie jaar een continuïteitsana-
lyse te maken.

inhaalpremie
De inhaalpremie is dat deel van de premie dat betrekking heeft op de financiering van de achterstand in de 
backservice.

kapitaaldekkingsstelsel 
Dit is het financieringssysteem waarbij reserves worden gevormd voor de pen sioenverplichtingen. 
De berekening van de voorziening pensioenverplichtingen vindt plaats op basis van de actuariële grond-
slagen. alle levens verzekeringsmaatschappijen en vrijwel alle pensioen fondsen werken op basis van het 
kapitaaldekkings stelsel.

kortingsmaatregel
een kortingsmaatregel betreft een gelijke procentuele vermindering van alle opgebouwde en ingegane pen-
sioenen. BPL zal pas tot een kortingsmaatregel overgaan als alle sturingsmiddelen, inclusief de mogelijkheid 
van een extra premiestorting, zijn uitgeput. Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden 
opgenomen als de NLC deze schriftelijk heeft toegezegd. Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra 
premiestorting tijdig met de NlC bespreken.

leeftijdscorrectie hoger opgeleiden
Uit onderzoek, o.a. door het CBS, is gebleken dat de sterftekans voor hoger opgeleiden lager ligt dan de 
sterftekans voor een gemiddelde Nederlander. Onder hoger opgeleiden wordt verstaan personen met 
een hBO of universitaire opleiding. BPl-deelnemers hebben tenminste een hBO-opleiding genoten. Bij 
berekening van de voorziening dient BPl hiermee rekening te houden. Dit gebeurt door de gemiddelde 
sterftekans, die volgt uit de geldende prognosetafels,  te vermenigvuldigen met een correctiefactor, welke is 
afgeleid van de levensverwachting van hoger opgeleiden ten opzichte van de gemiddelde Nederlander. 
voorbeeld: De gemiddelde sterftekans van een 35-jarige mannelijke deelnemer op basis van de gelden-
de prognosetafels bedraagt: 0,05994 procent. De correctiefactor voor een 35-jarige man bedraagt: 64,23 
procent. Bij berekening van de voorziening wordt dan gerekend met een sterftekans van 0,03850 procent 
(0,05994 procent x 64,23 procent). 

omslagstelsel 
hierbij worden de binnenkomende gelden ter stond aangewend voor pensioenuitkeringen. het be langrijkste 
voorbeeld van dit stelsel vormt de Aow. Voor ons fonds wordt ook het FLP als zodanig gefi nancierd. 

overbruggingspensioen
Een overbruggingspensioen wordt uitgekeerd boven op het levenslange ouderdomspensioen, tot aan de 
65-jarige leeftijd. De overbrugging dient als com pensatie voor de aOW-uitkering. In deze situatie gaat het 
levenslange ouderdomspensioen dus al vóór de 65-jarige leeftijd in. BPl kent een overbruggingspensioen in 
het reglement 2004.

pension fund governance
Pension Fund governance (PFg) is een systeem van checks and balances dat de kwaliteit van het pensioen-
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bestuur moet stimuleren en transparant maken. Dit moet leiden tot meer vertrouwen in de pensioensector.

performance
Performance is de procentuele waardeverandering van het gemiddeld belegd vermogen. 

premie. Feitelijke premie: de op jaarbasis van de deelnemers totaal ontvangen premies.. zuivere kostendekkende premie: de op jaarbasis benodigde premie, berekend op basis van de rente- 
 termijnstructuur (marktrente) en is daardoor gevoelig voor renteveranderingen, met een opslag 
 voor solvabiliteit op basis van het vereist eigen vermogen. . gedempte kostendekkende premie: de op jaarbasis benodigde premie, berekend op basis van een 
 disconteringsvoet, welke wordt ontleend aan het te verwachten rendement op beleggingen (bij BPL 
 4 procent) met een opslag voor solvabiliteit op basis van het vereist eigen vermogen. . Minimale premie bij onderdekking: de op jaarbasis benodigde premie, berekend op basis van de 
 rentetermijnstructuur (marktrente) en is daardoor gevoelig voor renteveranderingen, met een opslag
 voor buffervorming op basis van het minimaal vereist eigen vermogen. 

Pensioenfondsen zijn verplicht genoemde premies in het jaarverslag te publiceren. 

voorziening pensioenverplichtingen 
De voorziening pensioenverplichtingen het bedrag dat op de balans van de verzekeringsinstelling of het 
pensioenfonds wordt opgenomen ter dekking van de reeds gefinan cierde pensioengedeelten. Een andere 
(oudere) term hiervoor is wiskundige reserve of premiereserve. onder FTK wordt dit de technische voor-
zieningen genoemd. 

rekenrente
De rekenrente is de rentevoet waarmee bij het vast stellen van tarieven en voorziening pensioenverplich-
tingen rekening wordt gehouden. hiermee wordt ge anticipeerd op het rendement dat naar verwachting op 
premies en reserves zal worden gemaakt. De voorziening pensioenver plichtingen dient contant gemaakt te 
worden tegen een door De Nederlandsche Bank voorgeschreven rentetermijnstructuur. het uitgangspunt 
daarbij is de marktrente. vanaf ultimo 2011 geldt voor de berekening van de voorziening ultimo maand de 
driemaands gemiddelde markrente over de aflopen periode. Vanaf september 2012 heeft De Nederland-
sche Bank de UFR (ultimate forward rate) verwerkt in de door pensioenfondsen te hanteren rentetermijn-
structuur. Op grond van de UFr is de rentetermijnstructuur voor looptijden tot 20 jaar nog gebaseerd op 
de driemaands gemiddelde marktrente. voor looptijden vanaf 21 jaar wordt de driemaands gemiddelde 
markt-rente geleidelijk aangepast aan de UFR, die eind september 2012 is vastgesteld op 4,2 procent. 

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

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 en wordt het moeilijker om een 
ongewenste ontwikkeling van de dekkingsgraad bij te sturen door premie-aanpassing.
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stop-loss 
Dit slaat op een verzekeringsvorm waarbij het deel van de schade dat boven een afgesproken maximum 
uitgaat door de herverzekeraar wordt vergoed. 

tracking error
Met de tracking error wordt een indicatie gegeven van de mate van afwijking tussen het rendement van een 
beleggingsportefeuille en de waardeontwikkeling van een benchmark. De achtergrond van dit begrip is dat 
er verschillende stijlen voor vermogensbeheer bestaan. aan het ene uiterste staat passief vermogensbeheer, 
waarbij gepoogd wordt een benchmark zo nauwkeurig mogelijk te volgen. aan het andere uiterste staat actief 
vermogensbeheer, waarbij op basis van een visie op toekomstige koersontwikkelingen met enige regelmaat 
aan- en verkoopbeslissingen genomen worden. In het eerste geval zal het rendement van de portefeuille 
nagenoeg overeenkomen met dat van de benchmark. In het tweede geval zullen de maandelijkse verschillen 
veel groter zijn, en kan het heel goed zijn dat er afwijkingen van een procentpunt of meer bestaan. over een 
langere periode beschouwd, is het uiteraard de bedoeling dat actief vermogensbeheer meer oplevert dan de 
benchmark. De grotere onzekerheid behoort immers beloond te worden met extra rendement. 

Bij het meten van de tracking error wordt per beschouwde periode (meestal een maand) gekeken wat het 
rendement van de portefeuille en het rendement van de gevolgde benchmark is. het verschil wordt gekwa-
drateerd. De waarnemingen over een aantal perioden (variërend van 12 tot 36 maanden) worden opgeteld, 
en gedeeld door het aantal waarnemingen. Uit dit resultaat wordt de wortel getrokken (om de eerdere kwa-
dratering te elimineren). Het hieruit resulterende getal is de tracking error over deze periode. Aangezien de 
rendementsverschillen in procenten luiden, luidt de tracking error ook in procenten.

In de afspraken met de vermogensbeheerder wordt zoveel mogelijk een maximale na te streven tracking error 
opgenomen. Hoe lager de tracking error, hoe meer erop vertrouwd kan worden dat het rendement is gekop-
peld aan de waardeontwikkeling van de benchmark. Bij een hogere tracking error heeft de vermogensbeheer-
der een grotere vrijheid om van de benchmark af te wijken, met zowel de kans op een beter resultaat dan de 
benchmark als de kans op een lager resultaat. De voor BPl op totaal portefeuille niveau en per assetcategorie 
na te streven maximale tracking error zijn, indien van toepassing, vermeld in het hoofdstuk beleggingen. 

swap
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.  

swaption 
een swaption is een optie op een swap.
  
afdekken (hedgen) valuta risico 
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 “kostenaspect” is het feit dat de koers waartegen op termijn verkocht/gekocht wordt, be-
paald wordt door het renteverschil tussen beide valuta. 
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VERgELIjKINg INDEXATIE BPL, ABP EN KooPVAARDIj 1989-2014

        BPl aBP KOOPvaarDIj

M.I.v MUTaTIe MUTaTIe CUMUlaTIeF MUTaTIe MUTaTIe CUMUlaTIeF verhOgINg MUTaTIe CUMUlaTIeF

% % % % % % 

1989 1 1,00 0,7 0,70 0 0,00

1990 2,1 3,12 2,6 3,32 1,5 1,50

1991 3,1 6,32 3,4 6,83 5 6,58

1992 3,3 9,83 3 10,04 3,8 10,62

1993 3,1 13,23 1 13,14 3,8 14,83

1994 1,3 14,70 0 13,14 1,8 16,90

1995 2,2 17,23 0,48 13,68 2,3 19,58

1996 3,1 20,86 0,81 15,35 1,1 20,90

1997 3,9 25,57 0,62 17,23 2,5 23,92

1998 3,6 30,09 1,24 19,98 2,5 27,02

1999 2,8 33,74 1,31 24,06 2,5 30,20

2000 6,6 42,56 0,76 26,72 3 34,10

2001 3,1 46,98 2,07 29,35 4 39,47

2002 3,2 51,69 4,14 34,70 0 39,47

2003 0 51,69 3,79 39,81 0 39,47

2004
               

0 51,69 1,77 42,28 0 39,47

2005 0 51,69 0,12 42,45 0,65 40,37

2006 0,8 52,90 0,17 42,69 0,65 41,28

2007 1,1 54,58 2,80 46,69 1,37 43,22

2008 4,3 61,30 2,05 49,69 2,38 46,63

2009 0 61,30 0 49,69 1,18 48,36

2010 0 61,30 0,28 50,12 0 48,36

2011 0 61,30 0 50,12 0 48,36

2012 0 61,30 0 50,12 0 48,36

2013 0 61,30 -0,5 49,37 0 48,36

2014 0 61.30 0.5 50.12 0 48.36
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premie(flexioen) regeling

 Eind 2013 golden de volgende adviesmixen: 

aDvIesMIXeN Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Mix 7 Mix 8 Mix 9 Mix 10

leeFTIjD                                          <25 25-34 35-44 45-49 50-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64

BeleggINgshOrIZON >40 31-40 21-30 16-20 11-15 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2

AANDELEN (IN PRoCENTEN)

rOBeCO eMergINg MarKeTs eQUITIes I-shares 15 15 15 10 5 5

rOBeCO PrOPerTY eQUITIes I-shares 5 5 5 5 5

rOBeCO 40 35 25 20 15 10 10 5 5

rOBeCO eUrOPeaN CONservaTIve eQUITIes I-shares 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5

alTerNaTIeve BeleggINgeN

rOBeCO COMMODITIes 10 10 10 10 10 10 5

oBLIgATIES (IN PRoCENTEN)

rOBeCO hIgh YIelD BONDs Ih shares 10 10 10 10 10 5 5

rOreNTO 5 10 20 20 20 25 25 30 30 30

rOBeCO all sTraTegY eUrO BONDs IhhI 5 5 10 10 10

rOBeCO all sTraTegY eUrO BONDs 40Ih 10 20 30 40 35 30 25

lIQUIDITeITeN

raBO reNTereKeNINg 10 20 30

TOTaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Z O r g P l I C h T
In het kader van de zorgplicht kunnen rekeninghouders kiezen voor de volgende serviceniveaus:

standaard: volledig beheer
Standaard worden de pensioenpremies voor u belegd in een beleggingsmix die past bij uw leeftijd. Een 
beleggingsmix is een combinatie van aandelen, obligaties en spaarproducten. Automatisch past Robeco de 
mix aan het aantal jaren dat u tot uw pensionering aan. geleidelijk wordt een steeds groter deel van uw 
pensioenkapitaal in obligaties en op een spaarrekening bij Robeco gezet. Kijk op www.robeco-flexioen.nl om 
de precieze verdeling te zien over de beleggingscategorieën per leeftijdsgroep. Deze vorm van pensioenbe-
leggen valt onder serviceniveau ‘Volledig Beheer’.
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eigen beheer
U kunt er ook voor kiezen af te wijken van de standaard. Dit valt onder serviceniveau ‘Eigen Beheer’. In dat 
geval stelt u zelf een beleggingsportefeuille samen. Deze portefeuille kunt u vervolgens gedurende uw op-
bouwperiode naar eigen inzicht aanpassen. U heeft de keuze uit Robeco beleggingsfondsen die voor Flexioen 
deelnemers beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om beleggingsfondsen en indextrackers van andere 
vermogensbeheerders dan Robeco te kiezen. Kiest u voor zelf beleggen, dan heeft Robeco een extra wette-
lijke zorgplicht. U moet een beleggersprofiel van uzelf opstellen, waaruit blijkt hoeveel risico u kunt en wilt 
lopen. Robeco controleert vervolgens minimaal één keer per jaar of uw beleggingen nog aansluiten bij de 
mix die volgens uw pensioenfonds bij u past. Valt uw beleggingsmix buiten de bandbreedtes, dan informeert 
Robeco u over hoe de portefeuille kan worden aangepast. op www.robeco-flexioen.nl vindt u meer infor-
matie over zelf beleggen of bellen met 0900-0226. voor informatie over bovenstaande serviceniveaus en 
de beleggingsfondsen kan telefonisch contact opnemen met robeco Direct via telefoonnummer 0900-0226 
(lokaal tarief) of door in te loggen op www.robeco.nl/pensionproviders

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, ingaande 65 jaar.

pensioenstatuut bpl 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 vervoegde pensioendatum 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. De dekking van partnerpensioen bij tijdelijke aanvullingen houdt in dat, 
indien betrokkene tijdens de uitkeringsperiode komt te overlijden, het kapitaal, verminderd met de uitke-
ringen 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 part-
nerpensioen van 70% van de aanvulling die betrokkene laatstelijk voor overlijden genoot.   
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Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 55e (Pensioenstatuut 2004):
  

 (IN EURo’S)
eXTra leveNslaNg PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 
(MET 70% PARTNERPENSIoEN EN 35% TIjDELIjK PENSIoEN) 

leveNslaNg PeNsIOeN PeNsIOeNsTaTUUT 2004 M.I.v. 60 jaar  48,81

aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 216,73

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 218,34

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 117,92

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 119,64

Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 56e (Pensioenstatuut 2004):
  

 (IN EURo’S)
eXTra leveNslaNg PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 
(MET 70% PARTNERPENSIoEN EN 35% TIjDELIjK PENSIoEN) 

leveNslaNg PeNsIOeN PeNsIOeNsTaTUUT 2004 M.I.v. 60 jaar 47,19

aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 266,36

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 268,11

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 128,87

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 130,74

Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 57e (Pensioenstatuut 2004):
  

 (IN EURo’S)
eXTra leveNslaNg PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 
(MET 70% PARTNERPENSIoEN EN 35% TIjDELIjK PENSIoEN) 

 leveNslaNg PeNsIOeN PeNsIOeNsTaTUUT 2004 M.I.v. 60 jaar 45,62

aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 349,15

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 351,04

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 142,58

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 144,59
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Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 58e (Pensioenstatuut 2004):
  

 (IN EURo’S)
eXTra leveNslaNg PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 
(MET 70% PARTNERPENSIoEN EN 35% TIjDELIjK PENSIoEN) 

 leveNslaNg PeNsIOeN PeNsIOeNsTaTUUT 2004 M.I.v. 60 jaar 44,09

aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 514,84

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 516,87

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 160,22

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 162,39

Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 59e (Pensioenstatuut 2004):
  

 (IN EURo’S)
eXTra leveNslaNg PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 
(MET 70% PARTNERPENSIoEN EN 35% TIjDELIjK PENSIoEN) 

leveNslaNg PeNsIOeN PeNsIOeNsTaTUUT 2004 M.I.v. 60 jaar 42,61

aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 1.012,17

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 1.014,35

TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 183,79

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 186,13
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Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 60e (Pensioenstatuut 2004):
  

 (IN EURo’S)
eXTra leveNslaNg PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP 
(MET 70% PARTNERPENSIoEN EN 35% TIjDELIjK PENSIoEN) 

 leveNslaNg PeNsIOeN PeNsIOeNsTaTUUT 2004 M.I.v. 60 jaar 41,16

aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 1.000,00

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 60 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 1.000,00

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 216,83

 TIjDelIjKe aaNvUllINg TOT 65 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 219,36

De tarieven voor tussenliggende leeftijden worden doormiddel van interpolatie bepaald.

Tarief flexioenopties voor het jaar 2014, uitgaande van inkoop op uw 65e (Pensioenstatuut 1988):

INKOOP OP UW 65e  IN PENSIoEN (IN EURo’S) aaNvUlleND PeNsIOeN Per jaar Per 1.000 INKOOP

 TIjDelIjKe aaNvUllINg vaN 5 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 217,01

 TIjDelIjKe aaNvUllINg vaN 5 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 221,24

 TIjDelIjKe aaNvUllINg vaN 10 jaar MeT ParTNerPeNsIOeN 118,55

 TIjDelIjKe aaNvUllINg vaN 10 jaar ZONDer ParTNerPeNsIOeN 122,98

 leveNslaNge aaNvUllINg MeT ParTNerPeNsIOeN 48,54

 leveNslaNge aaNvUllINg ZONDer ParTNerPeNsIOeN 56,54

I N D e X aT I e
Ingegane flexioenuitkeringen worden op dezelfde wijze aangepast als pensioenen uit de basisregeling.
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B e s l U I T e N  e X  a rT I K e l  21  s TaT U T e N  va N  B P l

besluit verkiezing compliance officer (ab 8 november 2011)
Het bestuur kiest een compliance officer.

besluit verkiezingstermijnen functie voorzitter, secretaris/penning-
meester, compliance officer (ab september 2005)
De maximale verkiezingstermijn bedraagt 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. 

besluit vergoedingen en presentiegelden conform artikel 6, lid 5 van 
de statuten (ab december 2004) 
Presentiegeld- en onkostenregeling voor BPl-bestuursleden per 1-1-2013

P r e s e n t i e g e l d  b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n 
Per vergadering: € 750 voor bestuursleden, die geen vergoeding dan wel compensatie krijgen vanuit hun re-
gionale maatschap. De vergoeding wordt gegeven voor alle reguliere AB-vergaderingen, DB-vergaderingen en 
overleggen 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 de indexatie van de BPL-pensi-
oenen (geen indexatie of verlaging van de pensioenen betekent dat de verhoging op nihil wordt gesteld).

r e i s -  e n  v e r b l i j f k o s t e n
Km-vergoeding: € 0,71 per km op basis van kortste route van postcode tot postcode. Indien bijzondere om-
standigheden het niet mogelijke maken de kortste route te rijden, kunnen ook de feitelijke gereden kilometers 
worden gedeclareerd. Deze declaratie wordt alleen geaccepteerd als deze afwijking hierin is toegelicht.
Indexatie km-vergoeding: jaarlijks wordt op 1 januari op basis van de betreffende ANwB-gegevens de km-ver-
goeding aangepast aan de hand van de gestegen kosten. alle overige reis- en verblijfkosten worden vergoed 
tegen overlegging van de originele betalingsbewijzen. Vergoeding voor de aanschaf en het gebruik van een laptop, 
computer- en kantoorbenodigdheden. DB leden: € 275 per kwartaal. andere aB leden: € 140 per kwartaal. 

alle declaraties ten laste van het BPl worden achteraf per kwartaal ingediend en lopen via de penningmees-
ter van het fonds. Uit het oogpunt van good governance wordt van elk bestuurslid in het jaarverslag van 
het pensioenfonds opgave gedaan van de in het verslagjaar ontvangen vergoedingen van BPl. 
 
besluit taakverdeling tussen db/ab (ab juni 2007)
Terzake gelden de volgende bepalingen uit de statuten:

a r t i k e l  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.

a r t i k e l  6 . 8   
het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer en de beschikking over haar vermo-
gen, een ander binnen door statuten en reglementen vastgestelde grenzen. Het bestuur is bevoegd tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
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Matrix taakverdeling tussen DB en AB van BPL: 

ONDerWerP
BeleIDsvOOr-
BereIDINg  

BeslUITvOrMINg 
BeleID UITvOerINg

BEHEERSKADER 1) DB aB DB

oPERATIoNELE BEHEERSMAATREgELEN 2) DB DB DB

BELEIDSMATIgE BEHEERSMAATREgELEN 3) DB aB DB

(wIjzIgINg) STATUTEN EN REgLEMENTEN, 
UITleg C.Q. UITvOerINg PeNsIOeNregleMeNTeN DB aB DB

FINANCIËLE BESLISSINgEN 4) DB aB DB

VooRLICHTINg AAN DEELNEMERS 5) DB aB DB

CoNTACTEN MET DERDEN 6) 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 
 toekomstige risico’s en (minimaal) vereist eigen vermogen, financiële grondslagen. 
5.    Collectieve voorlichting.
6.   De Nederlandsche Bank (DNB), 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.

besluit machtiging tekenbevoegdheid manager pensioenen (besluit db 
juni 2007)

M a c h t i g i n g
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-Rotter-
dam, 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 volgende zaken: 
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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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B I j l a g e6

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.

Indien een belanghebbende het niet eens is met het besluit van het bestuur t.a.v. zijn klacht, kan zij/hij 
zich voor advies wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

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 at u m :  16 -2 -2 0 0 6 ,  l a at s e l i j k  g e w i j z i g d  o p  19 -11-2 012)
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B I j l a g e7
r a P P O rTa g e  va N  h e T  I N T e r N  T O e Z I C h T s O r g a a N  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  s T I C h T I N g  B e r O e P s P e N s I O e N F O N D s  l O O D s e N 

Pensioenfonds:   Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL)

Aanwezige bestuursleden: j.w. Duyzer (voorzitter), R. de jonge (secretaris / penningmeester), 
    P.j.j. van den Berg, H.j.T. Ruijten, M.A. van Kuik, L. Kazemier, 
    P.B. Schoe alsmede Th. A. wittkampf (Manager Pensioenen)

Commissie intern toezicht:  L.j. van Kuijck (voorzitter), mw. M.P. van der Kwast en R. Bastian

Type intern toezicht:   Intern Toezichtsorgaan (jaarlijks)

Datum / tijd overleg:  27 september 2013 van 11.00 – 15.15 uur

 
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

de werkwijze
De werkwijze van het Intern Toezicht staat beschreven in document sDB-11-008 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

het onderzoek
het Intern Toezicht heeft t.a.v.  de gevraagde documenten onderzocht of ze zijn aangeleverd en actueel zijn. 

het overleg
het Intern Toezicht heeft de volgende onderwerpen met het bestuur besproken..  acties naar aanleiding van de vorige PFg-ronde.  De financiële opzet van het fonds.  risicomanagement en vermogensbeheer.  governance, Compliance, Deskundigheidsbevordering en Communicatie.  Actuariaat, Pensioenzaken en wet- & regelgeving.  actualiteit en overige zaken
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het gespreksverslag 
De bestuursleden en de leden van het Intern Toezicht stellen zich voor, waarna de voorzitter van het Intern 
Toezicht de vergadering opent.

acties naar aanleiding van de vorige visitatie
het Intern Toezicht informeert welke maatregelen het bestuur genomen heeft naar aanleiding van het 
PFg-rapport 2012. De verschillende aanbevelingen van het Intern Toezicht worden langsgelopen:. overwegingen bij besluiten duidelijker in het verslag opnemen; deze aanbeveling is overgenomen en 
 per 2013 gerealiseerd. gebruik van een decision paper voor belangrijke besluiten, met aandacht voor de risico’s; 
 deze aanbeveling is overgenomen en was reeds eerder door het bestuur in gang gezet.. Vastleggen van de uitbestedingsprocedure; deze aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd.. Versterking van de rol van de Compliance officer (Co); deze aanbeveling is overgenomen en per 
 2013 gerealiseerd. De Co adviseert nu bij bepaalde besluiten, zoals bijvoorbeeld de uitbestedings
 procedure, en overlegt twee tot drie keer per jaar met het Algemeen Bestuur (AB). Formuleer functieprofielen voor de verschillende bestuursfuncties; deze zijn reeds opgesteld en zullen 
 worden nagestuurd aan het Intern Toezicht. Bij de voorbereiding van de opvolging van de voorzitter-BPl 
 in 2015 wordt hier al actief gebruik van gemaakt. volgende week evalueert het bestuur zijn functio-
 neren en beraadt zich daarbij op mogelijkheden van diversifiëren binnen het bestuur.  Heroverweeg de omvang van het Dagelijks Bestuur; het bestuur heeft de omvang heroverwogen en 

besloot de huidige omvang van 2 DB-leden toch te handhaven. hierbij speelde mee dat er ervaren 
vervangers binnen het bestuur zijn, die in een voorkomend geval ingezet zouden kunnen worden. 
Verder vreest het bestuur dat een groter DB zich sneller met beleidszaken zal bemoeien, terwijl het 
DB zich vooral met de agendabewaking en uitvoering van bestuursbesluiten moet bezig houden. In het 
verlengde hiervan informeert het Intern Toezicht hoe het staat met waarborging van continuïteit van 
de inzet van de manager pensioenen. het bestuur geeft aan dat er een draaiboek is voor het geval de 
manager pensioenen enige tijd niet beschikbaar zou zijn. verder kunnen bestuursleden relatief een-
voudig vrij gemaakt worden om de manager pensioenen tijdelijk te vervangen. alles overziend vindt 
het bestuur dat de huidige inrichting van de vervanging van de manager pensioenen een verantwoorde 
risicobeheersing is. Tot slot informeert het Intern Toezicht hoe strak de aansturing is van de manager 
pensioenen, aangezien hij een spilfunctie bij het fonds heeft. Het bestuur geeft aan dat er voorafgaand 
aan iedere vergadering van het algemeen Bestuur een vergadering van het Dagelijks Bestuur wordt 
gehouden. In de praktijk zijn de inhoudelijke contacten van het bestuur met de manager pensioenen 
dus nog vaker dan in de aBTN weergegeven. het Intern Toezicht geeft het bestuur in overweging om 
het functioneren van de manager pensioenen enkele malen per jaar te evalueren en dit ook schriftelijk 
vast te leggen. Dit heeft niets te maken met het functioneren van de huidige manager pensioenen, 
maar met het belang van zijn functie voor het fonds en het daaraan verbonden afbreukrisico.

F i n a n c i ë l e  o p z e t  v a n  h e t  p e n s i o e n f o n d s
het Intern Toezicht informeert hoe het bestuur met de aanbevelingen van de actuaris omgaat. het bestuur 
geeft aan dat de actuaris sinds kort regulier de bestuursvergaderingen bijwoont als adviseur. Door zijn bij-
drage aan de gedachtewisseling in het bestuur wordt de kwaliteit van de besluitvorming versterkt en is de 
actuaris bij vervolgvragen goed bekend met de achtergrond. 

Het Intern Toezicht las dat de actuaris in zijn rapport een opmerking maakte over de valuta-exposure en 

.
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vraagt wat daar nu de status van is. Het bestuur geeft aan dat de valuta-exposure voor de helft is afgedekt op 
basis van tactische overwegingen. Dit is een van de onderwerpen waarvoor het bestuur een decision paper 
heeft opgesteld, wat ook met de vermogensbeheerder Robeco is besproken.

het Intern Toezicht vraagt of het bestuur kennis heeft genomen van de Isae3402-verklaringen van de 
verschillende uitvoerders waarmee BPL samenwerkt, waarop de accountant zich baseert. Het bestuur ant-
woordt bevestigend en bevestigt desgevraagd dat het zich realiseert dat zo’n verklaring niet per definitie 
alle bedrijfsprocessen dekt. het bestuur probeert de gesignaleerde lacunes af te dekken via afspraken in de 
Service Level Agreements (SLA) met de betreffende uitvoerder. In het verlengde daarvan merkt het bestuur 
op dat Transtrend bijvoorbeeld niet met een ISAE3402-verklaring werkt, maar met een eigen risicomonito-
ring-methode. het bestuur volgt dit kritisch.

Ten aanzien van het crisisplan vraagt het Intern Toezicht toelichting op de passage waarin het bestuur stelt 
dat niet indexeren geen herstel oplevert. Het bestuur bevestig dat indexeren een verslechtering oplevert 
van de dekkingsgraad, maar dat niet indexeren als zodanig niet leidt tot een verbetering van de dekkings-
graad. Desgevraagd bevestigt het bestuur dat de deelnemers goed worden geïnformeerd over de ontwikke-
ling van de dekkingsgraad en over mogelijke implicaties.

Het Intern Toezicht vraagt een toelichting op de passage in de ABTN, waarin de berekening van de gedemp-
te kostendekkende premie wordt beschreven. Door de formulering lijkt het erop dat het bestuur zelf de 
(consumenten)prijsindex (cpi) bepaalt, terwijl bedoeld is aan te geven dat het bestuur bepaalt met welke 
index wordt gerekend. Het bestuur licht toe dat de cpi verschillende varianten kent. In een apart besluit, dat 
aan het Intern Toezicht is nagezonden, heeft het bestuur eerder een besluit genomen over de te gebruiken 
cpi. het Intern Toezicht adviseert de tekst in de aBTN op dit punt te verduidelijken. 

het Intern Toezicht informeert in relatie tot het herstelplan wat nu de status van het herstel is. het bestuur 
schetst een volatiel beeld en schat de kans op onderdekking aan het eind van dit jaar op 50%. In dat verband 
vraagt het Intern Toezicht hoe het staat met het informeren van de deelnemers over het kortingsrisico. het 
bestuur antwoordt dat het de deelnemers hier de afgelopen drie jaar regelmatig over heeft bericht.

Vervolgens stelt het Intern Toezicht vast dat de indexatiepotentie van het fonds geleidelijk aan afneemt en 
vraagt hoe het bestuur daarmee omgaat. het bestuur bevestigt dit beeld en verwacht per 2015 een funda-
menteel andere situatie door de afronding van het herstelplan en de introductie van een nieuwe pensioen-
regeling. In dat licht wordt 2014 gezien als een overgangsjaar, waar het bestuur geen specifieke maatregelen 
bij voor ogen staan.

het Intern Toezicht vraagt aan het bestuur hoe het aankijkt tegen het liquiditeitsrisico. In geval van een 
crisis, wanneer iedereen ‘tegelijk door één deur naar buiten wil’, is het lastig een goede verkoopprijs te 
realiseren. het bestuur geeft aan dat het werkt met een liquiditeitsprognose en erop let tijdig liquide te 
zijn. het Intern Toezicht adviseert het bestuur om dit beleidsmatig verder uit te werken in een jaarlijks te 
actualiseren liquiditeitsplan.

het Intern Toezicht informeert naar de status van de countervailing power in het beleggingsbeleid ten aan-
zien van Private Equity, in het verlengde van opmerkingen van DNB daarover. Na een analyse door Sprenkels 
& verschuren is er een plan van aanpak gemaakt. De verdere uitwerking daarvan loopt nog.

het Intern Toezicht las in het jaarverslag dat het bestuur niet koos voor een afdekking op UFr-basis maar 
op rTs-basis en informeert naar de overwegingen. het bestuur geeft aan dat het volgen van de UFr met 
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name gunstig is bij eventueel korten, maar ongunstig bij indexeren vanwege de driemaands middeling. Dat op 
basis van de UFR-afdekking deze boven de 100% uit zou kunnen komen neemt het bestuur daarom voor lief.. 

Het Intern Toezicht informeert hoe het bestuur op een strategische afdekking van 73% met een bandbreed-
te van +/- 10% komt. Het bestuur geeft aan dat dit de resultante is van haar ‘doorrolbeleid’ bij de swaptions. 
Op deze wijze is het risico van korten het geringst.

r i s i c o m a n a g e m e n t  e n  v e r m o g e n s b e h e e r
In het verlengde van de FIrM-analyse wordt stil gestaan bij de vraag hoe met residurisico’s moet worden 
omgegaan. Daar zitten risico’s bij die aanvaardbaar zijn en dus kunnen worden gedragen. er zitten echter 
ook risico’s bij die niet gekend zijn, de zogenaamde zwarte zwanen. Die zijn uit hun aard niet benoemd in de 
oorspronkelijke risico-analyse en kunnen ook niet door maatregelen gemitigeerd worden. In een voorko-
mend geval zal het bestuur naar bevind van zaken moeten handelen.

om het risicomanagement te versterken is er nu een vaste externe deskundige als adviseur bij de bestuurs-
vergaderingen aanwezig.

Het Intern Toezicht vraagt het bestuur om een toelichting op het gebruik van derivaten, met name de swap-
tions. Het bestuur licht toe dat uitsluitend het risico van een renteverlaging afdekken, kostbaar is. Ter com-
pensatie is in zekere mate, overeenkomstig het advies van de risicoadviseur bij het fonds, ook rentestijging 
meegenomen. Die mate laat evenwel toe dat het fonds nog wel beperkt kan profiteren van een rentestijging. 

Het Intern Toezicht complimenteert het bestuur met het ontwikkelde decision paper, maar merkt op dat 
het gebruik ervan nog niet duidelijk uit de stukken blijkt. het bestuur geeft aan dat het pas sinds het vierde 
kwartaal van 2012 werkt op deze wijze. In de PFg-ronde 2013 verwacht het Intern Toezicht er meer van te 
zien. het Intern Toezicht adviseert het bestuur om niet alleen een risico-assessment zichtbaar te maken bij 
belangrijke besluiten, maar ook de evenwichtige belangenafweging in de verslaglegging op te nemen.

het Intern Toezicht informeert of het bestuur werkt met investment beliefs. het bestuur geeft aan dat dit 
het geval is en dat die in 2013 zijn vastgesteld. het Intern Toezicht adviseert deze uitgangspunten jaarlijks te 
actualiseren.

het Intern Toezicht refereert aan de aBTN waar ook het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt genoemd. 
Arbeidsongeschiktheidspensioen is een domein met eigen risico’s dat een specialistische expertise vraagt. 
Daarop informeert het Intern Toezicht hoe het bestuur hiermee omgaat. het bestuur geeft aan dat dit risico 
is herverzekerd bij Zwitserleven. het Intern Toezicht adviseert het bestuur nog eens goed naar de verschil-
lende gebruikte definities van arbeidsongeschiktheid te kijken en deze vervolgens eenduidig reglementair 
vast te leggen om misinterpretaties in de toekomst te voorkomen.

In de aBTN las het Intern Toezicht over een calamiteitenplan en informeert waar dit over gaat. het bestuur 
licht toe dat dit het calamiteitenplan van NLBV (Nederlands Loodswezen) is. BPL maakt gebruik van hun 
ICT-diensten. het Intern Toezicht informeert of het bestuur zich in zijn FIrM-analyse ervan heeft verge-
wist dat er ingeval van een calamiteit ook een adequate uitwijk voor de BPl-ICT is geregeld. het bestuur 
vertrouwt erop dat de NlBv dat als professionele organisatie goed heeft geregeld. het Intern Toezicht 
adviseert dit te checken.

Het Intern Toezicht las dat de externe pensioenbeheerder een fout heeft gemaakt in een individueel dossier. 
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Deze fout is inmiddels gecorrigeerd. het Intern Toezicht informeert hoe het bestuur hier in meer structure-
le zin mee is omgegaan. het bestuur geeft aan dat inmiddels alle individuele dossiers die over dezelfde soort 
kwestie gingen zijn gecheckt. Er waren ook nog andere fouten aangetroffen, maar die waren niet geëffectu-
eerd en zijn tijdig gecorrigeerd

het Intern Toezicht complimenteert het bestuur met de nieuwe uitbestedingsprocedure en adviseert nog 
enkele aanvullingen zoals; hoe komt het bestuur tot een long list en een short list? welke criteria worden 
daarbij gebruikt? wanneer zet het bestuur een consultant in bij een uitbestedingstraject en hoe selecteert 
het die? En hoe waarborgt het bestuur dat een geselecteerde partij compliant is?

het Intern Toezicht vraagt het bestuur naar de uitleg van de passage in het contract met de vermogens-
beheerder dat over class actions gaat. De tekst kan zo gelezen worden dat de vermogensbeheerder geen 
claims indient of dat eventuele revenuen buiten het contract vallen omdat belegd wordt in beleggingsfond-
sen. In beide gevallen is dit nadelig voor BPl. het bestuur zal hier aandacht aan geven.

g o v e r n a n c e ,  C o m p l i a n c e ,  D e s k u n d i g h e i d  e n  C o m m u n i c a t i e
Het Intern Toezicht informeert of het bestuur de taken van de Compliance officer heeft vastgelegd. Dat 
is gebeurd in het document ‘Belegging compliance taken’. Het Intern Toezicht adviseert om dit document 
beter toegankelijk te maken.

Het Intern Toezicht heeft kennis genomen van het rapport van de Compliance officer en merkt op dat het 
dit wederom te summier vindt, in weerwil van haar adviezen in eerdere PFg-rapporten. Alleen de gedrags-
code krijgt aandacht. Of BPl compliant is aan wet en regelgeving blijkt niet. het Intern Toezicht is ermee 
bekend dat dit een onderwerp is dat het Dagelijks Bestuur ook tot zijn aandachtsgebied rekent, maar ook 
daar kon door het Intern Toezicht niet worden vastgesteld dat het DB dit systematisch checkt, evenmin als 
duidelijk is hoe statuten en reglement hierdoor zijn aangepast. Desgevraagd bevestigt het bestuur dat de 
Compliance officer in 2013 (dus buiten de termijn van deze PFg-ronde) advies gevraagd is over de uitbeste-
dingsprocedure en dat hij sinds 2013 enkele malen per jaar overleg met het bestuur heeft.

het Intern Toezicht informeert hoe de relatie met de stakeholders is. het bestuur beschrijft de relatie met 
de achterban, hun vertegenwoordigers in het bestuur en de relatie met de externe dienstverleners. Alhoe-
wel er wel eens individuele kwesties zijn, zijn deze relaties over het algemeen goed. Dit is mede te danken 
aan de korte lijnen tussen het bestuur en de stakeholders.

het Intern Toezicht merkt op dat het de klachten en geschillenregeling lastig te vinden vond op de BPl-web-
site (na ingelogd te zijn). Het bestuur herkent dit en meldt dat inmiddels de laatste hand gelegd wordt aan 
een nieuwe website die dit najaar start. Daar zal dit euvel verholpen zijn. In het verlengde hiervan informeert 
het Intern Toezicht waarom het bestuur niet werkt met een onafhankelijke Klachten en geschillencommissie. 
het bestuur geeft aan dat het zelf graag incidenten die spelen in de hand houdt. Dit komt overigens weinig 
voor. BPL heeft zich inmiddels aangesloten bij de ombudsman Pensioenen, waardoor ook een onafhankelijk 
oordeel over een eventuele kwestie mogelijk is. het Intern Toezicht geeft nadrukkelijk aan het niet verstan-
dig en transparant te vinden om de uitvoering van deze regeling bij het DB te beleggen.

het Intern Toezicht vraagt naar aanleiding van artikel 7 BPl-statuten hoe de invloed van het bestuur is bij 
de benoeming van een bestuurder. In dat artikel is bepaald dat het bestuur benoemt overeenkomstig de 
voordracht van de NLC, die optreedt als beroepspensioenvereniging. Is de benoeming door het bestuur zo 
een formaliteit of heeft het bestuur toch een bepalende invloed? Het laatste is het geval. Dit alles natuurlijk 
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onder voorbehoud van een positief oordeel van DNB. In dit verband wordt verwezen naar de betreffende 
passage in de loodsenverordening.

het Intern Toezicht informeert waarom het bestuur de evaluatie om het jaar doet en niet jaarlijks. het be-
stuur geeft aan dat het evalueert onder begeleiding van een externe deskundige en dat deze frequentie op 
praktische gronden is bepaald. Na de invoering van de nieuwe Code Pensioenen per 1 januari 2014 zal de 
evaluatie overigens jaarlijks moeten gebeuren.

het Intern Toezicht stelt vast dat het deskundigheidsplan geactualiseerd moet worden. Met name de Be-
leidsregel geschiktheid 2012 is er nog niet in verwerkt. het bestuur heeft dit inmiddels opgepakt en ver-
wacht het geactualiseerde deskundigheidplan nog in 2013 vast te stellen.

het Intern Toezicht informeert hoever het bestuur is met de discussie over de bestuursstructuur in het 
kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. het bestuur geeft aan dat dit een zorgvuldige studie 
vereist, die binnenkort wordt opgestart. Duidelijk is al wel dat het bestuur niet veel voelt voor externe des-
kundigen in het bestuur. Een bijdrage van externe deskundigen in een adviesrol wordt wel op prijs gesteld.

Het Intern Toezicht merkt op dat de countervailing power (het tegenspel van het bestuur tegen externe 
uitvoerders en eventueel adviseurs) nog onvoldoende uit de verslagen blijkt. waarmee niet gezegd is dat die 
countervailing power ook daadwerkelijk onvoldoende is. het Intern Toezicht adviseert daarom om in de 
verslaglegging, bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, duidelijker aandacht te geven aan de verschillende 
opvattingen, de discussie en de tegenstellingen, en vervolgens aan de analyse van de risico’s, de overwegingen 
(inclusief de evenwichtige belangenafweging) en tot slot het besluit.

In het verlengde van het voorgaande refereert het Intern Toezicht aan de prioriteitenlijst die het bestuur 
heeft ingebracht. Alhoewel de verschillende geprioriteerde onderwerpen door het bestuur zijn behandeld, 
blijkt dit onvoldoende uit de verslaglegging.

A c t u a r i a a t ,  P e n s i o e n z a k e n  e n  w e t -  &  R e g e l g e v i n g
het Intern Toezicht informeert hoe het bestuur de nieuwe pensioenregeling voorbereidt. het gaat dan met name 
om het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) en de keuze voor een nominaal of een reëel kader. Het bestuur 
geeft aan dat het bezig is met een kwalitatief en kwantitatief onderzoek om de voorkeur onder de deelnemers 
te peilen. verder is er een werkgroep in het leven geroepen om de nieuwe pensioenregeling voor te bereiden. 
het Intern Toezicht heeft dat in de stukken gezien en vraagt vervolgens naar de samenstelling van die werkgroep. 
De pensioenregeling is het domein van de beroepspensioenvereniging, i.c. de NLC. De vertegenwoordiging van 
de NLC in deze werkgroep lijkt nogal summier. Het bestuur werpt tegen dat, naast de adviseur, alle leden van de 
werkgroep lid zijn van de NlC. Tevens zegt het bestuur dat meerdere deelnemers namens de NlC in de werk-
groep zitten. Dat is het Intern Toezicht niet gebleken uit de stukken. het Intern Toezicht merkt op dat het erom 
gaat dat de NlC zijn rol als beroepspensioenvereniging in deze waar kan maken en vraagt daar aandacht voor.

het Intern Toezicht weet dat de deelnemersadministratie door NlC wordt gedaan en vraagt hoe het be-
stuur zich ervan vergewist dat deze administratie sluitend is? Het bestuur geeft aan dat een dergelijke check 
eens per jaar wordt gedaan. het Intern Toezicht vraagt daarna ook aandacht voor de oud-loodsen.

a c t u a l i t e i t  e n  o v e r i g e  p u n t e n
het Intern Toezicht informeert of het verantwoordingsorgaan ook de gedragscode ondertekent. het be-
stuur geeft aan dat dit het geval is.
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de bevindingen
In dit onderdeel geeft het Intern Toezicht aan wat is opgevallen in het voorgaande, plaatst daarbij kantteke-
ningen en doet aanbevelingen. het Intern Toezicht memoreert dat volgens bepaling C4 van de sTar-Code 
PFg de bevindingen en de beoordeling van het Intern Toezicht in het jaarverslag van het fonds moeten wor-
den vermeld.  het sDB-bestuur heeft op advies van de sDB-pool besloten dat wanneer een bezocht pen-
sioenfonds niet besluit dit rapport integraal in zijn jaarverslag op te nemen, dat dan de samenvatting van de 
bevindingen, zoals aangegeven op pag. 12, samen met de beoordeling in het jaarverslag zal worden geplaatst. 

a l g e m e e n
het Intern Toezicht heeft na dit zesde onderzoek wederom een positieve indruk van het functioneren van 
het BPl-bestuur. het stelt vast dat ook bij deze toezichts ronde het bestuur voltallig aanwezig was en als 
een eenheid optreedt. In het overleg dat het Intern Toezicht als informatief heeft ervaren, gaf het bestuur 
blijk van voldoende kennis en een grote betrokkenheid bij het pensioenfonds. het Intern Toezicht stelt met 
tevredenheid vast dat haar aanbevelingen uit de voorgaande PFg-ronde serieuze aandacht van het bestuur 
hebben gekregen. Op een aantal gebieden ziet het Intern Toezicht mogelijkheden voor verdere ontwikke-
ling. Dit wordt in het volgende toegelicht. Het Intern Toezicht vat zijn taak aldus op, dat het een spiegel voor 
wil houden aan het bestuur opdat dit zijn functioneren hierdoor verder kan versterken vanuit de vraag; ‘is 
het bestuur in control?’. Het Intern Toezicht heeft een kritische rolopvatting. Daarnaast vraagt ook DNB 
een kritische opstelling van het Intern Toezicht om zo de Pension Fund governance daadwerkelijk een toe-
gevoegde waarde te laten hebben.

h e t  o n d e r z o e k
Alle gevraagde documenten zijn tijdig aangeleverd. De documenten zijn actueel, en volgens een duidelijk 
systematiek gestructureerd. 

D e  v o r i g e  P F g - r o n d e
het Intern Toezicht is overwegend positief over de reactie van het bestuur op het vorige PFg-rapport. De 
aanbevelingen zijn serieus overwogen en opgepakt. Met name noemt het Intern Toezicht in dat verband de 
ontwikkeling van een decision paper voor belangrijke besluiten, functieprofielen voor de bestuurders en de 
uitbestedingsprocedure. Daarnaast merkt het Intern Toezicht op dat de verslaglegging, alhoewel de kwaliteit 
ervan verbeterd is, mede gezien de toegenomen eisen die eraan gesteld worden, nog steeds een punt van 
aandacht is. In de optiek van het Intern Toezicht moet de verslaglegging van de bestuursvergadering de vol-
gende elementen bevatten, voor zover aan de orde: de verschillende opvattingen, de analyse van de risico’s, 
de overwegingen (inclusief de evenwichtige belangenafweging) en tot slot het besluit. ook vindt het Intern 
Toezicht het wenselijk dat het algemeen Bestuur zich nadrukkelijker verhoudt tot de spilfunctie die de Ma-
nager Pensioenen inneemt. Dit betekent dat zijn functioneren vaker per jaar geëvalueerd moet worden door 
het Algemeen Bestuur (en niet door het Dagelijks Bestuur), dat het draaiboek voor zijn vervanging toegan-
kelijk is voor alle leden van het Algemeen Bestuur en dat ten minste één lid van het Algemeen Bestuur zich 
regulier verdiept in de werkzaamheden van de Manager Pensioenen. voor alle duidelijkheid merkt het Intern 
Toezicht op dat deze bevinding geheel los staat van het functioneren van de huidige Manager Pensioenen, 
maar ingegeven is door de risico’s die samenhangen met deze spilfunctie.

het bestuur heeft de aanbeveling uit 2012 om de omvang van het Dagelijks Bestuur te heroverwegen ge-
volgd, maar concludeerde toch bij de huidige omvang te willen blijven. Reden hiervoor was onder meer dat 
het bestuur de zorg heeft dat het Dagelijks Bestuur zich anders snel ook met beleidsontwikkeling zou gaan 
bezig houden, wat aan het Algemeen Bestuur is voorbehouden. Het Intern Toezicht is echter van mening 
dat het juist wenselijk zou zijn wanneer het Dagelijks Bestuur zich meer op beleidsontwikkeling zou richten, 
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zonder daarmee iets af te doen aan de discussie en besluitvorming in het algemeen Bestuur. voordelen 
hiervan zijn dat de countervailing power van het bestuur versterkt wordt en dat het leidt tot een verdieping 
en differentiatie van de kennis in het bestuur. Daaraan zou verder kunnen bijdragen het werken met com-
missies op deelgebieden. het Intern Toezicht geeft het bestuur daarom nogmaals in overweging de taak van 
het Dagelijks Bestuur en het werken met commissies te heroverwegen, maar nu ook vanuit de hiervoor 
genoemde overwegingen.

F i n a n c i ë l e  o p z e t  v a n  h e t  p e n s i o e n f o n d s
Voor zover het Intern Toezicht dit heeft kunnen beoordelen ziet de financiële opzet van het pensioenfonds 
er in het algemeen gedegen uit. Wel plaatst het Intern Toezicht enkele kanttekeningen.
Het Intern Toezicht vraagt aandacht voor de juiste formulering van de gebruikte index bij het berekenen van 
de gedempte kostendekkende premie en in de aBTN.
het Intern Toezicht adviseert het bestuur het gebruik van een liquiditeitsplan dat jaarlijks geactualiseerd 
wordt, om zo te allen tijden aan de fondsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit speelt te meer aangezien BPL 
een ouder fonds is, in termen van gemiddelde leeftijd van gerechtigden.
het Intern Toezicht verwacht in de PFg-ronde 2014 meer zicht te krijgen op hoe het bestuur zijn counter-
vailing power ten aanzien van private equity zal hebben versterkt.
Het Intern Toezicht is van mening dat de strategische onderbouwing van de renteafdekking met 73% en de band-
breedte van +/- 10% versterkt moet worden. Er is nu vooral op basis van tactische overweging hiertoe besloten.  

r i s i c o m a n a g e m e n t  e n  v e r m o g e n s b e h e e r
het Intern Toezicht complimenteert het bestuur met de ontwikkeling en het gebruik van het decision paper 
(in de vorige rapportage nog ‘risicomatrix’ genoemd). Dit zal de kwaliteit van de besluitvorming en de risi-
cobeheersing zeker versterken. Zoals eerder opgemerkt is het Intern Toezicht benieuwd naar het gebruik 
ervan in de praktijk.

het Intern Toezicht vindt het ook een goed besluit van het bestuur om zijn investment beliefs vast te stellen. 
het Intern Toezicht zou bij besluiten die zich daarvoor lenen ook graag in de verslaglegging lezen hoe de 
investment beliefs hebben meegespeeld in de besluitvorming over vermogensbeheer en adviseert die beliefs 
jaarlijks te herijken en vast te leggen in de aBTN.

Ten aanzien van de passage over het arbeidsongeschiktheidspensioen in de aBTN vraagt het Intern Toezicht 
aandacht voor een eenduidige formulering, zoals eerder op pag. 6 van dit rapport.

het is voor het Intern Toezicht goed te begrijpen dat het bestuur erop vertrouwt dat NlBv een goede uit-
wijk geregeld heeft voor de BPl-ICT in geval van een calamiteit. gezien het grote afbreukrisico dat ermee 
verbonden is voor het fonds, herhaalt het Intern Toezicht zijn aanbeveling te checken of deze uitwijk ook 
daadwerkelijk geregeld is. Daarbij past ook de controle of deze maatregel ook echt werkt.

het Intern Toezicht herhaalt hier zijn waardering voor de uitbestedingsprocedure die het bestuur vorig jaar 

heeft vastgesteld en  adviseert het bestuur die verder uit te breiden met de volgende aspecten: hoe komt het 
bestuur tot een long list en een short list van potentiële kandidaten? welke criteria worden daarbij gebruikt? 
wanneer zet het bestuur een consultant in bij een uitbestedings-traject en hoe selecteert het die? En hoe 
waarborgt het bestuur dat een geselecteerde partij compliant is?

Ten aanzien van de fouten die bij de pensioenuitvoerder zijn geconstateerd, complimenteert het Intern Toezicht 

B I j l a g e7



125

het bestuur met zijn voortvarende optreden. Daarnaast vraagt het Intern Toezicht aandacht voor maatrege-
len om herhaling, en ook andersoortige fouten, te voorkomen of de kans erop te beperken. 
 
g o v e r n a n c e ,  C o m p l i a n c e ,  D e s k u n d i g h e i d  e n  C o m m u n i c a t i e
Het Intern Toezicht betreurt het dat het moet vaststellen dat het rapport van de Compliance officer 
wederom te summier was. alhoewel het een verbetering is dat het bestuur de taken van de Compliance 
officer in een apart document heeft vastgelegd, wil het Intern Toezicht er toch meer zicht op hebben dat 
het bestuur compliant is aan alle relevante wet en regelgeving. het Intern Toezicht is ermee bekend dat het 
Dagelijks Bestuur het ook tot zijn taak rekent toe te zien op het compliant zijn. In dat kader zou het Intern 
Toezicht graag jaarlijks een overzicht van het Dagelijks Bestuur zien waarin het vastlegt welke relevante 
wetten gewijzigd zijn en welke wijzigingen daarin tot aanpassing van beleid, statuten of pensioenreglement 
leiden en hoe dit uiteindelijk is verwerkt. Tot slot vraagt het Intern Toezicht zich af of het voor het verant-
woordingsorgaan voldoende duidelijk is wat de consequentie is van het ondertekenen van de gedragscode.

het Intern Toezicht vraagt graag nogmaals aandacht voor de klachten en geschillenregeling. het is een goe-
de zaak dat het fonds zich heeft aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen. Bedacht moet echter worden 
dat de ombudsman niet een bindende uitspraak doet. aangezien de werkgemeenschap van de loodsen zich 
concentreert in enkele maatschappen en men elkaar dus goed kent, lijkt het volgens het Intern Toezicht ver-
standig om klachten en geschillen met het bestuur door een onafhankelijke commissie te laten behandelen. 
Dat er weinig klachten zijn doet daar niets aan af.

het bestuur heeft toegezegd dat het deskundigheidsplan dit jaar wordt geactualiseerd. het Intern Toezicht 
ziet uit naar die nieuwe versie in de volgende PFg-ronde.

In 2014 zal het bestuur zijn functioneren weer evalueren. het Intern Toezicht denkt dat het bestuur er 
verstandig aan doet om hiervoor een format te ontwikkelen om zeker te stellen dat alle relevante aspecten 
aan bod komen.

A c t u a r i a a t ,  P e n s i o e n z a k e n  e n  w e t -  &  R e g e l g e v i n g
Een belangrijk onderwerp is de vernieuwing van de pensioenregeling vanwege het nieuwe financiële toet-
singskader en de fiscale wetgeving. zoals bekend is de pensioenregeling het domein van de beroepspensi-
oenvereniging, in casu de NLC. Het Intern Toezicht ziet graag dat het bestuur een duidelijk overzicht maakt 
van wie er deelneemt aan de werkgroep nieuwe pensioenregeling en namens welk gremium dat gebeurt, 
om zo zeker te kunnen stellen dat de vertegenwoordiging van de NlC voldoende is. het Intern Toezicht 
heeft daar nu namelijk twijfels over.

de beoordeling
De stichting Dienstverlening Beroepspensioenfondsen heeft een eenduidige beoordelingsstandaard vastge-
steld. Het oordeel van het Intern Toezicht kan zijn: goed, Voldoende, Matig of onvoldoende. Het Intern 
Toezicht is met inachtneming van het voorgaande in zijn algemeenheid van mening dat het functioneren van 
het bestuur voldoende tot goed is.

vanuit de taak zoals beschreven op pagina 3 geeft het Intern Toezicht het volgende oordeel:. Het Intern Toezicht vindt dat de beleids- en bestuurs-procedures en –processen en de checks and 
 balances binnen het fonds goed zijn.  . De wijze waarop het bestuur het fonds aanstuurt is volgens het Intern Toezicht voldoende tot goed. 
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 Het commentaar op risicobeheersing rond de spilfunctie van de Manager Pensioenen, de 
 omvang van het Dagelijks Bestuur en de compliance hebben hierbij invloed gehad.. De wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn is volgens het Intern 
 Toezicht voldoende tot goed. aandachtspunten hierbij is onder andere de strategische visie op de 
 renteafdekking. 

de samenvatting
het BPl-bestuur heeft gekozen voor een jaarlijks bezoek van het Intern Toezichtsorgaan om zijn functione-
ren te laten beoordelen. het Intern Toezichtsorgaan heeft het BPl-bestuur in september 2013 over de volle 
breedte van het bestuurlijk domein kritisch bevraagd en geconstateerd dat het bestuur naar tevredenheid 
functioneert en kwalificeerde dit als ‘voldoende tot goed’. Het Intern Toezichtsorgaan stelt met waardering 
vast dat de aandachtspunten uit de vorige toezichtsronde goed waren opgepakt door het BPl-bestuur. Te-
vens werden er ook punten van aandacht genoemd zoals onder andere de borging van de continuïteit van 
de spilfunctie van de Manager Pensioenen en verdere verbetering van de verslaglegging van de bestuursver-
gaderingen die meer inzicht moeten geven in de overwegingen bij een besluit, 

de aanbevelingen
Alhoewel het niet tot de formele taak behoort, meent het Intern Toezicht dat zij het bestuur van dienst kan 
zijn door een aantal aanbeveling in overweging te geven in het licht van de hiervoor gemaakte kanttekenin-
gen.. Expliciteer en versterk de risicobeheersing rond de spilfunctie Manager Pensioenen. Heroverweeg de taak van het Dagelijks Bestuur nogmaals, maar nu ook in het licht van de versterking 
 van de countervailing power van het bestuur.. Noem in de verslagleggingen de verschillende opvattingen, overwegingen en risico’s bij een 
 bestuursbesluit en maak de evenwichtige belangenafweging zichtbaar, waar dat aan de orde is.. Introduceer het gebruik van een liquiditeitsplan.. Check de uitwijk voor de ICT bij calamiteiten. versterk de strategische onderbouwing voor de renteafdekking. versterk de compliance-functie en laat zien dat het fonds compliant is.

utrecHt, 21 oktoBer 2013
mr r. Bastian (secretaris)
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T r a N s Pa 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 27/09/13 aan de orde geweest.
er is door het intern toezicht vastgesteld dat er geen documenten ontbreken. het bestuur is uiteraard inge-
nomen met het positieve oordeel van het intern toezichtsorgaan, te weten Voldoende tot goed.  

Nr. ONDerWerP DeelONDerWerPeN
UITWerKINg PeNsIOeNFONDs
(j/N, HoE, NAMEN, IN BIjLAgE)

v e r s I e 
D.D.

B e s T U U r

a1 saMeNsTellINg wIE + wANNEER LID

a2 FUNCTIeverDelINg 

a3 DagelIjKs BesTUUr

a4 rOOsTer vaN aFTreDeN

a5 CV + NEVENFUNCTIES

a6 UITKOMsT evalUaTIe

a7 vaCaTIegelDregelINg 

B1 DesKUNDIgheID INveNTarIsaTIe P.P.

B2 DesKUNDIgheIDsPlaN

B3 DesKUNDIgheIDsONTW.

C1 DIreCTIe wIE+VERANTwooRDELIjKH.

C2 OrgaNIgraM Org.

D1 aDvIseUrs aCTUarIs

D2 aCCOUNTaNT

D3 jUrIsT

D4 BesTUUrsONDersTeUNINg

D5 OverIg

e1 COMMIssIes PeNsIOeN-CIe

e2 BeleggINgs-CIe

e3 aUDIT-CIe

e4 COMMUNICaTIe-CIe

e5 OverIge COMMIssIes

e6 WerKgrOePeN

F1 vasTe vergaDerINg BesTUUr

F2 COMMIssIes

F3 MeT BerOePsPeNsIOeNv.

F4 MET UITVoERDER(S)

F5 PrIOrITeITeN

F6 PerIODIeKe ONDerWerPeN

g1 COMPlIaNCe COMPlIaNCe OFFICer 
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g2 WeT- & regelgevINg

g3 geDragsCODe

g4 rIsICO-MaNageMeNT

g5 oPzET Ao/IC (A7)

h1 aBTN laaTsTe versIe 

I1 alM laaTsTe versIe

I2 CONTINUÏTeITsaNalYse

j1 UITBesTeDINg WaT 

j2 aaN WIe

j3 CoNTRACT + SLA

j4 (KwARTAAL)RAPPoRTAgE

K1 NeveNaCTIvITeITeN VERKLARINg (A4)

l1 BELEID (A8) PreMIeBeleID

l2 BeleggINgsBeleID

l3 INDeXaTIeBeleID 

l4 COMMUNICaTIeBeleID 

l5 sTeMBeleID COrPOraTe gOv.

M1 PRoCEDURES (A8) BesTUUr 

M2 BeslUITvOrMINg 

M3 BeleID 

M4 KLACHTEN/gESCHILLEN (A6)

M5 UITBESTEDINg (PB, VB)

N1 FINaNCIËle POsITIe DeKKINgsgraaD 

N2 hersTelPlaN 

O1 TOeZIChThOUDers DNB + AFM

P1 DIverseN jaarverslag

P2 sTaTUTeN

P3 PeNsIOeNregleMeNT

P4 hUIshOUDelIjK regleMeNT

P5 RAPPoRT DNB / AFM

I N T e r N   T O e Z I C h T

Q1 INRICHTINg (C1) VISITATIE /INTERN oRgAAN 

Q2 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 

r2 sTaTUTaIre vasTleggINg

r3 COMMeNTaar BesTUUr

r4 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 rT  I N T e r N  T O e Z I C h T s O r g a a N  P F g

algemeen
De rapportage van het intern toezichtsorgaan van oktober 2013 is de zesde ervaring van het bestuur met 
het intern toezicht.

het oordeel van het intern toezichtsorgaan 
Het bestuur is uiteraard ingenomen met het positieve oordeel van het intern toezichtsorgaan, te weten
voldoende tot goed.  

t.a.v. het gespreksverslag 
het bestuur kan zich vinden in het gespreksverslag.

t.a.v. de bevindingen en daaruit voortvloeiende aanbevelingen van 
het intern toezicht
Intern toezicht: expliciteer en versterk de risicobeheersing rond de spilfunctie Manager Pensioenen
reactie bestuur: de huidige status quo zal op papier worden gezet.

Intern toezicht: heroverweeg de taak van het Dagelijks Bestuur nogmaals, maar nu ook in het licht van de 
versterking van de countervailing power van het bestuur.
reactie bestuur: dit punt is al eerder aan de orde gesteld. gewezen wordt op de eerder genoemde argu-
menten. het bestuur beschouwt dit punt als afgedaan.

Intern toezicht: noem in de verslagleggingen de verschillende opvattingen, overwegingen en risico’s bij een 
bestuursbesluit en maak de evenwichtige belangenafweging zichtbaar, waar dat aan de orde is.
reactie bestuur: dit gebeurt reeds. gewezen wordt op de introductie van de decisionpaper. voor alle be-
langrijke beslissingen wordt een decisionpaper opgesteld. een decisionpaper  bevat o.a. een beschrijving van 
de aan het besluit verbonden risico’s en de door het bestuur genomen beheersmaatregelen. De decision-
paper zal worden uitgebreid met het punt evenwichtige belangenafweging.

Intern toezicht:  introduceer het gebruik van een liquiditeitsplan.
reactie bestuur: naast de reeds bestaande liquiditeitsbegroting zal een meerjaren liquiditeitsplan worden 
opgesteld.
 
Intern toezicht: check de uitwijk voor de ICT bij calamiteiten.
reactie bestuur: dit zal worden opgepakt.

Intern toezicht: versterk de strategische onderbouwing voor de renteafdekking.
Reactie bestuur: de huidige strategische afdekking van 73% is het resultaat van een scenario-analyse uit 2011. 
Dit staat uitgebreid beschreven in het beleggingsplan en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) 
van BPL.  Bezien zal worden of de ABTN en/of het beleggingsplan op dit aanvulling behoeft.
Begin 2014 wordt de strategische renteafdekking aan de hand van een nieuwe scenario-analyse geëvalueerd 
(was al ingepland).  

Intern toezicht: versterk de compliance-functie en laat zien dat het fonds compliant is.
reactie bestuur: de door het intern toezicht beoogde checklist zal worden opgesteld.

B I j l a g e8
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B I j l a g e9
O O r D e e l  va N  h e T  v e r a N T W O O r D I N g s O r g a a N  O v e r  h e T  D O O r 
h e T  B P l - B e s T U U r  g e v O e r D e  B e l e I D

algemeen
De wet zegt dat ieder pensioenfonds verplicht een Verantwoordingsorgaan (V0) moet instellen. De leden 
van het vO BPl worden benoemd op voordracht van de drie hoofdbelangengroepen: de Nederlandse lood-
sencorporatie; de gezamenlijke vergadering van vennoten van de vier maatschappen en een representatieve 
organisatie van ex-loodsen. Van elke groep twee. Eenmaal benoemd moeten de leden onafhankelijk naar eigen 
eer en geweten handelen. geen spreekbuis dus van de groep door wie zij zijn voorgesteld. het gaat dan om 
de belangen van het Fonds en de evenwichtige behandeling van alle belanghebbenden. 
het verantwoordingsorgaan van de stichting Beroepspensioenfonds loodsen is opgericht in 2007 en be-
staat uit zes leden. het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsor-
gaan over wat er de afgelopen periode bestuurlijk is gedaan, en ook waarom en hoe. Het jaarverslag van 
het pensioenfonds is daarbij een belangrijk element, evenals het oordeel van het Intern Toezicht. Het 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 toezichtorgaan (IT) over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over 
beleidskeuzes in de toekomst. Op 1 juli 2014 treedt de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de 
Code Pensioenfondsen in werking. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor de bezetting van het verant-
woordingsorgaan en haar bevoegdheden. De belangrijkste verandering daarin zijn: . De samenstelling van het vO gaat veranderen. De benoeming van de leden van het vO gaat voortaan 
 op basis van een verplichte evenredige vertegenwoordiging op basis van onderlinge getalsverhoudingen. 
 gelet op die verhouding zal de samenstelling van het Vo, na een overgangstermijn, wijzigen van 
 twee pensioengerechtigden en vier (actieve) deelnemers, naar vier pensioengerechtigden en twee 
 deelnemers. . De leden van de Visitatiecommissie (voorheen Intern Toezicht) zullen na een bindende voordracht 
 van het vO benoemd worden door het pensioenbestuur. Ook zal de visitatiecommissie verantwoording 
 gaan afleggen aan het Vo in plaats van nu aan het pensioenbestuur.. het vO krijgt adviesrecht over het 'beloningsbeleid'. 

onderwerpen van overleg van het verantwoordingsorgaan met het  
bestuur bpl
het vO heeft in 2013 twee keer overleg gevoerd met pensioenbestuur. Onder meer de volgende onder-
werpen zijn aan de orde geweest:. De gevolgen van de nieuwe Pensioenwet en de nieuwe Pensioencode; het Vo heeft overleg gevoerd 
 en ingestemd met de gewijzigde statuten van de stichting BPl.  . jaarverslag en jaarrekening BPl 2013.. Rapport van het Intern Toezichtorgaan (IT) 2013.. Ontwikkeling Dekkingsgraad.. Voornemen tot kortingsbesluit per 1 april 2014 (dit voornemen is niet uitgevoerd omdat de dekkings-
 graad per eind 2013 104,7% bedroeg en daarmee 0,4%-punt boven de minimaal vereiste dekkings-
 graad kwam te liggen. Als de dekkingsgraad eind 2013 lager was geweest dan 104,3% dan had het 
 BPL per 1-4-2014 wel en pensioenkorting moeten doorvoeren).. Beleggingsplan.
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. relatie tussen de kosten van het vermogensbeheer en het behaalde rendement. het vO pleit al 
 enige tijd voor een standaard (benchmark) voor de relatie tussen de kosten van het vermogensbeheer 
 en het behaalde rendement. het pensioenbestuur vindt dat benchmarking vooralsnog niet mogelijk 
 is, maar zal voortaan transactiekosten zichtbaar maken.. het vO heeft op basis van een onderzoek van het NvOg geconstateerd dat de uitvoeringskosten 
 van het BPl vijf keer zo hoog zijn als die van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. het 
 pensioenbestuur heeft verklaard dat het verschil in schaalgrootte van de twee fondsen daar debet 
 aan is. Daarbij heeft het pensioenbestuur toegezegd deze uitvoeringskosten tegen het licht te houden 
 en zich daarbij zal laten leiden door de ' aanbevelingen Uitvoeringskosten' van de Pensioenfederatie. 
 Bovendien heeft het pensioenbestuur het vO geïnformeerd over een oriënterend onderzoek naar 
 het kostenniveau in vergelijking met andere fondsen.. Deskundigheid vO-leden. het vO heeft behoefte aan vergroting van de deskundigheid die nodig is 
 om het beleid van het pensioenbestuur naar behoren te kunnen beoordelen. het pensioenbestuur 
 heeft toegezegd dat het na de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet een op de behoefte van 
 het vO toegesneden training zal organiseren.

oordeel verantwoordingsorgaan
Het Vo heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening van 2013, alsmede van de actuariële 
verklaring van de certificerend actuaris en een goedkeurende verklaring van de accountant. 
De aanbevelingen van het Intern Toezicht 2013 en de reactie van het BPl-bestuur daarop zijn door het vO 
besproken met het pensioenbestuur. het IT constateert dat het functioneren van het BPl-bestuur voldoen-
de tot goed is. alles afwegend heeft het vO een positief oordeel over het in 2013 door het BPl-bestuur 
gevoerde beleid.

verantwoordingsorgaan
het verantwoordingsorgaan heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd ter voorbereiding van twee be-
sprekingen met het pensioenbestuur. andere communicatie werd gevoerd via e-mail en de telefoon. Muta-
ties in het vO in 2013: geen.

datum: 5 juni 2014

namens Het verantWoordingsorgaan, ekke m. visser (voorzitter) en jan jonker (secretaris)

B I j l a g e9
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B I j l a g e10
r e a C T I e  va N  h e T  B e s T U U r  O P  h e T  O O r D e e l  va N  h e T  v e r a N T-
W O O r D I N g s O r g a a N  O v e r  h e T  g e v O e r D e  B e l e I D
Het bestuur heeft kennisgenomen van het positieve oordeel van het Verantwoordingsorgaan (Vo) over 
het gevoerde beleid in 2013.
 
kosten vermogensbeheer
het vO merkt op dat het bestuur voortaan de transactiekosten zichtbaar zal maken. Opgemerkt wordt 
dat in het jaarverslag altijd de betaalde beheervergoedingen en kosten van bewaring gerapporteerd worden.
vanaf 2012 worden in het jaarverslag ook de transactiekosten zichtbaar gemaakt. Op deze wijze wordt een 
compleet beeld gegeven van de totale kosten vermogensbeheer.
 
kosten pensioenbeheer
Het Vo merkt op dat de uitvoeringskosten (pensioenbeheer) van BPL 5x zo hoog zijn als die van Bpf voor 
de koopvaardij. Dit is niet juist. Over 2013 bedragen de totale kosten pensioenbeheer bij Bpf voor de 
koopvaardij: € 5.400.000. Voor BPL: € 571.327. Dit is 10% van de kosten pensioenbeheer van Bpf voor de 
Koopvaardij. Het bedrag per deelnemer bedraagt bij Bpf voor de Koopvaardij: € 145,49. Voor BPL: € 452.
Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het totaal aantal deelnemers en gepensioneerden bij BPl veel lager 
is dan bij Bpf voor de koopvaardij (BPL: 1.264; Koopvaardij: 37.118).
het bestuur vindt een vergelijking met een fonds dat vele male groter is geen goede vergelijking.
In jaarverslag 2013 wordt onder Kostentransparantie de kosten gerapporteerd volgens de “aanbevelingen 
uitvoeringskosten” van de Pensioenfederatie.
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F I N a N C I e l e  v O O r U I T Z I C h T e N : 
v I s I e  r O B e C O  I N s T I T U T I O N a l  a s s e T  M a N a g e M e N T

economische scenario’s
onderstaande figuur laat een vereenvoudigd beeld zien van mogelijke scenario’s die kunnen uitkomen. wij 
onderscheiden in dit figuur 3 scenario’s. Een basisscenario, een negatief scenario en een positief scenario. ons 
basisscenario is één van een beneden trendmatige groei. Blijvende monetaire stimulering, beperkte fiscale te-
genwind in combinatie met een inhaalvraag in investeringen en consumptie vormen de basis voor dit scenario. 
Het scenario dichten wij een grotere kans toe (65%) dan die van een klassiek traditioneel herstel uit de crisis 
(25%), wat samengaat met een sterke economische groei. De belangrijkste reden hiervoor is dat structurele 
hervormingen naar verwachtingen onvoldoende zijn en dat het fiscaal klimaat te veel onzekerheid biedt. De 
kans op een terugval naar een recessie achten wij het kleinst (10%). Deze terugval kan zeker niet worden 
uitgesloten gezien het politieke klimaat en de fiscale uitdagingen. Ten opzichte van het vorige beleggingsplan 
hebben wij de kans op een recessie verlaagd en de kans op een traditioneel herstel verhoogd.

financiële markten
De rendementen op de financiële markten hangen uiteraard af van welk scenario dat zich in werkelijkheid 
ontvouwt. we werken de gevolgen per beleggingscategorie uit voor het basisscenario, in de afsluitende tabel 
vatten we de uitwerking van de alternatieve scenario’s samen.

obligaties
voor staatsobligaties zijn onze vooruitzichten ligt negatief. staatsobligaties bieden een relatief lage vergoeding 
waardoor zij slechts een kleine buffer bieden tegen rentestijgingen. Vooruitkijkend verwachten we dat – na 
een korte consolidatie - de wereldwijde kapitaalmarktrentes verder stijgen, door de normalisatie van het 
monetaire beleid in Amerika en doordat de economische situatie in Amerika, Europa en japan verder verbe-
tert. De stijging onder ons basisscenario zal naar verwachting echter beperkt zijn. De reden hiervoor is dat 
wij nog geen inflatiedruk zien, de monetaire draai zeer voorzichtig plaatsvinden en dat de deleveraging naar 
verwachting doorgaat. Investment grade bedrijfsobligaties blijven naar verwachtingen profiteren van een con-
servatief opererend bedrijfsleven en bevinden zich in de economische cyclus nog steeds op een gunstig punt.

aandelen
We zien de wereldeconomie zich verder herstellen en verwachten dat dit herstel kan aanhouden. Dit is op 
zich ondersteunend voor de winstgevendheid van aandelen. De keerzijde van de medaille is hierbij dat een 
sterkere groei ook tot een stijging van de kapitaalmarktrente kan leiden, waarbij de onvoorspelbare beleids-
reactie van de Fed als een boemerang kan terugkeren. ook de (lichte) overwaardering van aandelen is een 
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argument dat kan duiden op de kwetsbaarheid van aandelen. Dat gezegd hebbende, zelfs als tapering wordt 
ingezet, is de zoektocht naar rendement nog steeds onverminderd van kracht, waarbij de risico-rendement 
afweging van aandelen gunstig afsteekt tegen de meeste andere beleggingscategorieën. 

beursgenoteerd onroerend goed 
Beursgenoteerd vastgoed is een sub sector van de brede aandelenmarkt. De sector kan in bepaalde perioden 
een eigen dynamiek hebben. De ontwikkeling en vooruitzichten van vastgoed verschillen sterk per regio en 
per kwaliteit. Als we de vastgoedsector vergelijken met aandelen, dan is de sector relatief duur, met name in 
de VS. Aziatisch vastgoed is daarentegen goedkoper, evenals Europa.

grondstoffen
het mondiale herstel is nog niet krachtig genoeg voor een brede vraagstijging naar grondstoffen op korte 
termijn, al zien we de eerste tekenen van normalisatie in de grondstoffenmarkt. grondstofprijzen lijken weer 
meer te gehoorzamen aan de eigen fundamentele vraag-aanbodverhoudingen, wat voor meer spreiding bin-
nen het grondstoffen spectrum zorgt. China lijkt een economische terugval gepareerd te hebben, wat een 
stimulans biedt voor basismetalen. Risico’s voor olie liggen in onze ogen vooral aan de onderkant; succesvolle 
diplomatie met Iran en syrië zien wij als de grootste risico’s.

samenvatting verwachtingen voor financiële markten
In onderstaande tabel is onze visie vertaald in de verwachtingen voor de rendementen van de beleggingsca-
tegorieën voor achtereenvolgend de lange termijn, de komende vijf jaar en voor 2014.

Verwachtingen financiële markten voor lange termijn, komende vijf jaar en voor 2014:

IN PrOCeNTeN 2014

ONCONDITIONeel 
laNge TerMIjN * 2014-2018 reCessIe lage grOeI

TraDITIONeel 
hersTel

KaNs 10% 65% 25%

INFlaTIe 3.00 2.00 - - = +

aaa sTaaTsOBlIgaTIes 4.50 0.50 + = - -

BEDRIjFSoBLIgATIES – Ig 5.25 1.50 - + =

BEDRIjFSoBLIgATIES – Hy 6.25 3.50 - - + +

eMergINg MarKeT DeBT 6.00 3.50 - - + +

aaNDeleN 8.00 6.75 - - = ++

aaNDeleN eMergINg 8.50 7.25 - - = ++

grONDsTOFFeN 4.00 4.25 - - = ++

De ONCONDITIONele laNgTerMIjNPrOgNOse Is heT reNDeMeNT DaT eeN BeleggINgsCaTegOrIe OP vOOrhaND 
gEMIDDELD zoU MoETEN MAKEN oP DE HELE LANgE TERMIjN, LoS VAN VERTREK- oF EINDPUNT. DEzE RAMINgEN zIjN 
geBaseerD OP De INZIChTeN vaN rOBeCO. Per MaCrO-eCONOMIsCh sCeNarIO geveN We aaN WaT heT eFFeCT Is 
vaN eeN sCeNarIO OP De vOOrKeUr vOOr eeN BeleggINgsCaTegOrIe. 

*
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Voor 2014 werken we met drie economische scenario’s: recessie, lage groei en traditioneel herstel. In de 
tabel staat voor elk scenario de waarschijnlijkheid en het verwachte rendement in 2014 t.o.v. de rende-
mentsverwachting voor de gehele periode. Zo verwachten we voor high Yield in de periode 2014 - 2018 een 
gemiddeld rendement van 3,5%. In een omgeving van lage groei of traditioneel herstel verwachten we voor 
deze categorie méér dan 3,5% rendement in 2014. 
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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 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de compliancetaken zoals die belegt 
zijn bij het bestuur en bij de compliance officer. Insiders en verbonden personen tekenden de jaarlijkse 
verklaring van naleving van de gedragscode. Tevens hebben dit verslagjaar ook de leden van het verantwoor-
dingsorgaan de gedragscode ondertekent. Zoals vereist werd een lijst ontvangen van betaalde en onbetaalde 
nevenfuncties van alle bestuursleden. er was geen aanleiding hier nadere informatie over in te winnen.
er werden gedurende het verslagjaar geen meldingen ontvangen die getoetst dienden te worden aan de 
gedragscode. De compliance officer is bij de algemene bestuursvergaderingen van april en oktober aanwezig 
geweest, daar onderwerpen met betrekking tot compliance op de agenda stonden. Tevens werden in de 
oktober vergadering de conclusies van het intern toezicht met betrekking tot compliance besproken.
Wat betreft het uitbestedingsbeleid werd de nieuwe beheersovereenkomst met robeco getoetst aan het 
uitbestedingsbeleid BPl en voor wat compliance aspecten betreft aan het compliance charter BPl.
Er werden door de compliance officer enige kanttekeningen geplaatst die door Robeco werden meegeno-
men. Dit proces werd gedurende het lopende verslagjaar afgerond.
In december nam BPl deel aan een pilot onderzoek belangenverstrengeling van DNB. In overleg met de 
manager pensioenen werd een hiertoe verstrekte vragenlijst besproken en afgeleverd. Ook dit project werd 
eerst in het lopende verslagjaar afgerond. Zoals eerder afgesproken werden ook gedurende het verslagjaar 
alle bestuurs- en vergaderstukken aan de compliance officer toegezonden.

castricum,10 april 2013
jan Heldoorn
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v O O r  a l s  h e T  O N v e r h O O P T  N O D I g  I s . . .

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 de aandacht  
gevestigd op het zgn. langstlevende testament. 
voor inlichtingen over het opmaken van een testament kunt u de notaristelefoon bellen: 0900-3469393 
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 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 rekeningen. Bij sommige 
banken geldt geen maximum bedrag waarover kan worden beschikt. Informeer bij de betreffende bank 
naar de gehanteerde procedure en maximumbedragen.

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 bro-
chures en mededelingen. het op de pensioenen of uitkeringsbescheiden vermelde registratienum-
mer 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 bij-
voorbeeld door naamswijziging. Of er hebben overdrachten  plaatsgevonden door fusies of overna-
mes. Deze zijn op te sporen via  DNB, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (internet: www.DNB.nl).  
Men beschikt over een  lijst van voormalige  pensioenverzekeraars en  hun rechtsopvolgers.
Familiepapieren, zoals geboorteakten, huwelijksakte, echtscheidingsakte, huwelijkse voorwaarden enz; 
Belastingbescheiden en rekeningen, die voor de aangifte van de inkomsten- en eventueel vermogens-
belasting van belang zijn, een en ander betrekking hebbend op de afgelopen vijf jaar;
Lijst met bestaande 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 partner 
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 bezittin-
gen; 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 kunnen 
mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

Inschakelen (huisarts, ziekenhuis) voor het opmaken van een verklaring van overlijden.
Waarschuwen van de uitvaartonderneming.
aangifte van overlijden doen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente voor het 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), Aow en/ of ANw, te voorzien van het betref-
fende registratienummer van de overledene (het BPF Koopvaardij 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; verkrijging van verzekeringsgelden enz.; belastingdienst met vermelding van BSN 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 aanvra-
gen van pensioen”). Een aantal activiteiten wordt ook wel door een uitvaartonderneming verricht. 

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 te voorzien van het betreffende registratie/pensioennummer.
Voor ABP: ABP, Postbus 4804, 6401 jL Heerlen.
email: contactformulier op site www.abp.nl
Voor BPL: Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen,  Postbus 830, 3000 AV Rotterdam.
Bezoekadres: Berghaven 16,  3151 AB  Hoek van Holland. telefoon: 088-9002540/41. www.bploodsen.nl
email: bpl@loodswezen.nl of via contactformulier op site.
Voor BPF Koopvaardij: Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij, Postbus 9159, 1006 AD Amsterdam 
Bezoekadres, MN, Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam, telefoon 088-0079 899. 
email: servicedesk@koopvaardij.nl. www.bpfkoopvaardij.nl
In het bericht vermelden de persoonsgegevens van degenen die recht hebben op partner-/wezenpen-
sioen; gegevens van (niet geblokkeerde) bankrekening van de echtgeno(o)t(e); (eventuele) gegevens van 
ex-echtgenote; opgave door (oudere) wezen van studieverklaring dagstudie; naam, voornamen, adres, 
bankrekeningnummer waarop het wezenpensioen gestort dient te worden (dit gebeurt rechtstreeks).

overlijdensuitkering bpl aan partner 
Pensioenstatuut 1988
Bij overlijden deelnemer: 1/6 deel van de pensioengrondslag
Bij overlijden gepensioneerde: 1/6 deel van het jaarlijkse oP 

Pensioenstatuut 2004 
Bij overlijden deelnemer: bij de Stichting Staber wordt een verzoek voor een schenking (12% van de pensi-
oengrondslag) ingediend. 
Bij overlijden gepensioneerde: twee maanden ouderdomspensioen, zoals dat laatstelijk gold voor overlijden, 
wordt als een uitkering ineens uitbetaald. 
Als de overledene uit vorige dienstbetrekkingen een pensioen ontving, ook deze fondsen berichten.

.

.
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Indien de overledene een aOW pensioen genoot moet van het overlijden zo spoedig mogelijk bericht 
worden gegeven aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het resort, waarin de 
woonplaats van de overledene is gelegen.
Zie voor kantoren: www.svb.nl 

alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten dienen van het overlijden in kennis te worden 
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 verzeke-
ringsadviseur 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 autoverzekering); ziektekostenverzeke-
ringsmaatschappij inlichten.

Bij eigendom woning via de gemeente bij het kadaster het huis op eigen naam laten registreren. hieraan 
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 controleren 
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 milieu-
belasting, indien na overlijden een éénpersoons huishouding wordt gevoerd. Deze regelingen verschillen 
per regio/gemeente.
Doordat bij overlijden een deel van het inkomen wegvalt, bestaat de kans dat men op grond van het 
(lagere) gezinsinkomen in aanmerking komt voor subsidieregelingen. 

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

Sinds 1 juli 1996 is de Algemene nabestaandenwet ( ANw) van kracht. 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 halfwezen geregeld. De anw wordt evenals de 
Aow uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). zie voor adressen: www.svb.nl    
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C O N T a C T

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)

088 900 25 41

n.vanBeek@loodsWeZen.nl

tHeo Wittkampf (manager pensioenen)

088 900 25 40

t.Wittkampf@loodsWeZen.nl

•  s t i c h t i n g  b e r o e p s p e n s i o e n f o n d s  l o o d s e n  •
b e r g h a v e n  1 6  •  3 1 5 1  h b  h o e k  v a n  h o l l a n d

•  p o s t b u s  8 3 0 ,  3 0 0 0  a v  r o t t e r d a m  • 

W W W • B P L O O D S E N • N L


