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Binnen de vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen1 zijn 
naar aanleiding van deze begrot ing en de daarbij gegeven toel icht ing de vol -
gende vragen gesteld. 

De commissie acht de plenaire behandel ing van deze begrot ing vo ldoen-
de voorbereid als op deze vragen zal zijn geantwoord. 

1 
Zou de Minister aan kunnen geven waarom nog steeds een rekenrente 

van 4 % word t gehanteerd? Is dit percentage nog wel realistisch gezien de 
huidige rentevoet en het strikte monetaire beleid van De Nederlandsche 
Bank? Wat zouden de gevolgen van een geringe verhoging van de rekenrente 
zijn voor de f inanciering van het hele pensioenstelsel? 

Welk m in imum positief saldo zou nodig zijn om bij ongewijz igd beleid het 
ABP te laten functioneren? 

Bestaat er een correlatie tussen de hoge reservevorming van het ABP en 
het f inancieringstekort? Indien dit niet het geval is, waarom wordt de groei 
van de reserve niet getemporiseerd ten gunste van verlaging van de pre-
mie? Waarvoor is de sterke groei van de reserves de laatste jaren noodzake-
lijk? 

Wat zal de ontwikkel ing zijn van de actuariële voorziening in 1979 en 1980, 
gezien de grotere aanspraak op de A A W en gezien de verhoging van de 
AOW per 1 januari 1980? 

' Samenste l l ing : Van Thi jn (PvdA), Nypels 
(D'66), Roethof (PvdA), Schol ten (CDA), Bre-
men (CDA), Roels (PvdA), Keja (VVD), Aarts 
(CDA), Wa l tmans (PPR), Van der Doef (PvdA), 
Wei jers (CDA), voorzi t ter, Evenhuis (VVD), Knol 
(PvdA), Ni jpels (VVD), N i jhof (DS'70), Moo r 
(PvdA), Gerri tse (CDA), Tr ipels (VVD), Coupr ie 
(CDA), Van den Anker (PvdA) en Van der Burg 
(CDA). 

Kan nader worden aangegeven om welke voorzieningen het in artikel 8 
gaat? Kan de sti jging van de claim op het AAF met 50% ten opzichte van 
1979 nader worden toegelicht? 

Kan worden aangegeven welke personeelssterkte door het Algemeen bur-
gerlijk pensioenfonds is gevraagd en welke door de Minister is toegestaan? 
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7 
In de jaarverslagen over 1977 en 1978 werd vermeld , dat de personeels-

voorziening niet zo gemakkeli jk verl iep. Kan de Minister een actueel inzicht 
geven in de algemene werv ingsproblemat iek van het Algemeen burgerl i jk 
pensioenfonds? Waar vandaan word t het personeel betrokken, uit de regio-
Heerlen, uit andere delen van L imburg of van elders? Doet het ABP nog 
steeds beroep op z.g. servicebureaus? Zo ja, wanneer kan het ABP dit zelf 
opvangen? 

8 
Kan nader worden aangegeven in welke mate en aan wie hypothecaire 

geldleningen worden verstrekt? 

9 
Van wie word t automat iser ingsapparatuur gehuurd (zie artikel 13)? 

10 
Aan welke instel l ingen, naast het Rijks Computercentrum, worden auto-

mat iser ingswerkzaamheden uitbesteed (zie artikel 15)? 

11 
Waarom word t verwacht, dat het aantal benodigde functionarissen ten be-

hoeve van de verzorging van de invoer van gegevens niet vol ledig zal kun-
nen worden aangetrokken? Om welke functies, met welk opleidingsniveau 
en welke salarisschalen gaat het? Vindt er voldoende werv ing plaats naar 
deze functionarissen? Wat zijn de redenen, dat de instell ingen waaraan deze 
werkzaamheden worden uitbesteed kennelijk wel over voldoende van be-
doelde funct ionarissen beschikken? 

12 
In de memor ie van toel icht ing bij de begrot ing van het ABP voor 1978 

stond bij artikel 31 vermeld , dat is uitgegaan van een pensioenpremie van 
24%. Bij de begrot ing voor 1980 word t hierover geen mededel ing gedaan. Is 
de pensioenpremie gebaseerd op 24% of 22%? Indien 22%, hoe komt het 
dan dat de pensioenbi jdrage ten opzichte van 1979 nog is gestegen? Wat ge-
beurt er - uitgaande van 22% - m e t het bedrag dat hierdoor door de rijks-
overheid word t bespaard? 

13 
Zou de huidige vermogensposi t ie van het ABP het mogel i jk maken meer 

te investeren in de (sociale) won ingbouw? 

14 
Om welke redenen worden de adjunct-directeur, de geneeskundig advi-

seur en de wiskundig adviseur met een toelage boven het ambtel i jke salaris 
gehonoreerd en hoe groot zijn de respectievelijke toelagen (zie bijlage II B)? 

De voorzitter van de commiss ie, 
Weijers 

De griff ier van de commissie, 
Eikerbout 
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