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In deze verkorte versie van het Jaarverslag 2014 
leest u de belangrijkste ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar in samenvatting. We tonen daarbij 
begeleidend de belangrijkste cijfers van 2014 in 
één overzicht. Zo ziet u de rendementen op de 
beleggingen, de ontwikkeling van de verplichtingen 
en de dekkingsgraad. Tot slot leggen wij uit wie we 
zijn en wat we doen om te zorgen voor een goed 
pensioen voor de registerloodsen.    

Financiële positie en dekkingsgraad verbeteren
De financiële positie van ons fonds is in 2014 
verbeterd. De dekkingsgraad, die de verhouding 
weergeeft tussen de verplichtingen en het 
vermogen, bedroeg eind 2014 108,3%. Eind 
2013 was dit 104,6%. Een stijging van 3,7%. De 
dekkingsgraad eind 2014 ligt hiermee gelijk aan 
de verwachte dekkingsgraad op basis van het 
herstelplan. 

Nieuwe financiële regels
Met ingang van 1 januari 2015 is het financieel 
toetsingskader voor pensioenfondsen gewijzigd.
Onderdeel van deze nieuwe regels is dat 
de risicohouding van BPL dient te worden 
vastgesteld door het bestuur na overleg met het 
Verantwoordingsorgaan en de Algemene Raad als 
bestuur van de met de beroepspensioenvereniging 
gelijk gestelde instelling.

Het herstelplan is komen te vervallen. Er moet  in 
2015 een nieuw herstelplan worden opgesteld. Het 
bestuur dient in 2015 ook het premie-, kortings- en 
indexatiebeleid aan te passen aan de nieuwe regels.   

Rendement op beleggingen: 23,15%
Het jaar 2014 werd gemarkeerd door een zwak en 
ongelijkmatig herstel van de wereldeconomie. De VS 
hield de vaart erin en bleef goed overeind ondanks 
het afnemende groeitempo elders. Hoewel 2014 
het jaar had moeten worden van een geleidelijk 
maar overtuigend herstel, stelde de groei teleur. De 
economische groei bleef voor de wereldeconomie op 
2,4% steken, waar 3% algemeen verondersteld werd. 

Desalniettemin was 2014 een zeer goed jaar voor 
de beleggingen. Op verschillende onderdelen 
werden hoge rendementen geboekt. Het totaal netto 
rendement op beleggingen bedroeg over 2014 
23,15%, terwijl de benchmark een rendement liet 
zien van 23,7% bruto. Wanneer geen rekening wordt 
gehouden met de opbrengst uit renteafdekking, 
bedraagt het rendement naar schatting 10,2%.
 
Marktrente in 2014 gedaald
De marktrente is in 2014 gedaald tot historisch 
lage niveaus. Onder marktrente verstaan we de 
rentetermijnstructuur (RTS) die  De Nederlandsche 
Bank voorschrijft. De rentetermijnstructuur eind 2014 
is lager dan de rentetermijnstructuur eind 2013. 
De voorziening pensioenverplichtingen is hierdoor 
gestegen. Door de lagere rente is immers meer geld 
nodig om de toekomstige pensioenen te kunnen 
betalen. 

De stijging van de verplichtingen door daling van de 
rente had een negatief effect op de dekkingsgraad 
van 6%. De opbrengst van de renteafdekking is hierin 
meegenomen. BPL heeft het risico van de dalende 
marktrente gedeeltelijk afgedekt. In 2014 is deze 
afdekking echter geleidelijk verlaagd van 73% naar 
50%. Zo verwacht BPL meer te kunnen profiteren van 
oplopende rentes in de toekomst.  

Verkort 
jaarverslag 
2014

2



STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN - 088-9002540/41- BPL@LOODSWEZEN.NL

Premiedaling: 16,8%
Steeg de premie in 2013 nog met een forse 14,7%, 
in 2014 daalde de premie weer met 16,8%. Deze 
beweging is veroorzaakt door het wegwerken van 
de onderdekking. Door deze onderdekking in 2013 
heeft De Nederlandsche Bank het pensioenfonds 
verplicht de premies te verhogen. In 2014 is er geen 
onderdekking meer. Hierdoor zijn weer andere 
regels van toepassing voor het bepalen van de 
premie. Met de huidige premiedaling als gevolg.

Samenwerking met pensioenfederatie en 
kring beroepspensioenfondsen
BPL is lid van de Pensioenfederatie. Deze vereniging 
stelt zich ten doel goede pensioenen voor de bij hun 
aangesloten deelnemers. De vereniging behartigt de 
belangen van de leden met lobby, communicatie en 
verbetervoorstellen voor beleid en uitvoering.

Daarnaast overleggen de beroepspensioenfondsen 
onderling in de kring van beroepspensioenfondsen. 
Dit overleg heeft tot doel om onderwerpen die bij de 
pensioenfederatie aan de orde komen gezamenlijk af 
te stemmen. Vanzelfsprekend met speciale aandacht 
voor onderwerpen die beroepspensioenfondsen 
aangaan.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
BPL onderkent de Principles for Responsible 
Investment (PRI) die zijn opgesteld door de 
Verenigde Naties (UN). Bij de selectie van 
vermogensbeheerders kiest het fonds bij voorkeur 
managers die de UN-PRI hebben ondertekend. 
Daarmee geeft BPL uitdrukking aan het belang dat 
wordt gehecht aan Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen. Per eind december hadden vrijwel alle 
geselecteerde vermogensbeheerders de UN-PRI 
ondertekend.
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Ontwikkeling dekkingsgraad 2014
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Hiermee heeft het bestuur 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. 

De ‘uitsluitingslijst’ wordt toegepast op alle 
beleggingen van het fonds. Voor beleggingsfondsen 
geldt de afspraak dat een gecombineerde exposure 
naar alle uitgesloten bedrijven gezamenlijk niet 
meer bedraagt dan 5% per beleggingsfonds. Dit is 
conform de wettelijk regeling.

Nieuwe pensioenregeling 2015
In het najaar van 2014 heeft een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
NLC, BPL en de VNoL voorstellen gedaan voor 
aanpassing van de pensioenregeling met ingang 
van 2015. Deze aanpassingen waren nodig door de 
inwerkingtreding van het nieuwe fiscale kader voor 
Beroepspensioenfondsen. De deelnemers van BPL 
hebben eind 2014 ingestemd met de voorstellen van 
de werkgroep.
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Premies en uitkeringen

Ontwikkeling van de rente

Totale premies 2014: € 17.259.564 Totale pensioenuitkeringenen: € 30.604.376
(exclusief FLP)
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Aantal deelnemers

475 actieve deelnemers

795 pensioengerechtigden

5 gewezen deelnemers 
(slapers)



STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN - 088-9002540/41- BPL@LOODSWEZEN.NL STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN - 088-9002540/41- BPL@LOODSWEZEN.NL

Samenstelling van de portefeuille

in euro 2012 2013 2014

Beleggingen:

Zakelijke waarden 309.410.000 280.336.000 417.720.000

Vastrentende waarden 418.132.000 423.460.000 516.112.000

Vastgoed aandelen 40.214.000 40.803.000 0

Derivaten1 19.862.000 18.998.000 36.182.000

Overig 0 -2.972.000 22.696.000

Liquide middelen 25.818 17.179.818 1.682

Leningen aan loodsen 449.242 301.783 260.923

Totaal 788.093.060 778.106.581 992.972.605

1. De positieve en negatieve waarden zijn gesaldeerd

Rendement op de beleggingen

in procenten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Netto rendement 14,00 9,50 0,80 0,11 8,04 17,10 11,87 14,04 0,02 23,15
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Soort  pensioen Pensioenstatuut 2015 (nieuw) Pensioenstatuut 2004 (oud)

Tijdelijk ouderdomspensioen 60-65 Opbouw: niet van toepassing. Opbouw: 0,7% per jaar.

Levenslang ouderdomspensioen Opbouw: 1,875% per jaar. Opbouw: 2 % per jaar.

Pensioengrondslag: € 87.358 per 
jaar (gemaximeerd pensioengevend 
inkomen van € 100.000 minus 
franchise van €12.642).

Pensioengrondslag: € 128.547 per 
jaar.

Pensioenrekendatum: 1e dag van 
de maand, volgende op de maand  
waarin de leeftijd van 67 jaar wordt 
bereikt.

Pensioenrekendatum:1e dag van 
de maand, volgende op de maand  
waarin de leeftijd van 55 jaar wordt 
bereikt.

Pensioendatum: de eerste dag van 
de maand waarin de inschrijving 
in het Loodsenregister uiterlijk 
wordt doorgehaald op grond van 
de Deelnemings- en inschrijvings-
verordening registerloodsen 2014 
(thans 60 jaar).

Pensioendatum: 1e dag van de 
maand, volgende op de maand  
waarin de leeftijd van 60 jaar wordt 
bereikt.

Levenslang partnerpensioen 70% van het te bereiken jaarlijkse 
ouderdomspensioen op 
pensioenrekendatum.

70% van het te bereiken jaarlijkse 
ouderdomspensioen op 
pensioendatum. Het genoemde 
percentage van 70 is 45 zodra de 
partner de leeftijd van 65 heeft 
bereikt.

Tijdelijke partnerpensioen €13.500 per jaar. Niet van toepassing.

Arbeidsongeschiktheidspensioen Dekking tot pensioendatum 
(thans 60 jaar).

Dekking tot pensioenrekendatum 
(55 jaar).
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Pensioenstatuut 2015 vergeleken met 2004 (oud)



Soort  pensioen Pensioenstatuut 1988 (geldend 
vanaf 1 januari 2015 - nieuw)

Pensioenstatuut 1988 (oud)

Ouderdomspensioen Opbouw: 1,875% per jaar.
Bij meer dan 30 deelnemingsjaren 
wordt de opbouw naar evenredigheid 
verlaagd.

Opbouw: 1,5 % per jaar. 
Bij meer dan 30 deelnemingsjaren 
wordt de opbouw naar  evenredigheid 
verlaagd.

Pensioengrondslag: € 87.358 per jaar 
(gemaximeerd pensioengevend inkomen 
€ 100.000 minus franchise van €12.642).

Pensioengrondslag: € 92.067 per jaar.

Pensioenrekendatum: 1e dag van de 
maand, volgende op de maand waarin 
de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt.

Pensioenrekendatum: niet van 
toepassing.

Pensioendatum: 1e dag van de maand, 
volgende op de maand waarin de leeftijd 
van 65 jaar wordt bereikt (ongewijzigd).

Pensioendatum: 1e dag van de maand, 
volgende op de maand waarin de leeftijd 
van 65 jaar wordt bereikt.

Gedurende de FLP-periode 55-65 geldt 
een opbouw van 50%.

Gedurende de FLP-periode 55-65 geldt 
een opbouw van 50%.

Levenslang partnerpensioen 70% van het te bereiken jaarlijkse 
ouderdomspensioen op  
pensioenrekendatum.

70% van het te bereiken jaarlijkse 
ouderdomspensioen op pensioendatum.

Tijdelijk partnerpensioen €13.500 per jaar. 12,5% van het levenslange 
partnerpensioen plus een toeslag van 
€10.437 per jaar.

STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN - 088-9002540/41- BPL@LOODSWEZEN.NL7

Pensioenstatuut 1988 (geldend vanaf 1 januari 2015) 
vergeleken met 1988 (oud)
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Aanpassingen in de pensioenregeling
In de afgelopen jaren is de regeling BPL 1988 een 
aantal keren aangepast. Op 1 april 2004 werd 
een nieuwe pensioenregeling ingevoerd met een 
reglementaire pensioenleeftijd van 60 jaar, maar 
met de mogelijkheid tot vervroegde pensionering. 
Deze regeling gold voor loodsen die in april 2004 of 
later met vervroegd pensioen gaan. De premie en 
pensioengrondslag was voor alle deelnemers gelijk. 
Op 1 januari 2015 is de pensioenregeling opnieuw 
aangepast. Aanleiding was het nieuwe fiscale kader 
voor Beroepspensioenfondsen. Alle loodsen die 
actief pensioen opbouwen zijn overgegaan op deze 
nieuwe pensioenregeling.
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BPL, 
Beroepspensioenfonds 
voor de Loodsen
Geschiedenis
Op 1 september 1988 zijn de registerloodsen 
deelnemer geworden van BPL. Tot die tijd namen 
de registerloodsen deel aan de ABP-regeling. Op 
grond van een verordening is het BPL aangewezen 
om de toenmalig nieuwe pensioenregeling 
voor deze beroepsgroep uit te voeren. Alle 
pensioenverplichtingen van het ABP zijn daarom op 
1 september 1988 overgedragen aan het BPL.

Indexering 2005 - 2014

in procenten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumentenprijsindex 1,3 1,8 1,1 1,3 3,1 0,4 1,6 2,7 2,3 2,45

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

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 gemaakt. 

Indexatie verwachting
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de wettelijke financiële regels voor pensioenfondsen in Nederland, het zogenaamde 
Financiële Toetsingskader, gewijzigd. Het bestuur doet op dit moment onderzoek naar de gevolgen die deze veranderde 
regelgeving moet krijgen voor het te voeren beleid met betrekking tot indexatie en het korten van aanspraken in het geval 
van een financieel tekort. Zodra het bestuur hierover een besluit heeft genomen zullen alle deelnemers en gepensioneerden 
schriftelijk en via de website worden geïnformeerd.
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Het bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit zeven 
bestuursleden, waarvan 2 ex-registerloods zijn. 
Deze bestuursleden worden benoemd, treden af of 
worden ontslagen volgens de Pensioenverordening 
registerloodsen en statuten van BPL.

De voorzitter en de secretaris/penningmeester 
vormen het dagelijks bestuur en zijn samen belast 
met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. 
Zij vertegenwoordigen samen de stichting. Het 
dagelijks bestuur kan de uitvoering van besluiten 
delegeren aan de manager pensioenen.

Overleg
Het algemeen bestuur vergadert minimaal 7 keer 
per jaar (17x in 2014), het dagelijks bestuur en de 
manager pensioenen ongeveer 18 keer per jaar. Het 
algemeen bestuur overlegt minimaal 4 keer per jaar 
met de vermogensbeheerder(s) over de bereikte 
resultaten, het gevoerde beleid en het te voeren 
beleid in de toekomst.

Bestuursleden BPL eind 2014
 J.W. Duyzer, ex-registerloods          Voorzitter
 R. de Jonge             Secretaris/
             penningmeester
 P.J.J. van den Berg           Bestuurslid
 L. Kazemier, ex-registerloods          Bestuurslid
 M.A. van Kuik            Bestuurslid
 P.B. Schoe            Bestuurslid
 H.J.T. Ruijten, ex-registerloods          Bestuurslid

Financiële gegevens

in euro 2012 2013 2014

Premies 18.693.443 20.830.119 17.259.564

Pensioenuitkeringen, incl. FLP-uitkeringen 34.663.498 34.896.232 35.173.985

FLP-uitkeringen 9.962.838 6.692.246 4.569.609

Kosten pensioenbeheer2 904.189 571.327 642.773

Belegd vermogen1 788.093.060 778.106.581 992.972.605

Netto rendement 14,04% 0,02% 23,15%

Algemene reserve1 -20.755.108 2.625.009 34.112.523

Resultaat1 29.249.298 22.151.117 36.865.514

Voorziening pensioenverplichtingen1 753.518.000 726.966.000 852.101.000

Dekkingsgraad1 101,6% 104,6% 108,3%

Vereiste dekkingsgraad1 115,6% 116,1% 116,2%

1. Ultimo jaar      
2. In 2012 waren hieronder ook de algemene kosten opgenomen. In 2013 en 2014 is een deel van de algemene kosten die betrekking 

hebben op vermogensbeheer toegerekend aan kosten vermogensbeheer. 
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Colofon
Uitgegeven door:

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Berghaven 16
3151 HB  
Hoek van Holland

BPL heeft aan het opstellen van dit verkort jaarverslag 
veel zorg besteed. Toch is het mogelijk dat dit 
document onvolledig is, onjuistheden bevat, niet 
voor u bestemd is, of schade kan veroorzaken. BPL 
aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Manager Pensioenen
Th. A. Wittkampf
Tel. 088 9002540
bpl@loodswezen.nl

Medewerker Pensioenen
N. van Beek
Tel. 088 9002541
bpl@loodswezen.nl 

Het volledige jaarverslag kunt u downloaden op 
www.bploodsen.nl
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