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Algemeen Burgerl i jk 
Pensioenfonds 

A D V I E S R A A D V A N S T A T E N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 11 september 
1986 

Bij Kabinetsmissive van 4 septem-
ber 1986, no. 8, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Financiën, mede namens de Minister 
van Binnenlandse Zaken, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een voorstel van wet met 
memorie van toelichting tot vaststel-
ling van de begrotingen 1987 van 
lasten en baten van het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds. 

De Raad van State heeft met 
voldoening geconstateerd dat de 
memorie van toelichting op de 
begroting van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds uitvoeriger en 
duidelijker is dan in vorige jaren het 
geval was. Niettemin blijven er 
enkele vragen. In het algemene 
gedeelte van de memorie van 
toelichting wordt in het onderdeel 
Financiële positie meegedeeld dat in 
de begrotingscijfers niet verwerkt is 
een lager pensioenbijdragepercenta-
ge dat in de Miljoenennota is 
verwerkt en dat geldt als taakstelling 
met betrekking tot het te realiseren 
arbeidsvoorwaardenbeleid 1987. 

Aangezien het technisch niet al te 
ingewikkeld lijkt dit gegeven in de 
cijfers te verwerken ware dit naar 
's Raads mening alsnog te doen, dan 
wel uitdrukkelijk in de toelichting aan 
te geven waarom de bewindsman 
meent, dat deze verwerking beter 
achterwege kan worden gelaten. 

Blijkens bijgaand advies heeft de 
Raad van State omtrent bovenvermeld 
begrotingsfonds een aantal opmerkim 
gen gemaakt, waaromtrent ik het 
volgende meedeel. 

Met voldoening is er kennis van 
genomen dat de Raad van State van 
oordeel is dat de memorie van 
toelichting bij dit voorstel uitvoeriger 
en duidelijker is dan in vorige jaren 
het geval was. 

Bij de begrotingsopstelling is met 
betrekking tot het pensioenbijdrage-
percentageniveau uitgegaan van het 
advies van de balanscommissie van 
10 maart 1986. In dat advies heeft 
de balanscommissie een berekening 
van het voor het jaar 1986 geldende 
pensioenbijdrageniveau opgenomen. 
Zij onderkende echter in het slot van 
haar advies dat die berekening nog 
niet volledig was, omdat zij de 
wijziging van het bijdragepercentage 
als gevolg van wijzigingen in de 
bijdragegrondslagen in verband met 
AOW/AWW-operat ie nog niet in 
haar advies betrokken had; die 
operatie zou tot een omrekening van 
alle door de balanscommissie 
genoemde percentages moeten 
leiden. 

Aangezien eerst onlangs de 
precieze effecten van de stijging van 
de bijdragegrondslagen met tien 
procent (gemaximeerd) als gevolg 
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In het onderdeel Pensioenbedrijf 
van de toelichting wordt met 
betrekking tot deze verlaging 
vermeld dat de Balanscommissie de 
minister heeft meegedeeld dat zij 
instemt met een dergelijke verlaging, 
«indien deze een incidenteel karakter 
draagt». In de memorie van toelichting 
ware te vermelden of dit naar het 
oordeel van het kabinet inderdaad 
het geval is. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

van de AOW/AWW-operat ie bekend 
zijn geworden, was het niet mogelijk 
in de begroting een exact pensioen-
bijdragepercentage te vermelden en 
dat percentage te hanteren bij de 
berekening van de post pensioenbij-
dragen. Wel is in het onderdeel 
Pensioenbedrijf van de memorie van 
toelichting aangegeven welke 
correcties nog op grond van de 
bestaande voornemens zouden 
moeten worden aangebracht. 
Gewezen werd op de effecten van de 
AOW/AWW-operat ie, op de gesprei-
de doorvoering van de bijdrageverho-
ging door invoering van een minimum-
toetredingsleeftijd van 25 jaar en op 
de voorgenomen verlaging van de 
pensioenbijdrage-afdracht in 1987 
met 500 min. 

Benadrukt zij dat de totstandkoming 
van een dergelijk pensioenbijdrage-
percentageniveau bij wet dient plaats 
te vinden; verwerking van het voor 
1987 geldende percentage in het 
voorstel van wet tot vaststelling van 
de begroting 1987 van het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds zou daarop 
naar mijn oordeel te zeer vooruitlopen, 
aangezien met de procedure van 
totstandkoming van zodanige wetge-
ving nog amper een aanvang is 
genomen. 

Om die reden, maar ook omdat de 
tijd daartoe ontbreekt, is er van 
afgezien het voor het jaar 1987 
geldende pensioenbijdragepercenta-
ge in de begrotingscijfers te verwer-
ken. Wel is de passage in het 
onderdeel Pensioenbedrijf van de 
memorie van toelichting waarin 
wordt aangegeven welke correcties 
nog moeten worden aangebracht op 
het percentage van 14,05, waarvan 
bij de opstelling van het voorstel van 
wet is uitgegaan, aangevuld met een 
verklarende passage. 

In de adviesaanvrage waarbij de 
balanscommissie werd verzocht de 
Minister van Binnenlandse Zaken te 
adviseren over de toelaatbaarheid 
van een verlaging van de pensioen-
bijdrage-afdracht in 1987 met 
500 min. is uitdrukkelijk vermeld dat 
deze verlaging een incidenteel 
karakter zal dragen. Het kabinet gaat 
ervan uit dat in de jaren na 1987 de 
premiestelling zal plaatsvinden op 
basis van een systeem van flexibele 
premiëring. 

Inmiddels is het noodzakelijk 
gebleken in bovenvermeld begro-
tingsfonds een aanpassing aan te 
brengen. Het totaal van de baten 
komt daarmee op f 17 9 5 4 0 2 8 000 
(was f 17966 375 000). 
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De aanpassing betreft artikel 26 
waarbij er sprake is van een neer-
waartse bijstelling van f 12 347 000. 

De memorie van toelichting is met 
deze wijziging in overeenstemming 
gebracht. 

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