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1 
Anders dan de vraag suggereert is ook thans de achttiende Weten-

schappelijke balans nog niet verschenen. De oorzaak van het later 
verschijnen dan aanvankelijk gedacht, zijn de noodzakelijk gebleken 
controle, correctie en verbeteringen van het concept. De balans zal naar 
verwachting in januari 1987 uitkomen. Een oordeel over de balans kan 
dan ook thans niet worden gegeven. 

2 
Het was de bedoeling dat het jaarverslag van het fonds op 26 augustus 

jl. zou worden gepresenteerd. Omdat in het jaarverslag actuariële 
gegevens waren verwerkt die afkomstig zijn uit de achttiende Wetenschap-
pelijke balans moest eerst vaststaan dat deze door de balanscommissie 
niet meer zouden worden gewijzigd. Nadat ter zake zekerheid was 
verkregen, is in overleg met de balanscommissie vervolgens besloten de 
publikatie van het jaarverslag, ondanks het niet verschijnen van de 
achttiende Wetenschappelijke balans, op 15 oktober jl. te laten plaatsvin-
den. 

3 
De desbetreffende korting is die welke tot stand is gekomen bij de Wet 

van 20 februari 1986, houdende voorlopige verlaging van de verschuldigde 
pensioenbijdrage als bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet 
met 1,25 procentpunt, ingaande 1985 (Stb. 89). 

4 
In zijn desbetreffende brief van 11 juni 1981 heeft mijn toenmalige 

ambtsvoorganger ter afsluiting van een dienaangaande gevoerde discussie 
aan de directie van het Abp-fonds bericht dat hij - gezien de budgettaire 
situatie - genoodzaakt was de financiële middelen waar het hier om gaat 
(f 120 min. op jaarbasis) eerst ingaande 1 januari 1982 beschikbaar te 
stellen. Als gevolg van een omissie is destijds nagelaten in artikel 29 van 
wetsvoorstel 1 7 304 (de Vut-wet) een bepaling op te nemen waarin voor 
artikel 18 een afwijkende datum van inwerkingtreding werd voorgesteld. 

Het ligt in mijn voornemen alsnog indiening van een zodanig wetsvoorstel 
te bevorderen. 
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5 
Op zich geeft het feit dat thans de pensioenuitkeringen hoger zijn dan 

de pensioenpremiebijdragen geen aanleiding tot bezorgdheid. Zoals ook 
in het jaarverslag 1985 van het fonds is aangegeven, werd deze situatie 
al verwacht, zij het eerst tegen het eind van de jaren tachtig. Waar het in 
wezen om gaat is dat pensioenverplichtingen door het fonds kunnen 
worden nagekomen, ook in de toekomst. Zoals ook in het jaarverslag is 
aangegeven, is er geen reden te vrezen dat dat in gevaar komt. 

Aan de ontwikkeling van de pensioenbijdrage in relatie tot de pen-
sioenuitgaven zal wel, mede met het oog op de mogelijke gevolgen van 
privatisering voor het Algemeen burgerlijk pensioenfonds-bestand, de 
verwachte lagere rentestand en het toenemende uitkeringsvolume, de 
nodige aandacht moeten worden besteed. Ook daarop wordt in het 
jaarverslag 1985 gewezen. 

6 
Op blz. 9 van de memorie van toelichting, begroting Algemeen burgerlijk 

pensioenfonds, is vermeld dat op basis van de waarderingsgrondslagen 
en de in tabel 1 opgenomen kerngegevens de verwachte toenemingen 
van de actuariële voorzieningen voor de gepensioneerden 3000 min. en 
die van de VUT 2500 min. bedragen. Ter verklaring daarvan verwijs ik 
naar de als bijlage III van de memorie van toelichting opgenomen 
toelichting van de actuaris van het fonds. 

7 
In de begroting van het Abp is uitgegaan van een pensioenbijdrage van 

14,05% voor zgn. actief overheidspersoneel en van 11,75% voor het zgn. 
in- resp. post-actieve personeel. Over de som van bijdragegrondslagen 
van deze categorieën van in totaal 45,064 mld. wordt thans ruim 13,9% 
bijdrage betaald, overeenkomende met 6,276 mld. Als bijdrage daarin 
van (gewezen) ambtenaren wordt ca. 4,3% aangehouden, overeenkomende 
met 1,94 mld. 

8 
De koopkrachtmutaties voor deze categorieën zijn voor de gebruikelijke 

niveaus (naar verwachting) voor 1986 en 1987. 

1986 1987 

modaal 2 x m 4 x m modaal 2 x m 4 x m 

Ongehuwde ouderdoms-
gepensioneerden 0,5 0,6 1.1 1,6 2,1 2,4 
VUT-uitkeringgenietenden 0,9 0,5 0,9 1,7 2,0 2,4 
Invaliditeitsgepensioneerden, 
jonger dan 65 jaar, het pensioen 
daterend van vóór 1985 - 1 , 2 - 0 . 1 1,3 1,8 2,8 2,6 
Weduwen 0,5 0,5 1 1,7 1,9 2,7 

Met betrekking tot het aantal uitkeringgenietenden kunnen de volgende 
aantallen per ultimo 1986 resp. 1987 worden aangehouden. 

1986 1937 

Ongehuwde ouderdomsgepensioneerden 110 000 112 500 
VUT-uitkeringgenietenden 33 500 37 300* 
Invaliditeitsgepensioneerden, jonger dan 
65 jaar, het pensioen daterend van vóór 1985 58 750 53 750 
Weduwen 130 000 134 000 

* Exclusief het effect van de voorgenomen 
verlaging per 1 ju l i 1987 van de leeftijds-
grens van 61 naar 60 jaar. 
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9 
Indien op de lasten voor invaliditeitspensioen de AAW claims, die als 

een soort van herverzekering kunnen worden aangemerkt, in mindering 
worden gebracht, is de bijdrage ter dekking van de «netto invaliditeits-
pensioenlasten» bij benadering op 3,8% punt van de totale bijdrage aan 
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds te stellen. Door de regelmatige 
veranderingen in het uitkeringsniveau, in de onderlinge verhoudingen 
tussen de uitkeringen en in het pensioenbijdrageniveau is een meer 
exacte specificatie van de pensioenbijdrage niet goed mogelijk. 

Van het vermogen ultimo 1985 is volgens de lasten-min-baten-methode 
bijna f 9 miljard of circa 7% bestemd voor invaliditeitsrisico terzake van de 
actiefdeelgerechtigden en ruim f 8 miljard of circa 6,5% voor de lopende 
invaliditeitspensioenen ter zake van gepensioneerden, in totaal dus circa 
f 17 miljard of 13,5%. 

Gelet op het voorgaande wordt het actuariële resultaat op het invalidi-
teitspensioen niet net als de VUT afzonderlijk geadministreerd. Daar komt 
nog bij dat het invaliditeitspensioen evenals het ouderdomspensioen en 
het weduwen- en wezenpensioen in de Algemene burgerlijk pensioenwet 
is geregeld; de VUT is bij aparte wet geregeld. 

10 t /m 12 
Blijkens de jaarrekening 1 985 van het Abp-fonds heeft de verlaging van 

de invaliditeitspensioenen geleid tot een groter actuarieel voordeel dan 
aanvankelijk was geraamd. Het aanvankelijk voordeel van circa f3 miljard 
heeft geleid tot een verlaging van de pensioenbijdrage met 0,8 procentpunt 
(wet van 20 februari 1986, Stb. 88) hetgeen overeenkomt met ongeveer 
f320 min. Een extra voordeel van f3 miljard is voornamelijk een gevolg 
van een herberekening op basis van de waarderingsgrondslagen van de 
XVIIIe Wetenschappelijke balans. 

Laatstgenoemd voordeel is, evenals andere aspecten van het resultaat 
van 1985, betrokken bij de voornemens met betrekking tot de vaststelling 
van de pensioenbijdrage 1987. 

PM Dit antwoord spoort met een eerder gegeven antwoord in het 
kader van de behandeling van w.o. 1 9 632, Verhoging van een aantal 
daglonen ingevolge de WAO, de WWV en de WW 

13 
De koopkrachtontwikkeling van een gehuwde invaliditeitsgepensioneer-

de beneden de 65-jarige leeftijd, met een niet werkende partner en 2 
kinderen tussen 6 en 11 jaar, in het genot van een uitkering van 73%, 
afgeleid van ondervermelde inkomens in actieve dienst, ziet er in de jaren 
1983 t/m 1987 aldus uit (1982 = 100): 

1983 1984 1985 1986 1987' 

Modaal 
2 x modaal 
4 x modaal 

- 4 . 7 
6,2 

- 5 , 6 

- 5 , 0 
- 5 , 9 
- 5 , 0 

+0,3 
- 5 , 1 
- 4 , 6 

- 1,0 
- 0 , 8 
+3,2 

+ 1,4 
+3,7 
+3,3 

* Raming. 

Een overgang van ambtenaren naar het stelsel van sociale zekerheid is 
enkel voorzien voor het werkloosheidsrisico. De (bruto) aanspraken van 
een (invalide) hoofd van een eenoudergezin op invaliditeitspensioen 
wordt als gevolg hiervan niet aangetast. 

Voor wat het effect in het bruto-traject betreft verschillen de 
invaliditeitsgepensioneerden beneden de 65-jarige leeftijd in geval van 
een dergelijke overgang niet of nauwelijks van dat van actieve ambtenaren. 
Op het moment van overgang wordt het WW-aandeel in de inhouding 
voor beide categorieën vervangen door feitelijke premieheffing voor de 
nWW. Deze omzetting geschiedt nagenoeg inkomensneutraal. 
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14 
Met betrekking tot de VUT-voorziening is in de balans over 1985 een 

voordeel geboekt van f 10,7 mld. per ultimo 1984. Dit voordeel is behaald 
door een herberekening van de VUT-voorziening van -/- 2 mld. en een 
actuariële vrijval van 8,7 mld. door verhoging van het inhaalbijdrageper-
centage met 2,75%-punt in verband met de gewijzigde VUT-reserverings~ 
methode (zie blz. 82 van het jaarverslag 1985 van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds). 

15 
Het balansvoordeel van 10,7 mld. komt niet tot uiting in de begrotings 

opstelling. Daarin zijn alleen de voor het betreffende begrotingsjaar te 
verwachten VUT-uitgaven en inkomsten verwerkt. Bovendien, is net als 
voor de pensioenuitgaven is geschied, een door de actuaris wenselijk 
geachte toeneming van de actuariële voorziening voor het jaar 1987 
- van 2,5 min. - getroffen. 

Overigens zij erop gewezen dat het door het Abp geboekte balansvoor-
deel door wijziging van de VUT-financiering aanleiding heeft gevormd tot 
het voornemen van het kabinet om met ingang van 1 januari 1986 een 
bijdrageverlaging van 500 miljoen voor de periode van 10 jaren door te 
voeren. Bovendien is in het kader van de wijziging van VUT-financiering 
besloten de vergoeding van 's rijkswege vast te stellen op 330 min. 
(geïndixeerd). 

In het CGOA vindt geen overleg plaats over de begroting van het 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds. Wel werd in het CGOA overleg 
gevoerd over de wijziging van de VUT-financiering en de daarmee 
samenhangende verlaging van de pensioenbijdrageafdracht met 500 
miljoen met ingang van 1986. 

16 
Ingevolge artikel 8 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 

(AAW) hebben ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet (Abp) hoewel zij verzekerden zijn in de zin van de AAW 
slechts dan recht op een uitkering krachtens de AAW, wanneer het 
invaliditeitspensioen krachtens de A.b.p-wet lager is dan het bedrag van 
de AAW uitkering. Wijziging in de hoogte van de AAW-uitkering is 
daarom in het algemeen irrelevant voor A.b.p-gepensioneerden. 

Verlaging van de AAW-uitkering heeft tot gevolg dat het A.b.p. minder 
van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds ontvangt ter zake van de 
bij het A b p . in betaling zijnde invaliditeitsgepensioneerden, hetgeen per 
saldo resulteert in hogere pensioenlasten voor die categorie van gepensi-
oneerden. 

17 
De genoemde bedragen voor beleggingen in obligaties betreffen de 

gerealiseerde aankopen in 1 985 (f3066 miljoen) en de prognose van 
aankopen voor 1986 (f3600 miljoen) en 1987 (3600 miljoen). 

Sedert 1981 is de ontwikkeling van de obligatieportefeuille als volgt. 
(In miljoenen guldens) 

Ult imo Obligaties Netto toename" Totaal beh 3gd Obligaties in % 
jaar vermogen totaal belegd 

vermogen 

1981 2 164 82 088 2,64 
1982 3 771 1607 92 268 4,09 
1983 5 9 1 5 2144 101 147 5,85 
1984 9 507 3592 111 531 8,52 
1985 12 216 2709 121 635 10,04 

* De netto toename van de obligatie-
portefeuille is verkregen door op de 
aankopen de verkopen en de aflossingen 
voor obligaties in mindering te brengen. 
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Per ultimo 1985 bedroeg de obligatieportefeuille 10% van het totale 
belegd vermogen. Het streven is gericht op een geleidelijke uitbreiding 
van de portefeuille tot 15% van het belegd vermogen. 

18 
Het aantal formatieplaatsen en de feitelijke bezetting (mensjaren) over 

1985 tot en met 1987 is als volgt: 

Ultimo 
1985 

Ult imo 
1986 

Ult imo 
1987 

Aantal formatieplaatsen in mensjaren 3678 3909 3824.5 

Ult imo 
1985 

1 november 
1986 

Feitelijke bezetting in mensjaren op 
formatieplaatsen 3590 3718 

Het verschil tussen formatie en feitelijke bezetting laat zich verklaren 
uit oorzaken van structurele en van tijdelijke aard. 

Knelpunten met de vervulling van vacatures doen zich voor ten aanzien 
van algemene managementsfuncties en stafmatige en specialistische 
functies. Dit betreffen met name de functies op automatiseringsterrein en 
functies in de beleggingssector boven het niveau van schaal 10 BBRA. 

De automatiseringsdeskundigen zijn moeilijk te werven door de 
relatieve schaarste van deze deskundigen op de arbeidsmarkt en de 
daarmee gepaard gaande hoge salarisniveaus elders. 

De geringe wervingskracht bij de functies in de beleggingssector, met 
name bij onroerend goed, zijn eveneens toe te schrijven aan de discrepantie 
tussen beloningsniveaus elders en die bij de overheid voor deze functies. 

Een verdere verklaring voor het grote aantal vacatures is het feit dat de 
directie heeft beslist om vanaf begin 1986 met het oog op de lopende 
interne reorganisatie van het fonds een voorzichtig aannamebeleid te 
voeren, met name voor de zogenaamde produktiemedewerkers. 

In de loop van 1986 is, mede op verzoek van de Bijzondere Commissie, 
tijdelijk een selectieve personeelsstop ingesteld. Deze geldt tot het 
moment waarop de zittende vaste medewerkers zijn ingedeeld in de 
nieuwe organisatie. Daar waar dit in het kader van het werkaanbod 
noodzakelijk is, worden servicekrachten en/of tijdelijke krachten ingezet. 

19 
Herplaatsbaar is een ambtenaar die voor zijn, al dan niet volledige 

betrekking is afgekeurd en geschikt is bevonden voor een passende 
andere volledige of onvolledige dienstbetrekking. 

Tot 1 september 1983 was er alleen sprake van de mogelijkheid een 
ambtenaar met een volledige betrekking te herplaatsen in een volledige 
betrekking. Per genoemde datum is eveneens de leeftijdsgrens van 50 
jaar komen te vervallen. 

Door het vervallen van de leeftijdsgrens zijn de mogelijkheden voor 
herplaatsingen aanzienlijk verruimt. Door de schrapping van de eis tot 
herplaatsing in een volledige betrekking kunnen thans mindervaliden hun 
resterende validiteit benutten door het vervullen van een deeltijdfunctie 
die tenminste 50% is van de voor die betrekking (of samenstelsel van 
meerdere betrekkingen) gebruikelijke arbeidsweek. 

Door de boven omschreven wijzigingen kunnen thans meer ambtenaren 
herplaatst worden dan in de voorafgaande jaren. 
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20 
De toeneming van de personeelskosten met f 6,4 miljoen ten opzichte 

van de begroting 1986 is als volgt te specificeren: 

Toeneming in verband met herwaardering in het kader van 
het BBRA 1984 f 7,4 min. 
Incidentele salarisstijging f 3,9 min. 
3% efficiencymaatregel f 7,7 min. 7. 
Uitbreiding personeelsbestand in verband met invoering WIV 
en Wagw f 2,0 min. 
Overige mutaties in personeelskosten per saldo f 0,8 min. 

f 6,4 min. 

De incidentele salarismaatregelen betreffen met name promoties en 
periodieke salarisverhogingen. Deze hebben per definitie een verhogend 
effect op de personeelskosten. 

Wat betreft de toeneming in verband met herwaardering in het kader 
van het BBRA 1984, kan worden opgemerkt dat het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds vóór de inwerkingtreding van dat besluit, mede als gevolg 
van het relatief jonge personeelsbestand, een terughoudender aanname-
en salarisbeleid heeft gevoerd dan veelal gebruikelijk is. 

Toepassing van het BBRA 1984 leidde daardoor tot een «inhaalactie». 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 986-1 987, 19 700 hoofdstuk A, nr. 5 6 


