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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 Wetenschappel i jke balans van het Algemeen burgerl i jk pensioen-
fonds. 

De algemene verhoging van het salar is-en pensioenpeil is evenals in 1979 
gesteld op 4,5 %. 

Het gemiddelde rendement op de nieuwe beleggingen is op 7,5 % ge-
raamd. 

Het saldo van baten en lasten in deze begrot ing is evenals in die van 1979 
positief. 

Of dit geraamde posit ieve resultaat in 1980 zal worden gerealiseerd is ech-
ter in belangri jke mate afhankelijk van de werkel i jke algemene salaris 
(pensioen)sti jgingen en de werkel i jk te bereiken rendementen in 1980. 

ARTIKELEN 

Lasten 

Artikel 7. De toeneming van de actuariële voorziening in 1980 is door de 
wiskundig adviseur geraamd op basis van de waarder ingsgrondslagen van 
de XVIe Wetenschappel i jke balans van het Algemeen burgerl i jk pensioen-
fonds en kan als volgt worden gespecificeerd (in mi l joenen guldens). 

Toeneming van de actuariële voorziening exclusief het gevolg van een al-
gemene verhoging van het salaris- en pensioenpeil in 1980: 

voor gepensioneerden 2 708 
voor niet gepensioneerden 725 

Toeneming ten gevolge van de op 4,5 % gestelde algemene verhoging van het 
salaris-en pensioenpeil 3 134 

6 567 
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Artikel2. Bij de raming van de lasten, verantwoord onder dit artikel, is re-
kening gehouden met een uit de pensioenbestanden van 1 december 1976 
t/m 31 oktober 1978 verkregen accres. 

Het verhaal ingevolge de artikelen N4, N5 en N7 van de Algemene burger-
lijke pensioenwet i s - gelet op het beloop van deze posten in 1978-ge-
raamd op f 30 000, f 800 000 en f 200 000. 

Voor het bedrag van het pensioenverhaal ingevolge de Verhaalswet onge-
vallen ambtenaren is een lagere schatting voor het begrotingsjaar aangehou-
den. De voorraad claims, die na het proefproces in 1977 open viel, zal tegen 
1980 namelijk aanzienlijk zijn geslonken. 

Artikel 5. Met betrekking tot de uitkeringen op grond van artikel N3 werd 
van 1976 t/m 1978 gunstig beschikt op het hieronder vermelde aantal geval-
len met de daarbij genoemde gemiddelde afkoopsom. 

Tevens zijn de voor 1979 en 1980 hiervoor geraamde cijfers vermeld. 

Aantal Gemiddelde 
toegewezen afkoopsom 
verzoeken 

1976 16 900 7 600 
1977 16 300 7 700 
1978 9 700 8 900 
1979 10 000 8 000 
1980 10 000 9 700 

Artikel 7. In verband met het voornemen een ruimer gebruik te maken van 
de herplaatsingsmogelijkheden, is een extra bedrag van f 650 000 geraamd. 

Gelet op de hoogte van dein 1977 en 1978van het A.A.F, terugontvangen 
bedragen, wordt het bedrag dat voor restitutie door het A.A.F, in aanmerking 
komt voor het begrotingsjaar geraamd op f 20 000. 

Artikel 8. Er wordt rekening gehouden met een toeneming van het aantal 
verzoeken om voorzieningen. Tezamen met de prijsstijging van deze voor-
zieningen, zal de claim op het A.A.F, met 50 % stijgen ten opzichte van 1979. 

Het ten laste van het Fonds blijvende bedrag zal in het begrotingsjaar nog 
verder teruglopen tot ± f 100 000. 

Artikel 11. De extra personeelsbehoefte voor het begrotingsjaar 1980 is 
als volgt toe te lichten. 

Sociaal-Medische sector. De uitvoering van de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet voor ambtenaren en alles wat daarmee samenhangt heeft 
niet alleen tot gevolg dat het aantal aanvragen stijgt, maar ook dat de behan-
deling van deze aanvragen complexer wordt. Ook in 1980 wordt nog een for-
se stijging van het aantal aanvragen verwacht. 

Het behandelen van al deze aanvragen en een op handen zijnde wijziging 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zullen voor het begrotingsjaar 
1980 extra capaciteit vragen. 

Beleggingssector. De ontwikkelingen op de vastgoed- en kapitaalmarkt 
nopen tot een strengere selectie van nieuwe beleggingen en een intensiever 
volgen van bestaande beleggingen. Tevens ligt het in de bedoeling te star-
ten met het verstrekken van hypothecaire geldleningen. Genoemde ontwik-
kelingen vragen extra capaciteit. 

Sector Administratief Beheer. De toeneming van werkzaamheden in de 
andere sectoren heeft zijn invloed op de bezetting van de dienstverlenende 
sector, vooral in kwantitatieve zin. 

Daarnaast wordt door noodzakelijke verhoging van de slagvaardigheid en 
groeiende relatie tussen diverse processen (ook via automatisering) in de 
drie sectoren, in toenemende mate een beroep gedaan op specialismen van 
deze sector, hetgeen ook in kwalitatief opzicht gunstige gevolgen heeft. 
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De toeneming van de post tegemoetkoming in studiekosten en de afne-
ming van de post kosten vakopleiding personeel worden veroorzaakt door 
veranderingen in het beleid ten aanzien van de facil i teiten bij studie en de re-
gel ingen bij studie-opdrachten. De kosten van studie nameli jk worden mede 
op grond van een ver ru iming van de bestaande regeling méér aangemerkt 
als een tegemoetkoming in de kosten dan voorheen. 

De post uitkeringen ingevolge artikel 42 van het A.R.A.R. is in dit begro-
tingsjaar voor het eerst apart opgevoerd voor een bedrag van f 80 000 (uit-
kering wegens ziekte na beëindiging dienstverband). 

Artikel 13. De huisvestingskosten ondergaan de invloed van de ingebruik-
neming van het nieuwe kantoorgebouw. 

De sterke st i jg ing van de post «onderhoud, reparatie en huur van kantoor-
machines» word t voornamel i jk veroorzaakt door een toeneming van de te 
huren automatiser ingsapparatuur. 

Bij de raming van de post «overige dienstreizen» is rekening gehouden 
met tar iefsverhogingen voor het woon-werkverkeer. De hogere raming van 
de verplaatsingskosten houdt verband met de voorgestelde personeelsuit-
breiding. 

Artikel 14. De afschri jvingen zullen toenemen door de aanschaf van in-
ventaris ten behoeve van de inr icht ing van het nieuwe kantoorgebouw. 

Artikel 15. In verband met de opening van het nieuwe kantoorgebouw en 
een reünie van oud-medewerkers van het Fonds in 1980 is de post «repre-
sentatiekosten» aanzienlijk hoger geraamd dan in 1979. 

De «kosten verbonden aan de automat iser ing en het uitbesteden van 
werkzaamheden aan het Rijks Computercentrum en andere instel l ingen» 
zijn een gevolg van het beleid dat erop is gericht om bestaande standaard-
toepassingen op automat iser ingsgebied, zonodig onder aanbrengen van 
kleine aanpassingen, over te nemen. Tevens 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, zodat de werk-
zaamheden zullen moeten worden uitbesteed. 

De lasten, verantwoord onder de post «Raad van toezicht» zijn verhoogd 
met de geraamde algemene loon- en salarismaatregelen. 

De kosten Sticht ing Verzorgingscomplex A.b.p. zijn als volgt opgebouwd : 

Doorberekening huisvestingskosten 768 000 
Rente leningen 11000 
Doorberekening salariskosten 344 000 
Salariskosten Stichting 636 000 
Exploitatie-overschot (brutowinst) - / -211 000 

Totaal 1 548 000 

De doorberekende huisvestingskosten en salariskosten zijn als baten ver-
antwoord onder respectievelijk de artikelen 27 en 32. 

Baten 

Artikel 20. Onder contante waarde van de overrente word t 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 actuariële voorziening, de rekenrente 
van 4 % gehanteerd. Er word t gerekend met vervroegde aflossing respectie-
velijk renteaanpassing indien deze volgens de leningvoorwaarden mogeli jk 
zijn en de nominale rente boven 4 % ligt. 
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Als consequentie hiervan is in voorkomende geval len de contante waarde 
van de boete opgevoerd. De contante waarde van de overrente omvat aldus 
slechts die rentebaten, ui tgaande boven 4 % waarvan het Fonds op grond 
van de leningvoorwaarden zeker kan zijn. De toeneming van de contante 
waarde van de overrente in 1980 is door de wiskundig adviseur geraamd op 
f 8 9 9 min . 

Artikelen 21 t/m 26. De ontwikkel ing van de bi jdrage-baten is afhankelijk 
van de vo lumetoeneming en van de nominale toeneming van de bijdrage-
grondslagen. 

De vo lumetoeneming word t bepaald door de incidentele salarisst i jgingen, 
de st i jg ing van het aantal act iefdeelgerechtigden en het salarisniveau van de 
nieuwe intreders. De nominale toeneming van de bi jdragen ontstaat uit de 
meerdere ontvangsten in verband met algemene loon- en salarismaatrege-
len. Op grond van de bele idsvoornemens zoals die in Bestek '81 en in de Mi l -
joenennota 1979 zijn u i tgesproken, zal de vo lumetoeneming van de pen-
sioenbi jdragen geringer zijn dan voorheen. De nominale st i jging is evenals 
in 1979 op 4,5% geraamd. 

De raming van de bi jdragen bli jkt voor 1979 te hoog te zijn geweest. Een 
ger ingere vo lumest i jg ing van de bi jdragegrondslag in 1978 en een geringe-
re algemene loon- en salarisst i jging in dat jaar dan de raming ervan ten be-
hoeve van de begrot ing 1979, zijn de belangrijkste oorzaken. 

Artikel 27. De st i jg ing van de door te berekenen kosten houdt verband 
met de gestegen personele en materiële lasten, welke zijn begroot in de arti-
kelen 11 t /m 15. 

Artikelen 29 en 30. Een zeer globaal overzicht van de in 1980 beschikbaar 
komende middelen voor belegging op lange termi jn is aangegeven in de na-
volgende opstel l ing (in mi l joenen guldens). 

Herkomst van de middelen 

Toeneming van de actuariële voorziening 6 567 
Onttrekking aan de Voorinschrijfrekening ter consolidatie 4 700 
Aflossing leningen/verkoop effecten/uitlotingen 2 374 
Voordelig saldo over 1980 2 804 
Aflossing op rentedragende vordering op het Rijk 72 
Toeneming van decrediteuren/transitoria 40 
Afschrijving 30 
Toeneming van de voorzieningen 4 

Totaal 16 591 

Besteding van de middelen 

Toeneming van de contante waarde overrente 899 

Toeneming overlopende rente 300 
Toeneming debiteuren/transitoria 100 
Toeneming inventaris 2 

Totaal af 1 301 

Beschikbaar voor beleggingen op lange termijn 15 290 

Onderhandse leningen inclusief consolidatie 10 430 
Voorinschrijfrekening 4 550 
Onroerend goed 300 
Aandelen 10 

Totaal 15 290 

Het in exploitat ie zijnde bezit aan won ingen zal in 1980 ± 35 000 bedragen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
H. E. Koning 
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