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Algemeen burgerl i jk 
pensioenfonds 

Begroting van lasten en baten 

Nr. 4 VERSLAG 
Vastgesteld 21 oktober 1980 

De vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen' heeft ter 
voorbereid ing van de openbare behandel ing van deze begrot ing de volgen-
de vragen opgesteld. 

1. De ramingen van de toeneming van de actuariële voorzieningen voor 
1978 en 1979 waren blijkens de jaarverslagen van het A lgemeen burgerl i jk 
pensioenfonds over deze jaren in vergel i jk ing met de ui tkomsten aan de 
(zeer) hoge kant. Kan dit voor 1980, gezien onder andere de loonmaatregel , 
wederom verwacht worden? Is eveneens de raming voor 1981 niet aan de 
hoge kant? 

2. Uit welke t i jd s tammen de ri jksannuïteiten? Op welke rechtsgrond kan 
de overheid de ri jksannuiteit afschaffen? Waarom is de Regering tot dit 
voornemen gekomen? Hoeveel inkomsten derft het Abp dientengevolge 
voor de toekomst? Hoeveel vermogensverl ies brengt de afschaff ing mee 
voor het Abp? 

3. Wat zijn de verwacht ingen voor de reserveposit ie van het fonds aan het 
eind van 1980? 

' Samens te l l i ng : Van Thi jn (PvdA), Nypels 
(D'66), Roethof (PvdA), Roels (PvdA), Keja 
(VVD), W a l t m a n s (PPR), Van der Doef (PvdA), 
Wei je rs (CDA), voorzi t ter, Evenhuis (VVD), Knol 
(PvdA), Faber (CDA), Ni jpels (VVD), Ni jhof 
(DS'70), Moor (PvdA), Gerritse (CDA), Tr ipels 
(VVD), De Vries (CDA), Coupr ie (CDA), Van den 
Anker (PvdA), Buikema (CDA) en Van der Burg 
(CDA). 

4. Waarom is de post «kosten servicekrachten» ten opzichte van de be-
grot ing 1980 met maar liefst 20% verhoogd? Hoeveel servicekrachten wer-
ken voor het Abp? Hoe is hun rechtspositie? Kan een vergeli jkend overzicht 
worden verstrekt over de door de servicekrachten verdiende salarissen en 
de vergeli jkbare ambtel i jke salarissen? 

De voorzitter van de commissie, 
Weijers 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 
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