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1 
De toenemingen van de actuariële voorzieningen voor 1978 en 1979 wa-

ren volgens de jaarrekeningen in mi l joenen guldens respectievelijk 3731 en 
3616. De ramingen bedroegen respectievelijk 6969 en 6495. Het verschil 
tussen raming en realisatie in deze jaren is veroorzaakt door de sterker dan 
geraamde toeneming van lonen en AOW-ui tker ingen. Voor 1980 en 1981 zijn 
de toenemingen geraamd op respectievelijk 6567 en 4459 (in mi l joenen 
guldens). Aangezien voor 1980 geen rekening is gehouden met de loon-
maatregel, mag inderdaad voor dit jaar ook worden verwacht dat de ramin-
gen aan de hoge kant zijn. In 1981 is wel met een mat iging van de sti jging 
van lonen en AOW-uitker ingen rekening gehouden. 

2 
Uit 1961 stamt de annuïteit ten bedrage van f 186,3 min. De verpl icht ing tot 

betaling van deze annuïteit werd bij wet van 23 februari 1961 (Stb. 66) in arti-
kel 24, tweede lid van de Pensioenwet 1922 opgenomen. Een annuïteit ten 
bedrage van f 25,4 min. stamt uit 1922 en was neergelegd in artikel 168a van 
de Pensioenwet 1922. Beide artikelen zijn door middel van opneming in arti-
kel U 51 van de Algemene burgerl i jke pensioenwet van kracht gebleven. 

Blijkens de laatste Wetenschappeli jke Balans per u l t imo 1974 bedroeg het 
actuariële overschot van het ABP-fonds ongeveer f 200 min. , terwi j l de ba-
lans per u l t imo 1976 een actuarieel overschot van ongeveer f 6 mld . te zien 
geeft. Vanaf 1976 is de actuariële positie van het fonds aanmerkeli jk verbe-
terd. Dit is onder andere het gevolg geweest van de hoge rente op de kapi-
taalmarkt en de - in relatie daarmee gezien - matige salarissti jging. Voorts is 
de lastenverl ichting voor het fonds voortv loeiend uit de invoering van de AI-
gemene Arbeidsongeschiktheidswet groter gebleken dan aanvankelijk werd 
voorzien. De balanscommissie bedoeld in artikel L 16 van de ABP-wet heeft 
mij desgevraagd doen weten dat zij op grond van het vorenstaande beëin-
dig ing van de annuïteiten een verantwoorde maatregel acht. Naar verwach-
t ing zal binnenkort een wetsontwerp, strekkende tot wi jz iging van artikel U 
51 van de Algemene burgerli jke pensioenwet bij de Tweede Kamer worden 
ingediend. De balanswaarde van de Rijksannuiteiten bedraagt - berekend 
volgens de wiskundige koerswaarde - per ul t imo 1980 f 3910 min. Deze be-
rekening berust op een jaarlijks gemis aan uitkering van f 186,3 min. tot en 
met het jaar 2020 en van f 25,4 min. tot en met 1991. 
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3 
De reserveposit ie van het fonds aan het einde van 1980 word t geraamd op 

ruim 17 750 mld . gu lden. Daarbij wordt opgemerkt , dat de feiteli jke loonont-
wikkel ing en de grondslagen van de b innenkor t te verschi jnen XVIIde We-
tenschappeli jke Balans mogeli jk een wi jz iging in deze reserveposit ie te zien 
zullen geven. 

4 
De st i jging van het geraamde bedrag met 20% ten opzichte van de begro-

t ing 1980 word t veroorzaakt door een st i jging van het begrote aantal service-
krachten in het kader van de automatiser ing met ongeveer een zelfde percen-
tage. Het streven is erop gericht om in 1981 onder het begrote aantal te bl i j -
ven. Het inschakelen van servicekrachten in het kader van de automat iser ing 
is helaas nog nodig als gevolg van de omstandigheid dat deze gespecial i-
seerde krachten nog niet op de arbeidsmarkt zijn te werven. 

Op 20 oktober 1980 waren bij het ABP-fonds 20 servicekrachten werk-
zaam. Daarvan waren er 15 ten behoeve van het automat iser ingscentrum 
aangetrokken. Tussen het ABP-fonds en de servicekrachten bestaat geen 
rechtsposit ionele band. Betrokkenen zijn in dienst van de desbetreffende uit-
zendbureaus. In hun rechtspositie bestaat dan ook geen inzicht. Dit houdt te-
vens in dat een vergel i jkend overzicht van de door de servicekrachten ver-
diende salarissen en de vergeli jkbare ambtel i jke salarissen niet kan worden 
verstrekt. 

De Min is te rvan Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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