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In dit verkort jaarverslag leest u een samenvatting van 
de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar. We tonen daarbij begeleidend de belangrijkste 
cijfers van 2015 in enkele overzichten. 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 verzwakken 
De financiële positie van ons fonds is in 2015 
verslechterd. De actuele dekkingsgraad, die de 
verhouding weergeeft tussen de verplichtingen en 
het vermogen, bedroeg eind 2015 104,3%. Eind 2014 
was dit 108,3%. Een daling van 4%. Belangrijkste 
oorzaak was de dalende marktrente. 

Dit betekent dat het fonds eind 2015 een 
vermogenstekort heeft. Naar aanleiding van de stand 
van de dekkingsgraad eind 2015 heeft BPL een nieuw 
herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank.

De beleidsdekkingsgraad bedroeg eind 2015 105,5%  
(was eind 2014 108,4%) en is het gemiddelde van 
de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 
maanden. De beleidsdekkingsgraad is vanaf 1 januari 
2015 de belangrijkste financiële graadmeter van BPL.
 
Rendement op beleggingen: 1,4%
De financiële markten werden in 2015 gedomineerd 
door het beleid van de centrale banken en de onrust 
op de grondstoffenmarkten. De Europese Centrale 
Bank (ECB) begon het jaar met een stevige verruiming 
van het monetaire beleid. Vanaf maart kocht de 
ECB per maand een bedrag van 60 miljard euro aan 
staatsobligaties. Hiermee werd geprobeerd de lage 
inflatie te verhogen. De Eurostocks 50 sloot het jaar af 
met een winst van 6,4%.

De lage inflatie werd met name veroorzaakt door de 
aanhoudende daling van de olieprijs. De olieprijs 
drukte daarmee een duidelijke stempel op 2015. De 
Amerikaanse aandelenbeurs had hier vooral last van, 
met een negatief rendement op de obligatiemarkt 
van 4,5%.

Al met al kwam het rendement op beleggingen uit 
op 1,4%. Daarmee bleef BPL achter op de benchmark 
van 2,1%.

Daling marktrente
BPL gebruikt de rentetermijnstructuur (RTS) voor de 
berekening van de pensioenverplichtingen. Deze 
zogenaamde RTS leidt De Nederlandsche Bank af van 
de marktrente. De marktrente is gedaald en de RTS-
methodiek is gewijzigd, waardoor de dekkingsgraad 
met 5,4% daalde.

Renteafdekking bij BPL volgens dynamische staffel
Het risico van dalende rente dekt BPL gedeeltelijk 
af en hanteert hiervoor een dynamische staffel. 
De strategische afdekking van de marktrente is in 
2015 stapsgewijs verlaagd van 50 naar 30%. Later 
in het jaar is de afdekking weer verhoogd naar 40%, 
conform de staffel. Verder is de afdekking van het 
risico dat de koers van de Amerikaanse Dollar daalt 
t.o.v. de Euro verhoogd van 75 naar 100%. Ook de 
Australische Dollar, de Hong Kong Dollar, Japanse 
Yen, Britse Pond en de Zwitserse Frank zijn voor 100% 
afgedekt naar de Euro.
   
Resultaat op sterfte positief
In 2015 zijn acht gepensioneerden, één 
actieve deelnemer en twee nabestaanden 
overleden. Daarnaast overleden zes partners van 
gepensioneerde deelnemers. Het resultaat op sterfte 
viel per saldo positief uit.
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Ontwikkeling actuele dekkingsgraad
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20-jaarsrente / actuele UFR

Actuele dekkingsgraad 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

100% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

105% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

110% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

115% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Voorbeeld: 
Bij een 20-jaarsrente/UFR van 1% en een actuele dekkingsgraad van 100% geldt als leidraad 
een renteafdekking van 40%.

BPL kan beleidsmatig van de in de staffel gegeven renteafdekking afwijken.

Staffel dynamische renteafdekking
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Onderzoek DNB over toekomstbestendigheid 
In 2015 is De Nederlandsche Bank op bezoek 
geweest bij BPL voor onderzoek. In het 
onderzoeksrapport stelt DNB vragen over de 
toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. In 
verband met de bevindingen van DNB zal BPL de 
bestaande toekomstverkenning aanvullen met een 
verder onderbouwde verkenning van mogelijke 
toekomstscenario’s. Deze scenario’s gaat BPL in 
2016/2017 bespreken met de deelnemers en 
gepensioneerden.
 
Overgang naar pensioenadministrateur PGGM
In 2015 is de pensioenadministratie overgedragen 
aan PGGM. Per 1 juli 2015 is alles van AON-Hewitt 
door PGGM overgenomen. Ook een gedeelte van 
de werkzaamheden van het frontoffice van BPL is 
overgegaan naar PGGM. Bij PGGM kan men nu 
terecht voor o.a.: uitleg over de pensioenregeling, 
pensioenberekeningen, uniform pensioenoverzicht 
(UPO), veranderingen in de burgerlijke staat, etc. 
Dat geldt in eerste aanleg ook voor klachten over de 
pensioenuitvoering.
   
Afscheid Jan Willem Duyzer
2015 was het laatste jaar van voorzitter Jan Willem 
Duyzer. Jan Willem is 7 jaar voorzitter geweest van 
BPL en heeft 14 jaar zitting gehad in het bestuur. 
Zijn functie als bestuurslid is op 1 januari 2016 
overgenomen door Marco Louwerens, actief loods in 
de regio Rotterdam-Rijnmond.

Robert de Jonge per 1 januari 2016 nieuwe 
voorzitter BPL
Vanaf 1 januari 2016 is Robert de Jonge de nieuwe 
voorzitter van BPL. Robert is in 2007 gestart als 
aspirant-lid van het bestuur. Dat was aan de 
vooravond van de financiële crisis. Sindsdien heeft 
BPL een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Zo steeg 
het vermogen in die periode van 434 naar 914 
miljoen euro en namen de verplichtingen toe van 
352 naar 877 miljoen euro. De verplichtingen namen 
dus meer toe dan het vermogen. Vandaar de daling 
van de dekkingsgraad.

Pieter-Bas Schoe per 1 januari 2016 nieuwe 
secretaris/penningmeester BPL
Vanaf 1 januari 2016 is Pieter-Bas Schoe de nieuwe 
secretaris/penningmeester van BPL. Pieter-Bas is in 
2011 gestart als aspirant-lid van het bestuur en heeft 
het stokje overgenomen van Robert de Jonge.

Compliance officer en verantwoordingsorgaan
In 2015 nam BPL tevens afscheid  van 
compliance officer Jan Heldoorn. Binnen het 
verantwoordingsorgaan hebben Ekke Visser, Jan 
Jonker en Mark van Twuijver hun taken in 2015 
overgedragen aan Jacob Groenendijk, Roelof 
Salomons, Hans Muntjewerff en het Nederlands 
Compliance Instituut (NCI). 

Overige zaken 
verslagjaar 2015

STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN - 030-2775660 - BPL@PGGM.NL



STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN - 030-2775660 - BPL@PGGM.NL

Premies en uitkeringen

Totale premies: € 10.919.309

Totale pensioenuitkeringenen: € 32.286.641
(exclusief FLP)

BLP is een uitkerend fonds. De uitkeringen zijn hoger 
dan de ontvangen premies.
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Aantal deelnemers

462 actieve deelnemers

805 pensioengerechtigden

8 gewezen deelnemers 
(slapers)
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Premie gedaald
Volgens het premiebeleid verhoogt BPL de premies 
jaarlijks met de ontwikkeling van de Consumenten 
Prijs Index (CPI). De CPI was in 2015 gestegen met 
0,88%. Daarnaast kijkt het pensioenfonds of de 
premie kostendekkend is.

De premie is in 2015 echter gedaald. Dit is 
voornamelijk het gevolg van de introductie van het 
nieuwe fiscale kader van de overheid, waardoor de 

Premie en indexering in 2015
nieuwe pensioenregeling een lagere opbouw heeft. 
De aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen 
zijn verbeterd.

0,26% indexering in 2015
In 2015 was het mogelijk om alle ingegane 
pensioenen en opgebouwde rechten te indexeren 
met 0,26%. Dit besluit was al in 2014 genomen.

Samenstelling van de portefeuille

in euro 2013 2014 2015

Beleggingen:

Zakelijke waarden 280.336.000 417.720.000 422.620.273

Vastrentende waarden 423.460.000 516.112.000 465.346.053

Vastgoed aandelen 40.803.000 0 0

Derivaten1 18.998.000 -19.456.000 5.980.613

Overig -2.972.000 22.696.000 32.492.254

Liquide middelen 17.179.818 1.682 37.794

Leningen aan loodsen 301.763 260.923 170.167

Totaal 778.106.581 937.334.605 926.647.154

1. De positieve en negatieve waarden zijn gesaldeerd
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Indexering 2006 - 2015

in procenten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumentenprijsindex 1,8 1,1 1,3 3,1 0,4 1,6 2,7 2,3 2,45 0,88

Toeslagen 0,8 1,1 4,3 0 0 0 0 0 0 0,26

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
BPL betaalt de toekomstige verhogingen van uw (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.
Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties ook worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.
 
Bijzondere omstandigheden
Uw pensioenfonds heeft een vermogenstekort en heeft daarom een herstelplan opgesteld dat is ingediend bij De 
Nederlandsche Bank. Op grond van dit herstelplan zal naar verwachting de toeslagverlening de komende jaren zeer beperkt 
zijn. Het bestuur verwacht de eerstkomende jaren geen toeslag te kunnen verlenen.

Ontwikkeling van de rentetermijnstructuur
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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
bij overlijden deelnemer

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).

Pensioenstatuut 2015 (nieuw) vergeleken met 2004 (oud)
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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 2015). 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 2015
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
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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.

Aanpassingen in de pensioenregeling
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 gingen. 

Op 1 januari 2015 is de pensioenregeling opnieuw 
aangepast. Aanleiding was het nieuwe fiscale kader 
voor Beroepspensioenfondsen. Alle loodsen zijn 
overgegaan op deze nieuwe pensioenregeling. 
De premie en pensioengrondslag is voor alle 
deelnemers nog steeds gelijk, maar aangepast naar 
de maximale fiscale kaders.

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 de statuten van BPL.
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Financiële gegevens

in euro 2013 2014 2015

Premies 20.830.119 17.259.564 10.919.309

Pensioenuitkeringen, incl. FLP-uitkeringen 34.896.232 35.173.985 35.167.832

FLP-uitkeringen 6.692.246 4.569.609 2.881.191

Kosten pensioenbeheer2 571.327 642.773 687.516

Belegd vermogen1 778.106.581 937.334.605 926.647.154

Netto rendement 0,02% 23,15% 1,4%

Algemene reserve1 2.625.009 34.112.523 -188.358

Resultaat1 22.151.117 36.865.514 -33.232.881

Voorziening pensioenverplichtingen1 726.966.000 852.101.000 877.019.000

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

Beleidsdekkingsgraad1 - 108,4% 105,5%

Vereiste dekkingsgraad1 116,1% 116,2% 121,1%

1. Ultimo jaar      
2. In 2013, 2014 en 2015 is een deel van de algemene kosten die betrekking hebben op vermogensbeheer toegerekend aan kosten 

vermogensbeheer. 
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Rendement op de beleggingen

in procenten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netto rendement 9,50 0,80 0,11 8,04 17,10 11,87 14,04 0,02 23,15 1,4
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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

Medewerker Pensioenen
N. van Beek

Voor vragen over uw pensioen kunt u terecht bij:
PGGM
bpl@pggm.nl
tel: 030-2775660

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