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1. Een motivering van de keuze van de rekenrente van 4 procent is ver-
meld in het rapport van de 16de wetenschappelijke balans. De in artikel L16 
van de Algemene burgerlijke pensioenwet genoemde - onafhankelijke - ba-
lanscommissie, belast met het vaststellen van de actuariële balans, heeft 
zich op het standpunt gesteld dat, naast de inhaalbijdragen, ook extra beleg-
gingsopbrengsten uitgaande boven de rente-ontvangsten op basis van de re-
kenrente, de zogenaamde overrente, nodig zijn voor het in stand houden 
van het financieel evenwicht bij een - voor het Algemeen burgerlijk pensi-
oenfonds- sterk ongunstige ontwikkeling van de overheidssalarissen. Voor 
de financiering van toekomstige pensioenaanpassingen is in de balans geen 
volledige voorziening getroffen. Een gedeeltelijke compensatie tegenover 
het hanteren van een rekenrente die lager is dan de gemiddelde rente-op-
brengst-fondsrendement - wordt gevonden in de wiskundige waardering 
van de beleggingen, waarbij de zeker te verwachten overrente constant 
wordt gemaakt. Het hanteren van een rekenrente van 4 procent wordt binnen 
de actuariële wetenschappen alom als de maximaal te aanvaarden rente-
voet beschouwd. 

Ook de Verzekeringskamer gaat van een overeenkomstige rekenrente uit, 
ook voor die pensioenfondsen, die geen welvaartsvaste pensioenverplichtin-
gen kennen. De afstand tussen de rekenrente en het gemiddelde fondsren-
dement gerandeert slechts de aanwezigheid van een dekking die beslist 
noodzakelijk is te achten voor de toekomstige aanpassing van pensioenrech-
ten. Daarnaast is het bestaan van een positief saldo op de begroting wense-
lijk met het oog op: 

- de relatieve toeneming van het aantal ouderdomspensioenen op lange-
re termijn; 

- de onevenredige toeneming van het aantal invaliditeitspensioenen; 
- de in economisch opzicht te verwachten situatie met een weer aanwak 

kerende inflatie. 

Het (strikte) monetaire beleid van De Nederlandsche Bank is gericht op be-
teugeling van de liquiditeitsquote (zie jaarverslag 1978 van De Nederland-
sche Bank blz. 76 e.v.). De mede hierdoor wisselende rentevoet alleen kan 
niet dienen als basis voor de rekenrente: de rekenrente dient een stabiele 
«rekenfactor» te zijn. Slechts wanneer de balansen van jaar tot jaar met deze 
rekenmaatstaf worden vastgesteld zullen er vergelijkingen kunnen worden 
getrokken, die een bepaalde ontwikkeling indiceren. 
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2. Een m i n i m u m positief saldo als in de vraag bedoeld is niet aan te geven 
in verband met niet voorzienbare ontwikkel ingen. Gelet nameli jk op de grote 
gevoel igheid van het A lgemeen burgerli jk pensioenfonds voor veranderin-
gen in het loonpei l en de rente op de kapitaalmarkt is een algemene reserve 
noodzakelijk om jaarli jkse schommel ingen in het resultaat te kunnen egali-
seren, zodat f requente wi jz ig ingen in het bi jdragepercentage kunnen wor-
den voorkomen en derhalve ook op langere termi jn een bepaalde pensioen-
premiestabil isatie kan worden bewerkstel l igd. Gezien tegen deze achter-
grond kan het bedrag van de algemene reserve, die niet het karakter heeft 
van vri j besteedbaar vermogen, bepaald niet excessief genoemd worden. 

3. Een dergeli jke correlatie is niet aanwezig. Voor beantwoording kan 
voorts verwezen worden naar het gestelde onder 1 en 2. Een tempor iser ing 
van de groei van de reserve ten gunste van een ver laging van de premie 
word t ook ontraden door de eerdergenoemde belanscommissie in de laatst 
verschenen «16de» wetenschappeli jke balans. 

4. Met deze ontwikkel ing is bij de opstel l ing van de onderwerpel i jke 
fondsbegrot ing al rekening gehouden. 

5. Het betreft in artikel 8 voornamel i jk de volgende categorieën: 
- voorzieningen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg, met na-

me psychotherapeutische behandel ingen; 
- gezinsverzorging en huishoudeli jke hu lp ; 
- te verwachten regeling vergoeding reiskosten in verband met opname/ 

bezoek in een inr icht ing; 
- de advisering in het kader van de beschikking geldeli jke steun gehandi-

capten van 15 april 1978. 

De toeneming met 25 % van het aantal te ontvangen voorzieningen heeft 
een st i jging van de ui tgaven tot gevolg enerzijds omdat er meer voorzienin-
gen moeten worden vergoed, anderzijds omdat het lopende bestand perio-
dieke voorzieningen (autokostenvergoedingen) dient te worden aangepast 
aan de gestegen kosten. Het bestand aan te passen voorzieningen i songe-
veer 10 000. In welke mate de f inanciering van de inst i tuutstherapie/psycho-
analyse met ingang van 1 januari 1980 ten laste van de Algemene wet bi j-
zondere ziektekosten van invloed zal zijn op het geraamde bedrag is vanwe-
ge over lopende uitgaven nog niet aan te geven. Bovendien zullen nog aan-
vragen om therapie in behandel ing moeten worden genomen voor zover de 
behandeling in of voor 1979 is aangevangen. 

6. Gevraagd werd een personele ui tbreiding met 261 man, zodat de be-
grote totale personeelssterkte voor het dienstjaar 1980 2505 zou hebben be-
dragen. Toegestaan is een uitbreiding tot 2304. 

7. Werv ingsprob lemen doen zich voornamel i jk voor bij de voorziening in 
vacatures op specialistisch terrein, zoals automatiser ingsdeskundigen, ge-
neeskundigen, organisat iedeskundigen, een aantal specialistische functies 
in de beleggingssector, en dergeli jke. Verder brengt - zoals ook uit de beant-
woord ing onder punt 11 b l i j k t - rout inematige arbeid een bepaald ver loop 
met zich, zodat zelfs in geval van voldoende aanbod op de arbeidsmarkt toch 
geen permanente bezetting van de desbetreffende functies realiseerbaar is. 
Het personeel van het Algemeen burgerl i jk pensioenfonds word t bij voor-
keur aangetrokken uit de regio Zuid-Limburg en zo nodig van elders. Het AI-
gemeen burgerl i jk pensioenfonds doet nog steeds een beroep op zoge-
naamde servicebureaus: 

1. in zeer beperkte mate ter voorziening in kortdurende opengevallen 
functies met werk van eenvoudige aard. Deze behoefte zal zich bli jven mani-
festeren; ter zake zij verwezen naar de beantwoording onder de punten 10 
en 11. 
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2. ter overbrugging van nog steeds niet vo ldoende beschikbare hoog-
waardige automat iser ingsdeskundigen. Gaandeweg word t dit aantal service-
krachten a f g e b o u w d " in 1979 van 34 naar 14 - door doors t roming van ei-
gen personeel als gevolg van opgedane ervaring en nadere ople id ingen. 
Verwacht word t dat deze geleideli jke afbouw eind 1982 zijn beslag zal kri j-
gen. 

8. Het l igt in de bedoel ing geleideli jk aan te beginnen met het verstrekken 
van hypothecaire leningen aan particulieren op marktvoorwaarden to tvoors -
h a n d s f 2 5 0 m l n . i n 1980. 

9. Automat iser ingsapparatuur word t gehuurd van IBM. 

10en 11. Invoerwerkzaamheden worden uitbesteed aaneen particulier 
ponsbureau. Voor beantwoord ing van de vraag waarom word t verwacht dat 
het aantal benodigde funct ionarissen ten behoeve van de verzorging van de 
invoer van gegevens niet vol ledig zal kunnen worden aangetrokken, kan 
worden verwezen naar het onder punt 7 vermelde. Het gaat in casu om 
video-typisten met l.e.a.o.-opleiding en gehonoreerd naar schaal 18 van het 
BBRA. Naar dergeli jke typisten is veel vraag, gezien de concentratie van ver-
schil lende automatiser ingscentra in de regio Zuid-L imburg. Vanwege de 
aard van de werkzaamheden (rout inematige en spanning veroorzakende ar-
beid) treedt een groot ver loop op in de bezetting van deze functies, hetgeen 
ten koste gaat van de produkt ie. Daardoor - en in verband metp iekwerk-
zaamheden - is ui tbesteding onvermi jdel i jk. 

Het antwoord op de voorlaatste vraag van vraag 11 luidt: ja, er v indt vo l -
doende werv ing plaats. Als reden, zoals bedoeld in de laatste vraag, kan 
worden vermeld : betere honorer ing. Ter toel icht ing kan worden vermeld dat 
de post «uitbesteed werk» ook gelden bevat die eventueel nodig zouden 
kunnen zijn voor aankoop van programmatuur of het uitbesteden van gehe-
le projecten op het moment dat de capaciteit, casu quo de t i jd ontbreekt om 
een project dat op het begrot ingsmoment nog niet bekend was zelf te doen. 
Aan welke instel l ingen een en ander eventueel zou worden uitbesteed is nog 
niet bekend. 

12. De begrot ing 1980 is, evenals die van 1979, gebaseerd op een pensi-
oenpremie van 22 %. De st i jging van de pensioenbi jdragen (artikel 21) is, zo-
als in de memor ie van toel icht ing vermeld, afhankelijk van de volumetoene-
ming , zoals de incidentele salarissti jgingen en de st i jging van het aantal ac-
tief deelgerechtigden. De verlaging van de pensioenpremie van 24 naar 
22 % is per 1 januari 1977 doorgevoerd in verband met de invoering van de 
algemene arbeidsongeschiktheidswet per 1 oktober 1976. Het bedrag, dat 
door de ver laging van de pensioenpremie word t bespaard, word t door de 
overheid besteed aan premiebetal ingen ingevolge de AAW. 

13. Het A lgemeen burgerl i jk pensioenfonds is geen zogenaamde «toege-
laten instell ing» in het kader van de won ingwet en kan derhalve geen sociale 
won ingbouw als onroerend-goedbelegging realiseren. Daarentegen word t 
de sociale won ingbouw reeds geruime t i jd door het A lgemeen burgerl i jk 
pensioenfonds gefinancierd door middel van het verstrekken van geldlenin-
gen aan woningbouwcorporat ies , st icht ingen voor bejaardenzorg en andere 
toegelaten instel l ingen (in 1979 tot een bedrag van ongeveer f 340 min.). Af-
hankelijk van de vraag bestaat er geen bezwaar het bedrag voor dit soort le-
ningen in de toekomst eventueel nog verder te verhogen. Voorts investeert 
het Algemeen burgerl i jk pensioenfonds als een der weinige beleggers in on-
roerend goed nog steeds in de won ingbouw door het realiseren van premie-
huurwoningen onder vigeur van de dynamische kostpri jsregeling. 
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14. De functies van adjunct-directeur en wiskundig adviseur zijn gewaar-
deerd met schaal 151. Het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1948 (BBRA) heeft deze schaal niet beschikbaar voor het Algemeen burger-
lijk pensioenfonds. In verband met de voorgenomen wijziging van dit be-
sluit, welke onder meer gericht is op het laten vervallen van ambten, vindt 
sedert geruime tijd geen inschrijving meer plaats. Een oplossing is gevon-
den door de bezoldiging van de adjunct-directeur en de wiskundig adviseur 
op het niveau van schaal 151 te brengen door middel van een toelage op 
grond van artikel 19 van het BBRA (ambtstoelage). Er is derhalve sprake 
van een formeel salaris-technische achtergrond. Het bedrag van de toelage, 
welke het maximum van schaal 150 en 151 overbrugt, is f 648 per maand. 

De geneeskundig adviseur wordt bezoldigd volgens schaal 152, maar 
heeft een persoonlijke toelage ex artikel 19a van het BBRA, welke zijn salaris 
brengt op het maximum van schaal 153. De toelage bedraagt f 760 per 
maand. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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