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Zit t ing 1980-1981 Vaststelling van de begroting voor het jaar 1981 

16 400 A Begroting van lasten en baten 

Algemeen burgerl i jk 
pensioenfonds 

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN GEDEELTE 

De resultaten van het begrotingsjaar zi jn, zoals gebruikeli jk, sterk afhanke-
lijk van de verwachte ontwikkel ing van de actuariële voorziening, welke 
evenals in voorgaande jaren is gebaseerd op een rekenrente van 4 % . 

De rekenrente en de overige waarder ingsgrondslagen zijn ont leend aan 
de XVIe Wetenschappeli jke balans van het A lgemeen burgerl i jk pensioen-
fonds. 

De algemene verhoging van het salaris- en pensioenpei l is gesteld op 
2,5%. (Zie nadere toel icht ing bij de artikelen 21 t /m 25). 

Als gevolg van een sterke discrepantie tussen het verwachte vermogens-
rendement en de aangenomen loontrend is er een groot positief saldo van 
baten en lasten. Of dit geraamde posit ieve resultaat in 1981 zal worden ge-
realiseerd is echter in belangri jke mate afhankelijk van de werkel i jke algeme-
ne salaris(pensioen)sti jgingen. 

ARTIKELEN 

Lasten 

Artikel 7. De toeneming van de actuariële voorziening in 1981 is door de 
wiskundig adviseur geraamd op basis van de waarder ingsgrondslagen van 
de XVIe Wetenschappeli jke balans van het A lgemeen burgerl i jk pensioen-
fonds en kan als volgt worden gespecif iceerd (in mi l joenen guldens): 
toeneming van de actuariële voorziening exclusief het gevolg van een alge-
mene verhoging van hetsa lar is -en pensioenpeil in 1981: 

voor gepensioneerden 2 482 
voor niet-gepensioneerden 247 
toeneming ten gevolge van de op 2,5% gestelde algemene verhoging van het 
salaris-en pensioenpeil 1730 

4 459 
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Artikel 2. Uit de stijging van de maandelijkse standen over het tijdvak van 
1 december 1977 tot en met 31 oktober 1979 (alle herleid naar het salarispeil 
van oktober 1979) is het gemiddelde procentuele accres per maand bepaald, 
waarmee door extrapolatie de toekomstige uitgaven zijn berekend. 

De overige uitgaven zijn geraamd met behulp van de ter beschikking 
staande gegevens uit 1979. 

Met betrekking tot de te verwachten uitgaven aan premievergoeding 
AOW/AWW, alsmede aan de premies AKW, AWBZ en AWW, is uitgegaan 
van de percentages, welke voor het jaar 1980 nader zijn vastgesteld. 

Het geraamde bedrag voor restitutie uitkeringen door het Algemeen ar-
beidsongeschiktheidsfonds (AAF) is sterk gestegen doordat in principe elk 
nieuw toe te kennen invaliditeitspensioen voor declaratie bij dit Fonds in 
aanmerking komt. 

Artikel 5. Met betrekking tot de uitkeringen op grond van artikel N3 van de 
Algemene burgerlijke pensioenwet werd van 1977 tot en met 1979 gunstig 
beschikt op het hieronder vermelde aantal gevallen met de daarbij genoenv 
de gemiddelde afkoopsom. Tevens zijn de voor 1980 en 1981 hiervoor ge-
raamde cijfers vermeld. 

aantal gemiddelde 
toegewezen afkoopsom 
verzoeken 

1977 16 300 7 700 
1978 9 700 8 900 
1979 8 200 10 700 
1980 10 000 9 700 
1981 7 200 13 000 

Artikel 7. Het bedrag dat voor restitutie door het AAF in aanmerking komt 
is aan de hand van de werkelijke terugontvangen bedragen over 1979ge-
raamdopf 1 000 000. 

Artikel 8. Met ingang van 1 januari 1980 is de financiering van de insti-
tuutstherapie/psycho-analyse ondergebracht in de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten. Deze kosten vallen dan niet meer onder de uitvoering van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. In de raming voor 1981 is met de-
ze wijziging rekening gehouden. Desondanks moet in 1981 met een toene-
ming van het aantal verzoeken om voorzieningen met 25% worden gere-
kend. 

Artikel 11. De extra personeelsbehoefte voor het begrotingsjaar 1981 is 
als volgt toe te lichten. 

De beperking toegepast op de ingediende begroting voor het jaar 1980 
heeft verschuiving van activiteiten naar de toekomst noodzakelijk gemaakt. 

Tezamen met de te verwachten groei van werkzaamheden in 1981 resul-
teert dit, met inbegrip van de voor 1980 in het kader van de Aktie Werkwinst 
1980 toegestane aanvullende personeelsuitbreiding van 70, in een totale ex-
tra personeelsbehoefte van 270 plaatsen. 

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de perso-
neelsformatie van de medetelling van verzetstijd voor pensioen. 

Bij totstandkoming van het hierop betrekking hebbende wetsontwerp 
(14 656) zal een verdere uitbreiding met 27 plaatsen nodig zijn. 

Per sector kan voorts nog de volgende toelichting worden gegeven. 

Sector pensioenzaken. De sociaal-medische sector wordt nog steeds 
geconfronteerd met een sterke groei in de uitvoering van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet voor ambtenaren. 

Daarbij is sprake van een schoksgewijze volume-toeneming ten gevolge 
van het onder de werkingssfeer van de AAW brengen van de werkende, ge-
huwde vrouw. 

De groei van het bestand gepensioneerden en het overgaan op een an-
dere wijze van verwerking en beheer van gegevens met betrekking tot 
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diensttijd en grondslag van deelgerechtigden, vragen ook om verdere uit-
breiding. De intensivering en uitbouw van het op revalidatie gerichte beleid 
en de beleidsadvisering in algemene zin vergen eveneens extra personeel. 

Sector beleggingen. De omvang van de voor belegging beschikbare mid-
delen stijgt nog steeds. 

De voorbereiding, begeleiding vooral van de bouw van woningen en an-
dere gebouwen alsmede de exploitatie daarvan vergt meer personeel. Dit 
geldt eveneens voor de leningen ten behoeve van de bouw en voor het be-
heer van de andere onderdelen van deze sector. 

Daarvoor is het noodzakelijk, dat voldoende know-how binnen het fonds-
apparaat beschikbaar komt ten einde op deze ontwikkelingen te kunnen in-
spelen. 

Voorts vergt de opbouw van het hypotheekbedrijf, een intensievere bege-
leiding van grootschalige geïntegreerde vastgoedprojecten en een toene-
mende intensiteit en complexiteit van bestaande activiteiten in de onroe-
rend goed-exploitatiesfeer ook uitbreiding van de personeelsomvang. 

Sector administratief beheer. De geschetste toeneming van activiteiten in 
de vorengenoemde sectoren hebben een directe invloed op de vereiste om-
vang van een groot deel van de dienstverlening, vooral in kwantitatieve zin. 
Met name de intensivering van de voorlichting op pensioengebied en de 
controle op de bijdragen vereisen, naast de steeds verder voortschrijdende 
automatiseringstoepassingen, uitbreiding van het personeel. 

Daarnaast wordt in toenemende mate een beroep gedaan op een meer 
kwalitatieve ondersteuning vanuit de verschillende specialismen die in deze 
sector zijn gebundeld. 

Artikel 15. De kosten Stichting Verzorgingscomplex Abp zijn als volgt op-
gebouwd: 

doorberekening huisvestingskosten 804 000 
rente leningen 13 000 
doorberekening salariskosten 360 000 
salariskosten Stichting 685 000 
exploitatie overschot (bruto-winst) 7. 241000 

totaal 1 621 000 

De kosten vermeld onder «doorberekening huisvestingskosten» en «door-
berekening salariskosten» zijn als baten verantwoord onder artikel 27; de 
rente is verantwoord onder artikel 31. 

Baten 

Artikel 20. Onder contante waarde van de overrente wordt verstaan het 
verschil tussen de waarde berekend volgens de wiskundige koersmethode 
en de nominale waarde van het vermogen. 

Bij de wiskundige koersmethode is, evenals bij de berekening van de actu-
ariële voorziening, de rekenrente van 4 % gehanteerd. 

Er wordt gerekend met vervroegde aflossing respectievelijk renteaanpas-
sing indien deze volgens de leningvoorwaarden mogelijk zijn en de nomina-
le rente boven 4% ligt. 

Als consequentie hiervan is in voorkomende gevallen de contante waarde 
van de boete opgevoerd. De contante waarde van de overrente omvat aldus 
slechts die rentebaten, uitgaande boven 4 % waarvan het Fonds op grond 
van de leningvoorwaarden zeker kan zijn. De toeneming van de contante 
waarde van de overrente in 1981 is door de wiskundig adviseur geraamd op 
f 1 392 miljoen. Rekening houdend met deze contante waarde van de over-
rente is een fondsrendement van ± 8,2 % geraamd. 
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Artikelen 21 t/m 25. Bij de wet van 11 april 1979, Staatsblad 304 (wijziging 
van de Algemene burgerlijke pensioenwet ca.) is onder meer bepaald, dat 
de drempeltijdbijdrage met ingang van 1 januari 1980 is vervallen. 

De gerealiseerde beleidsvoornemens voor de ambtenaren-salarissen uit 
het voorjaar 1980 zoals verschuiving van de bestek-kortingspercentages in 
de salarisschalen, def 26,- loonmaatregel en het laten vervallen van de 
nacalculatie ad circa 0,45%, zijn in de ramingen voor 1981 verwerkt. 

Artikel26. De gestegen materiële en personele lasten, welke zijn begroot 
in de artikelen 11 tot en met 15 werken door in de stijging van de baten uit 
hoofde van doorberekende apparaatskosten. 

Artikel 27. Wanneer de beleidsvoornemens van de regering met betrek-
king tot het afschaffen van de Rijksannuïteiten in 1980 worden gerealiseerd, 
vervallen de baten, verantwoord onder dit artikel. 

Artikelen 28 en 29. Een zeer globaal overzicht van de in 1981 beschikbaar 
komende middelen voor belegging op lange termijn is aangegeven in de na-
volgende opstelling (in miljoenen guldens). 

Herkomst van de middelen 

toeneming actuariële voorziening 4459 
toeneming contante waarde van de overrente '/. 1392 

3 067 

afschrijvingen, aflossingen en verkoop van beleggingen 3161 
positief saldo over 1981 6106 

onttrekking voorinschrijfrekening ter consolidatie en vrijgave 

op lange termijn beschikbaar 
mutaties werkkapitaal 

per saldo op lange termijn te beleggen 

Besteding van de middelen 

vastrentedragende beleggingen 6 350 
aandelen en converteerbare obligaties 10 
onroerend goed 450 

12 334 

4 780 

17114 
>. 794 

16320 

6810 

storting voorinschrijfrekening 4810 

11620 
consolidatie voorinschrijfrekening 4 700 

totaal 16320 

Het in exploitatie zijnde bezit aan woningen zal in 1981 ± 34 000 bedragen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
Voor deze, 
H. Wiegel 
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