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Inleiding 

Ten aanzien van de indiening van de onderwerpelijke begroting is de in 
artikel M2 van de huidige Algemene burgerlijke pensioenwet opgenomen 
procedure gevolgd. Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is een 
voorstel van wet tot wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet 
en enige andere wetten in verband met een wijziging van de bestuurlijke 
structuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (kamerstukken II 
1985-1986, 19411, nummers 1-3) ingediend. In artikel M3 van dat 
voorstel is bepaald, dat in de nieuwe structuur de begroting van het 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds zal worden vastgesteld door het 
bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. De Minister van 
Binnenlandse Zaken zal de begroting moeten goedkeuren. De beoogde 
datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 1987. 
Indien de wet op een later tijdstip in 1987 inwerking treedt zullen wij 
bevorderen dat de procedure opgenomen in het genoemde artikel M3 zal 
gelden met ingang van de begroting van het jaar 1988. De reden daarvoor 
is dat alsdan de thans aangeboden begroting voor het gehele jaar 1987 
van kracht blijft en niet alsnog door het bestuur van het fonds en begroting 
voor een gedeelte van dat jaar behoeft te worden gemaakt. Evenmin 
behoeft alsdan de werkingsduur van deze wet te worden gewijzigd. 

De begroting van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds voor het jaar 
1987, is gebaseerd op een analyse van de ontwikkeling van ieder van de 
activiteiten van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. 

Deze toelichting bevat een weergave van deze analyse. 
In de tabel op de volgende pagina zijn de kerngegevens die aan deze 

begroting ten grondslag liggen samengevat. 
Deze kerngegevens zijn de uitgangspunten, veronderstellingen en de 

daaruit voortvloeiende uitkomsten ten behoeve van de berekening van de 
actuariële voorzieningen en ter bepaling van de baten uit bijdragen en 
lasten uit hoofde van pensioenen ca. , alsmede ten behoeve van de 
resultaten van het beleggingsbedrijf. 

Voorts zijn ook nog gegevens opgenomen ten behoeve van de bepaling 
van de kosten van de personele en materiële middeleninzet. 

De datering van de gegevens in tabel 1 is ultimo maart 1986. 
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Tabel 1. Kerngegevens 1985 tot en met 1987 

1987 1986 
(herziene raming) 

1985 
(realisatie) 

Uitgangspunten 

Actuariële rekenrente 
Bijdrayepercentage pensioenen* 
— waarvan basisbijdragepercentage VUT 
Wachtgeldtijdbijdragepercentage V U T 
Overige wachtgeldtijdbijdragepercentages 
Inbouw bodemuitkeringen 

Arbeidsduur 

Veronderstellingen 

Algemene loonontwikkel ing 
— bijdragegrondslag 

— pensioengrondslag 
Algemene ontwikkel ing AOW/AWW 
Incidentele loonontwikkel ing 
Volume-ontwikkeling actieven 
Overige incidentele faktoren 

Volume-ontwikkeling pensioenen 
— nieuwe toekenningen 
— bestand u l t imo 
Volume-ontwikkeling VUT 
— nieuwe toekenningen 
— bestand u l t imo 

Deelnemingskans VUT 

Rendement nieuwe beleggingen 

Uitkomsten 

Aantal actieven in functies per ul t imo 
Aantal pensioenen per u l t imo 
Aantal VUT-uitkeringen per ul t imo 
Gemiddeld pensioenniveau voor inbouw in f 
Genvddelde AAW claim in f 
Gemiddelde bruto VUT-uitkering in f 
Gemiddelde kosten per medewerker in f 

Belegd vermogen ult imo (in f miljoen) 

Rendement belegd vermogen 

4 % 4 % 4 % 
14,05 % * 14,05% * 14,4 % 
2,75 % 2,75% 2,75% 

10,5 % 10,5 % 10,5 % 
2 1 % ; 10,5%; 5,25% 2 1 % ; 10,5%; 5,2E 21%; 10,5%; 5,25 

2,5 % 2,5 % 2 % 

38 uur 38 uur 39,2 uur 

0 % 0 % (3,72%**] 5,48% 
0 >0 0 /O 0 % 
0 % (0,01% ' ' * ) 0,03% 1,1 % 
1 % 1,5 % 1,2 % 
1,0 % 7. 1,5 % 7. 0,0 % 
0 % 0 % 0 0/ 

"o 

7,7 % 8,0 % 8,4 % 
2,1 % 2,4 % 2,8 % 

8,3 % 9,1 % 8,8 % 
9,8 % 16,6 % 26,5 % 

75 % 75 % 75 % 
6 % 6,5 % 7,6 % a 7,7% 

963 000 973 000 987 000 
430 400 421 700 411 953 

35 500 32 362 27 726 
22 700 22 500 21 500 
18 200 20 500 21 000 
42 000 42 000 40 500 
98 100 96 000 90 000 

140104 130 518 121 410 

8,2 0/ 
/o 

8,5 % 8,9 % 

* Gebaseerd op de thans bekende kortings-
percentages, zie pagina 4. 
* * Overloop voorgaande jaar. 

Financiële positie 

De financiële positie van het fonds is gebaseerd op de waarderings-
grondslagen van de XVIIIe actuariële balans van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds. 

Maatgevend voor deze positie is de ruimte tussen het fondsrendement 
enerzijds en de actuariële rekenrente van 4% anderzijds. Afgezien van de 
ontwikkeling van het premiebijdragepercentage bepaalt deze ruimte de 
mate waarin het relevante arbeidsvoorwaardenbeleid, waaronder vervat 
de algemene loonontwikkeling en de ontwikkeling in het volume van 
actieve ambtenaren ten gevolge van specifieke maatregelen, wordt 
gedekt door de vermogensvorming in het fonds. 

Rekening is gehouden met de afschaffing van de premie-overneming 
AOW/AWW bij invaliditeitspensioenen en weduwen- en wezenpensioenen, 
met de invoering van het franchise-systeem. 

De specifieke volume-effecten zijn de afneming in de volume-ontwikke-
ling van actieve ambtenaren in verband met de minimumtoetredingsleeftijd 
van 25 jaar en de niet volledige herbezetting van de arbeidsduurverkorting. 
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Een gemiddeld rendement op het belegd vermogen van 8,2% biedt bij 
een actuariële rekenrente van 4,0% een ruimte van 4,2% voor de opvang 
van het relevante arbeidsvoorwaardenbeleid. 

Op basis van de waarderingsgrondslagen en de in tabel 1 opgenomen 
kerngegevens bedragen de verwachte toenemingen van de actuariële 
voorzieningen voor de gepensioneerden 3 000 min. en die van de VUT 
2 500 min. De netto vermogensvorming bedraagt 9 523 min. Het resultaat 
is dan te becijferen op 4023 min. 

Niet is verwerkt een lager pensioenbijdragepercentage dat in de 
Miljoenennota is verwerkt en geldt als taakstelling met betrekking tot het 
te realiseren arbeidsvoorwaardenbeleid 1987. 

Parallel aan de vermogensvorming bedraagt de toeneming van het op 
lange termijn belegd vermogen naar verwachting 9 578 min. 

Het onderstaand overzicht verschaft een inzicht in de wijze van tot-
standkoming van dat bedrag. 

Overzicht van omvang en samenstelling van de beiegbare middelen (bedragen x 1 min.) 

Totaal Vri j belegbaar VIR 

Bruto* 
Herbelegging* 

Netto 

23 127 
13 540 

9 587 

19 756 
13 540 

6 2 1 6 

3371 

3371 

* Waarvan in verband met verwachte 
vervroegde aflossingen 5000 min. 

Het pensioenbedrijf 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in dit bedrijf cijfermatig 
weergegeven. 

Tabel 2. Ontwikkelingen in het pensioenbedrijf 1985—1987 (bedragen x 1 min.) 

1987 1986 1985 

Nieuwe pensioentoekenningen 740 740 723 
Nieuwe VUT-toekenningen 546 504 446 
Pensioenbestand 9 781 9 488 8 857 
VUT-bestand 1 492 1 360 1 165 
Bijdragegrondslag C3 Abp-wet 42 687 42 691 41 167 
Bijdragegrondslag C6 Abp-wet 2 377 2 145 1 863 
Bijdragegrondslag artikel 
R1 AMP-wet 2 541 2 541 2 531 

De grondslagen voor de wachtgeldtijdbijdragen (Cb) en daarmee de 
wachtgeldtijdbijdragen zelf blijven sterk toenemen (11%). Dit komt door 
de groei van het VUT-bestand. 

Ten aanzien van de vergoeding die het fonds ontvangt voor uitvoering 
van de VUT is uitgegaan van de voorgenomen wijziging van de Wet 
uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden waarbij de jaarlijkse 
vergoeding is vastgesteld op 330 min., geïndexeerd voor algemene 
bezoldigingsmaatregelen (kamerstukken II 1985/1986, 19 505). 
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Overzicht van de kortingen op de pensioenbijdrage (bedragen x 1 min.) 

Reden/wetgeving Aard/karakter 1985 1986/1987 

kortings nominaal kortings nominaal 
% (beoogde) % (beoogde) 

korting korting 

Nominale voorziene ombuigings-
maatregelen in de overheidspensioen-
aanspraken (wet van 20-2-1986, Stb. 92) 

Nominale actuariële gevolgen 3% 
algemene salariskorting 1984 (wet van 
20-2-1986, Stb. 90) 

Nominale verrekening overrente 
(wet van 20-2-1986, Stb. 89) 

Verlaging invaliditeitspensioenen 
(wet van 20-2-1986, Stb. 88) 

AOW/AWW-operatie 
(wet van 29-5-1985, Stb. 288) 

Verlaging op grond van nieuw 
franchise-systeem 

Tweede korting van 500 min. 

Minimumtoetredingsleeftijd 25 jaar 

Ti jdel i jk 

Voorlopig (uiterli jk tot 
1-1-1994) 

Voorlopig (uiterli jk to t 
1-1-1995) 

Voorlopig (m.i.v. 1-1-1986 
voor onbepaalde t i jd) 

Eenmalig 

Voorlopig 

Voorlopig 

Voorlopig 

2,3 % 

1,8 % 

900 

720 

1,95%' 

1,8 % 

775 

720 

1,25% 500 1,25% 500 

0,5 % 200 0,8 % 320 

0,75% 300 _ _ 

0,4 % ' 

1,25% 

0,5 % 7. 

160 

500 

200 7. 

6,6 % 2 620 6,95% 2 l i l 

1 Verlagingen met compensatie in de 
pensioensfeer. 

In bovenstaand overzicht is uitgegaan van het advies van de balans-
commissie van 10 maart 1986. Nog niet is verwerkt de bijdrageverlaging 
als correctie van de verhoging van het ambtelijk inkomen door de 
AOW/AWW-operatie, die de balanscommissie blijkens het slot van 
voornoemd advies nog niet had verwerkt. Voorts is ervan uitgegaan dat 
de bijdrageverhoging van 0,5% die voortvloeit uit het invoeren van een 
minimumtoetredingsleeftijd van 25 jaar al ten volle in de jaren 1986 en 
1987 benodigd zal zijn. De balanscommissie heeft medegedeeld het - in 
afwijking van haar advies van 10 maart 1986 - aanvaardbaar te achten 
dat die bijdrageverhoging - evenals de met de invoering van een toetre-
dingsleeftijd van 25 jaar gepaard gaande lastenverlaging - in een termijn 
van 5 jaar wordt opgebouwd. Voor 1986 wordt uitgegaan van een 
bijdrageverhoging van 0,1% voor 1987 van 0,2%. 

Tenslotte is in het overzicht niet betrokken de verlaging van de pensi-
oenbijdrageafdracht met 500 min. welke het kabinet alleen voor 1987 wil 
doorvoeren en die onderdeel vormt van de taakstelling met betrekking tot 
het te realiseren arbeidsvoorwaardenbeleid 1987. Bij advies van 30 juni 
1986 heeft de balanscommissie medegedeeld in te stemmen met een 
dergelijke incidentele verlaging. Het kabinet gaat er vanuit dat in de jaren 
na 1987 de premievaststelling zal plaatsvinden op basis van een systeem 
van flexibele premiëring. 

De gevolgen van voornoemde correcties op het pensioenbijdragepercem 
tage, dat naar het oordeel van het kabinet voor 1987 zal hebben te gelden, 
zijn nog niet in de berekeningen van de post pensioenbijdragen betrokken 
omdat ten tijde van het opstellen van de begroting de precieze effecten op 
het pensioenbijdragepercentage van de stijging van de bijdragegrondslagen 
met 10% (gemaximeerd) als gevolg van de AOW/AWW-operatie nog niet 
bekend waren en voorts omdat met een verwerking van die correcties in de 
post pensioenbijdragen te zeer zou worden vooruitgelopen op de wettelijke 
procedure die voor wijzigingen van het premiebijdragepercentage is 
voorgeschreven. Daarom is volstaan met vermelding van de voornemens 
van het kabinet. 
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Pensioenbeleid 

In 1986 zijn in de pensioensfeer een aantal wijzigingen van 
kracht geworden die het pensioenresultaat beïnvloeden. Te 
noemen zijn: 

- het franchise-systeem. 
Over diensttijd doorgebracht na 31 december 1985 zal een pensioen-

formule worden gehanteerd, die beoogt dat bij volledige diensttijd van 40 
jaren het algemeen pensioen volledig in mindering wordt gebracht op het 
overheidspensioen. Als norm geldt hierbij een pensioenresultaat van 70% 
van het actief inkomen bij volledige diensttijd. 

- afschaffing premie-overneming AOW/AWW. 
Voor invaliditeitsgepensioneerden, weduwen en wezen onder de leeftijd 

van 65 jaar zal de premie-overneming AOW/AWW worden afgeschaft. 
Ter compensatie wordt een procentuele toeslag voorgesteld welke een 
equivalent is van de procentuele salarisverhoging en de verlaging van het 
bijdrageverhaal voor actieve ambtenaren. 

- toetredingsleeftijd 25 jaar. 
De invoering van de minimum leeftijdsgrens van 25 jaar verschuift de 

opbouwvan de ouderdomspensioenrechten. Het totaal aantal geregistreer-
de actief deelgerechtigden zal overigens niet wijzigen. Betrokkenen 
beneden de leeftijd van 25 jaar blijven wel verzekerd voor aanspraak op 
invaliditeitspensioen en hun eventuele nabestaanden voor aanspraak op 
weduwen- en wezenpensioen. 

Voorts wordt de pensioenregeling op een zodanige wijze aangepast dat 
de aanspraken van ambtenaren in deeltijdbetrekkingen naar rato evenredig 
zullen zijn aan die van ambtenaren in een vergelijkbare volledige betrekking. 

Sociaal-medische zaken 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van dit bedrijf cijfermatig 
weergegeven. 

Tabel 3. Ontwikkelingen in de sociaal-medische sector 1985—1987 (bedragen x 1 min.) 

1987 1986 1985 

Restitutie invaliditeitspensioenen 
AAF 1070 1 1 1 5 1 047 
Toegekende herplaatsings-
toelagen 30 30 28 
Bestand herplaatsingstoelagen 131 101 72 
Voorzieningen 50 48 45 

De lagere restitutie invaliditeitspensioenen AAF voor 1987 is het 
gevolg van het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsontwerp lnvoe-
ringswet stelselherziening sociale zekerheid. De midden- en hoge 
grondslagen in de AAW komen te vervallen. De Toeslagenwet, die in een 
aantal gevallen het effect van het vervallen van die grondslagen aanpast, 
zal niet op het overheidspersoneel van toepassing zijn (effect 145 min). 

Nieuwe ontwikkelingen 

In 1987 zullen naar verwachting als nieuwe wetten in uitvoering zijn 
genomen voor de Abp-verzekerden de Wet arbeid gehandicapte werkne-
mers (Wagw) en de Wet houdende regeling van overdracht en overname 
van wiskundige reserves in de Algemene burgerlijke pensioenwet en de 
Spoorwegpensioenwet (Wet reserve-overdracht). De voorziene uitvoe-
ringskosten van de Wagw, welke per 1 juli in werking is getreden, 
bedragen 1 min. en komen voor rekening van het Algemeen Arbeidsonge-
schiktheidsfonds. 
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Externe uitvoeringsregelingen 

De uitkeringen die gemoeid zijn met de uitvoering van de uitkeringsre-
gelingen voor de Buitengewone Pensioenraad, de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen, de Uitkeringsraad en de Raad Uitkeringen 
Burgeroorlogsslachtoffers bedragen 1 200 min. Deze uitkeringen komen 
ten laste van de Ministeries van Binnenlandse Zaken (450 min.) en van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (750 min). 

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) is inmiddels door 
de Tweede Kamer goedgekeurd en zal naar verwachting in 1987 in 
uitvoering zijn genomen. De kosten van uitvoering van de Wiv zijn 
gecalculeerd op 3,7 min. en komen evenals de uitkeringsbedragen voor 
rekening van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

Het beleggingsbedrijf 

Bij de tweede Kamer is een voorstel van wet tot wijziging van de 
Beleggingswet ingediend (kamerstukken II 1985/1986, nr. 19 524). 
Aanvaarding van dit voorstel zou betekenen dat het fonds mag overgaan 
tot belegging in het buitenland, tot maximaal 5% van het belegde 
vermogen op lange termijn; de norm voor belegging in zakelijke waarden 
(aandelen + onroerend goed) wordt daarbij verhoogd van 15% naar 
maximaal 20% van het belegde vermogen op lange termijn. Hierdoor zal 
het streven naar de gewenste diversificatie in de beleggings- portefeuille 
reële inhoud kunnen krijgen. 

Behalve een vergroting van het belang in zakelijke waarden streeft het 
fonds naar een uitbreiding van de obligatieportefeuille (tot minimaal 15% 
van het belegd vermogen) en van het hypotheekbedrijf. 

Bij een relatief lage rentestand ten opzichte van voorgaande jaren zal 
ook in 1987 rekening moeten worden gehouden met mogelijk aanzienlijke 
bedragen aan vervroegde aflossingen, met name van leningen die in het 
midden van de jaren zeventig bij hoge rentestand zijn gesloten. 

Gerekend is met een volume aan vervroegde aflossingen van 
5 000 min. zowel in 1986 als in 1987. 

Het effect van het beleggingsbeleid op de verdeling van de vrij belegbare 
middelen is globaal als volgt: 

(bedragen x 1 min.) 

1987 

Onderhandse leningen 13 261 
Obligaties 3 600 
Aandelen 365 
Hypotheken 1 430 
Onroerend goed 1 100 

1986 1985 
realisatie 

11 206 12 723 
3 600 3 066 

365 417 
1 300 1 233 

700 465 

19756 17 171 17904 

Personele en materiële middelen 

In het verlengde van de wijziging van de bestuursstructuur van het 
fonds, is binnen het fonds het reorganisatieproces gaande, waarbij van 
een functioneel ingerichte organisatie wordt overgegaan naar een 
organisatie op basis van bedrijfseenheden. De invoering van deze nieuwe 
interne organisatie heeft naar verwachting geen consequenties in 
kwantitatieve zin voor wat betreft de personele bezetting. Voorts zal het 
bestuur in zijn nieuwe samenstelling nader beraad voeren over de 
eventuele personele en materiële kosten. 
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Aangenomen is dat de normale financiële volumegroei van jaar op jaar 
in principe een toeneming van de capaciteit van het apparaat meebrengt. 
Hierdoor ontstaat een bedrag dat de begrotingsruimte aangeeft. 

Met deze calculatie-methode worden de laatst gerealiseerde produkti-
viteitsontwikkelingen meegenomen. 

Op basis van de groei en de onderlinge verhouding van de uitkeringen 
in het pensioenbedrijf, de groei van het belegd vermogen en de verdeling 
van de belegbare middelen in het beleggingsbedrijf, alsmede rekening 
houdend met de kostenratio's*, die voor 1987 zijn becijferd, is de stijging 
van de apparaatskosten voor bestaand beleid te calculeren op 17,8 min. 
Nieuwte entameren activiteiten vergen 4,8 min. extra aan apparaatskosten. 
Deze activiteiten betreffen met name de invoering van de Wet buitenge-
woon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360), en de Wet arbeid 
gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300). 

In de begrotingsaanvraag is tevens de reductie van de personeelsformatie 
ad 3% (117 arbeidsjaren) doorgevoerd. 

* Kostenratio is gedefinieerd als apparaats 
kosten uitgedrukt in omzet per uitkeringsre-
geling respectievelijk belegd vermogen per 
beleggingscategorie. De «omzet» voor de 
eigen pensioenregeling betreft de optelsom 
van alle bedragen onder de artikelen 3 tot 
en met 12 (exclusief restituties Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds) en de 
VUT-uitkeringen die door het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen worden 
vergoed, alsmede alle bijdragebaten 
(artikelen 20 tot en met 25). De «omzet» van 
de externe regelingen betreft de geraamde 
uitkeringen per uitkeringsregeling. 
De calculatorische kostenratio's 1987 zijn 
gebaseerd op gelijkblijvende kostenratio's 
1986 per beleggingscategorie en per 
uitkeringsregeling en de ontwikkeling per 
beleggingscategorie en per uitkeringsrege-
ling in 1987. Door verandering in samenstel 
ling van het belegd vermogen en de totaal-
omzet van het pensioenbedrijf tussen 1986 
en 1987 ontstaan verschillen tussen de ratio 
1 986 en de calculatorische ratio 1987. 

In onderstaande tabel is deze calculatorische stijging van de apparaats-
kosten met de verdeling ervan opgenomen. Daarnaast is de begrotings-
aanvraag ad 6,4 min., die uit deze calculatorische stijging dient te worden 
gedekt eveneens met de verdeling opgenomen. Voorts is een en ander in 
de kostenratio's uitgedrukt. 

Tabel 4. Calculatorische toeneming en verdeling van de apparaatskosten en de 
begrotingsaanvraag 1987 

Totaal Beleggings- Pensioenbed rijf 
bedrijf ' 

eigen 
regeling 

externe 
regelingen3 

Kostenratio 1986 — 0,04% 0,96% 4,26% 

Calculatorische 
kostenratio 1987 - 0,05% 0,96% 4,18% 

Calculatorische 
stijging apparaats-
kosten (bedragen x 1 m In.) 22,6 10,1 12,2 0,3 
— bestaand beleid 17,8 10,1 12,2 4,5 7. 
— nieuw beleid 4,8 - - 4,8 

Begrotingsaanvraag 
(brxiragen x 1 min.) 6,4 6,9 24,5 7. 24,0 
— bestaand beleid 1,6 6,9 24,5 7. 19,2 
— nieuw beleid 4,8 - - 4,8 

Kostenratio 1987 - 0,05% 0,80% 5,18% 

(De totaalcijfers zijn totalen van niet 
afgeronde cijfers). 

1 Betreft intern doorberekende kosten (in-
terne doorberekening) plus de kosten 
deelnemingen (opgenomen onder artikel 
26 doorberekende apparaatskosten). 
2 Betreft extern doorberekende 
apparaatskosten, exclusief deel-
nemingen. 

Uit de tabel blijkt ten opzichte van de calculatorische ruimte een 
kostenverlichting in de begrotingsaanvraag voor het eigen pensioenbedrijf 
en een extra kostenverzwaring voor de externe pensioenregelingen. 

De kostenverhoging bij de externe pensioenregelingen wordt met name 
veroorzaakt door de uitvoering van de WUV en de WUBO. 

Het niet doorzetten van de trend tot terugloop van het aantal aanvragen 
en de intensievere behandeling, die nieuwe aanvragen vergen, zowel 
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medisch als bij het vaststellen van het doelgroepaspect, zijn er de 
oorzaak van dat de WUV-organisatie in tegenstelling tot eerdere ramingen 
nog een groei vertoont. 

Ook de behoefte aan ondersteuning vanuit het Abp-apparaat blijkt 
groter dan ten tijde van overneming van de uitvoering van de WUV werd 
voorzien. 

Ook voor de eerstkomende jaren wordt nog geen afbouw van de 
WUV-organisatie voorzien. Belangrijkste oorzaak daarvoor vormt de 
vereiste kwaliteitsverbetering van de uitvoering, de wetsaanpassingen en 
de toenemende moeilijkheidsgraad van de aanvragen. 

Nader overleg is gaande tussen het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, 
het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de uitvoerings-
kosten WUV. 

Bij de uitvoering van de WUBO wordt de kostenratio nadelig beïnvloed 
doordat het aantal aanvragen, dat uiteindelijk in een uitkering resulteert 
aanzienlijk lager ligt dan verwacht. 

De oorzaken voor de ontwikkelingen in het beleggingsbedrijf en het 
eigen pensioenbedrijf zijn in het voorgaande aangegeven (zie tabel 1 
kerngegevens en pagina's 3 tot en met 6). 

De personele inkrimping van het fonds is als volgt opgebouwd: 

Arbeidsjaren 

3% eff iciencykorting 117 "/. 
Wagw 9,5 
Wiv 23 

Totaal 84,5 7. 
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ARTIKELEN 

Lasten 

Artikel 3. Aangezien de voorgenomen overgang naar het franchise-
systeem enkel betrekking heeft op nieuw toe te kennen pensioenen vanaf 
1986 is de invloed op de betreffende begrotingspost slechts marginaal. 
De compensatie ingevolge de afschaffing premie-overneming AOW/AWW 
komt praktisch overeen met de oude premievergoeding. 

Het gemiddeld aantal invaliditeitspensioenen, welke bij het Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden verhaald, wordt geschat op 
58 750 (1986: 54400). Het gemiddelde hierbij behorende claimbedrag 
bedraagt f 18 200 (1986: f 20 500). 

Artikel 6. Het aantal aanvragen voor een uitkering ineens ter vervanging 
van het uitzicht op pensioen bij emigratie zal naar verwachting in 1987 
450 belopen. Het gemiddelde afkoopbedrag wordt geraamd op f 12 200. 

Artikel 8. Op grond van de doelstellingen van het fonds ten aanzien 
van het sociaal-medisch beleid zal het aantal herplaatsingstoelagen naar 
verwachting sterk blijven toenemen (jaarlijkse toename 1800). De 
gemiddelde bruto herplaatsingstoelage in 1987 bedraagt f 16 500 (1986: 
f16 500). 

Artikel 13. De stijging van de totale personeelskosten met 6,4 min. is 
met name het resultaat van enerzijds de invoering BBRA 1984 en de 
incidentele salarismaatregelen en anderzijds de efficiencykorting ad 3%. 

Artikel 10. Onder dit artikel zijn de VUT-uitkeringen vanaf de leeftijd 
van 61 jaar opgenomen. De VUT-faciliteiten voor belanghebbende jonger 
dan 61 jaar, niet zijnde personen met een 40-jarige diensttijd, komen ten 
laste van het Rijk. Dit betreffen met name de 59- en 60-jarigen in het 
onderwijs. 

Het bovenstaande betekent een systeemwijziging in de VUT-financiering 
ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar. Toen waren onder dit artikel 
enkel de VUT-uitkeringen vanaf de leeftijd van 62 jaar opgenomen; alle 
overige VUT-uitkeringen kwamen ten laste van de Ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Onderwijs en Wetenschappen. Ingevolge de 
voorgenomen wijziging van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd 
uittreden (Stb. 1984, 273) zullen de vergoedingen voor de uitkeringen 
aan 61 -jarigen en personen met 40 dienstjaren evenals de bijdrage van 
het Rijk ex artikel 18, lid 1, (totaal bedrag voor 1987 750 min.) worden 
vervangen door een vergoeding van het Rijk ad 330 min. geïndexeerd 
voor algemene bezoldigingsmaatregelen. 

Artikel 16. De specificatie van de aanschaffingen in het begrotingsjaar 
luidt als volgt: 

Aanschaf automatiseringsapparatuur 
Bouwkundige en technische verbouwingen 
Aanschaf kantoormeubilair en -machines 
Aanschaf programmatuur 
Aanschaf vervoermiddelen 
Overige aanschaffingen 

In het bedrag voor bouwkundige en technische verbouwingen is een 
bedrag van 2,6 min. begrepen dat betrekking heeft op aanpassingen en 
uitbreidingen van bestaande ruimten en installaties. Deze kosten kunnen 
achterwege blijven als binnen afzienbare tijd met de nieuwbouw kan 
worden aangevangen. 

f 17 677 000 
f 11 000 000 
f 10 816 000 
f 3 195 000 
f 260 000 
f 1 094 000 

f 44 042 000 
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Baten 

Artikel 17. De stijging van de kosten verbonden aan het uitbesteden 
van werkzaamheden aan het Rijkscomputercentrum en andere instellingen 
wordt veroorzaakt door een verwachte toeneming van de uit te besteden 
automatiseringsprojecten met 1 min., uitbestede werkzaamheden ten 
behoeve van de Wet uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ad 
1 min. en de extra bewakingskosten, met name voor de bewaking van 
panden waar het Abp tijdelijk gehuisvest is, ad f600000. 

In de overige uitgaven is een bedrag van 1 min. begrepen voor externe 
onderzoekskosten in verband met de uitvoering van de Wet buitengewoon 
pensioen Indisch verzet. 

Artikelen 20 t/m 25. De pensioenbijdragen ex artikel C 3 van de 
Algemene burgerlijke pensioenwet worden bepaald door de algemene en 
incidentele salarismaatregelen, de ontwikkeling van het aantal actief 
deelgerechtigden alsmede de samenstelling ervan en de hoogte van het 
pensioenbijdragepercentage. In de volumesfeer is gerekend met een 
volumedaling van 0,6% van de grondslag waarover het pensioenbijdrage-
percentage wordt geheven in verband met de invoering van de minimum-
toetredingsleeftijd van 25 jaar in de overheidspensioenregeling en een 
volumedaling van 0,4% in het kader van de afslanking van het ambtenaren-
apparaat bij de rijksoverheid. De incidentele salariscomponent bedraagt 
1%. 

Voor 1987 is voorshands gerekend met een percentage van 14,05 (zie 
pagina 4: overzicht van de kortingen op de verschuldigde pensioenbijdrage 
en de daarbij gegeven toelichting). 

De wachtgeldtijdbijdragen nemen verder toe, vooral door de voortgaande 
groei van het aantal VUT-toekenningen. 

De bijdrage ingevolge de VUT ter grootte van 336,2 min. betreft de 
jaarlijkse vergoeding door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
ingevolge de voorgenomen wijziging van artikel 18, lid 1, van de Wet 
uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden. Deze bijdrage wordt 
jaarlijks geïndexeerd met de algemene loom en salarismaatregelen. 

De bijdragen ex artikel R1 van de Algemene militaire pensioenwet zijn 
gebaseerd op een raming van het Ministerie van Defensie. 

Artikel 26. Voorshands is op wens van het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur de verschuldigde vergoeding in verband met 
de uitvoering van de WUV over 1987 gehandhaafd op het niveau van de 
raming van de begroting 1986 (26,3 min.) Zodra de uitkomsten van het 
overleg (zie pag. 7) bekend zijn, naar verwachting begin 1987, zal de 
begroting worden aangepraat. 

Artikel 27. Het netto-resultaat onroerend goed is mede afhankelijk van 
de belegbare middelen. Werd ten behoeve van de opstelling van de 
begroting 1986 nog verwacht dat er in zowel 1985 en 1 986 1 000 min. in 
deze sector zou worden belegd, voor de begroting 1987 belopen deze 
cijfers, op basis van realisatie en bijgestelde verwachtingen, voor de jaren 
1985, 1986 en 1987 respectievelijk 465 min., 700 min. en 1100 min. 

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