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19700 A 

Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds 

Nr. 4 VERSLAG 
Vastgesteld 24 november 1986 

De vaste Commissie voor Ambtenarenzaken1 heeft ter voorbereiding 
van de behandeling in een uitgebreide commissievergadering van de 
begroting voor 1 987 van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds de 
hierna volgende lijst van vragen vastgesteld. Meteen tijdige beantwoording 
door de regering acht de commissie deze behandeling voldoende 
voorbereid. 

Algemeen 

1 
Waarom is de XVIIIde wetenschappelijke balans eerst nu verschenen, 

hoewel eerder werd medegedeeld dat die eind '85 reeds zou verschijnen? 
Wat is het oordeel van het kabinet over de nieuwe wetenschappelijke 

balans? 

1 Samenstelling: 
Leden: Nypels (D66), ondervoorzitter, 
Weijers (CDA), voorzitter, Worrell (PvdA), 
Knol (PvdA), Wöltgens (PvdA), Moor (PvdA), 
Gerritse (CDA), Van der Burg (CDA), 
Groenman (D66), Van der Vlies (SGP), Ter 
Veld (PvdA), De Visser (PvdA), Wiebenga 
(WD), Linschoten (VVD), Franssen (VVD), 
Alders (PvdA), Paulis (CDA), Nijhuis (VVD), 
Leijnse (PvdA), G Terpstra (CDA), Vriens-Au-
erbach (CDA), Frissen (CDA) en Reitsma 
(CDA). 
Plv. leden: Kohnstamm (D66), Soutendijk-van 
Appeldoorn (CDA), Van Es (PSP), Dales 
(PvdA), Wallage (PvdA), Stoffelen (PvdA), 
Tuinstra (CDA), Tegelaar-Boonacker (CDA), 
Beckers-de Bruijn (PPR), Leerling (RPF), Vos 
(PvdA), Van Otterloo (PvdA), Van Rey (VVD), 
Bolkestein (VVD), Voorhoeve (VVD), Van 
den Bergh (PvdA), Biesheuvel (CDA), Van 
Nieuwenhoven (PvdA), Hermes (CDA), B. de 
Vries (CDA), Oomen-Ruijten (CDA) en 
Schutte (GPV). 

Waarom vermeldt het ABP-jaarverslag '85 als datum van aanbieding 
augustus '86, terwijl de feitelijke datum van verschijnen eerst eind 
oktober j l . is geweest? Wat is de reden van deze late publicatie? 

3 
Welke bijdragekorting van f500 min. gedurende 10 jaar is bedoeld op 

blz. 1 6 van het ABP-jaarverslag over 1985? 

Wat is het standpunt van het kabinet inzake de f30 min. VUT-uitvoe-
ringskosten die het ABP nog claimt over het laatste kwartaal van 1981 
(blz. 1 7 van het jaarverslag over 1985)? 

Welk oordeel verbindt de regering aan het feit dat er thans meer aan 
pensioenen wordt uitbetaald dan er aan premiebijdragen binnenkomt? 

Welke specifieke oorzaken heeft de toeneming van de actuariële 
reserve voor gepensioneerden en voor de VUT? 
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7 
Wat is het aandeel van overheidswerknemers en overheidswerkgevers 

in de betaling van de pensioenbijdrage, zowel procentueel als in bedragen? 

8 
Wat was de koopkrachtontwikkeling in 1986, en hoe zal deze naar 

schatting in 1987 zijn, van de volgende groepen: 
- ongehuwde ouderdomspensioengerechtigden in ABP-sfeer; 
- VUT-gerechtigden in de overheidssector; 
- invaliditeitspensioenen van gewezen overheidspersoneel jonger dan 

65 jaar, daterend van vóór 1985; 
- weduwen van overheidspersoneel (zie ook Kamerstuk 19 200, nr. 3, 

antwoord op vraag 38)? 
Hoe omvangrijk waren deze groepen? 

Invaliditeitspensioenen 

9 
Kan worden weergegeven welk deel van de premie en welk deel van 

het vermogen is bestemd voor de uitbetaling van de invaliditeitspensioe-
nen? 

Waarom wordt dit niet afzonderlijk geadministreerd, zoals dat ook voor 
de VUT geschiedt? 

10 
Wat is de invloed van de verlaging van de invaliditeitspensioenen op de 

hoogte van de actuariële reserve? 

11 
Is het waar, dat door het verlagen van de invaliditeitspensioenen bij het 

ABP een reserve vrijkomt van 6 miljard gulden, waardoor er een feitelijke 
kostenbesparing optreedt van 660 miljoen gulden per jaar in plaats van 
de geraamde 330 miljoen? 

12 
Op welke wijze is de extra kostenverlaging van 330 miljoen in de 

begroting voor 1987 verwerkt? Is hierover overleg gevoerd in het CGOA? 

13 
Kan een overzicht worden verstrekt van de koopkrachtontwikkeling van 

een invaliditeitsgepensioneerde over de periode 1983-1987? Welke 
koopkrachtgevolgen zal de overgang naar het nieuwe stelsel van sociale 
zekerheid hebben voor een (invalide) hoofd van een eenoudergezin? 

VUT-uitkering 

14 
Is het waar dat er bij het ABP een balansvoordeel van circa 10,7 miljard 

gulden is ontstaan door de door de regering voorgestelde wijziging van 
het financieringssysteem voor de overheids VUT-regeling (overgang van 
kapitaaldekking naar een systeem van tienjarige horizonering)? 

15 
Op welke wijze is dit balansvoordeel in de begroting voor 1987 

verwerkt en is dit volledig gebeurd? Is hierover overleg gevoerd in het 
CGOA? 
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Sociaal-medische zaken 

Blz. 11 

16 
Hoe wordt het vervallen van de midden- en hoge grondslag in de AAW 

voor betrokken uitkeringsgerechtigden in de ABP-sfeer gecompenseerd? 
Zal de lagere restitutie leiden tot hogere kosten voor het ABP? 

Beleggingsbedrijf 

Blz. 12 

17 
Er wordt gesproken over een uitbreiding van de obligatieportefeuille: 

hoe is in dit kader de gelijkblijvende raming over de jaren 1985, 1986 en 
1987, namelijk f3600 min., te verklaren? 

Personele en materiële middelen 

Blz. 13 

18 
Een overzicht worden gegeven van: 
a. de formatieplaatsen (mensjaren) over 1985, 1986 en 1987; 
b. de feitelijke bezetting (mensjaren) over 1985, 1986 en 1987; 
c. diensten/functies waar zich knelpunten voordoen bij de vervulling 

van vacatures? 
Bij welke functies (functieniveaus) en in welke omvang doen zich deze 

knelpunten voor? 

Artikel 8 

Blz. 15 

19 
Kan een toelichting gegeven worden op het gewijzigde herplaatsings-

beleid, zulks gelet op de zeer sterke stijging van het geraamde aantal 
toelagen? 

Artikel 13 

Blz. 15 

20 
Kan nader worden toegelicht wat de effecten zijn geweest van de 

invoering van het BBRA 1984, zulks gezien in het licht van de stijging van 
de personeelskosten ad f6 ,4 min? 

Hoe is een verhoging van de personeelskosten te verklaren als gevolg 
van incidentele salarismaatregelen? Kunnen deze nader worden toegelicht? 

De voorzitter van de commissie, 
Weijers 

De griffier van de commissie, 
Koppen 
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