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WLJ HEBBEN DE EER U HLERBIJ HEY VERSI.AG VANHETALGEMEEN BURGERUJKPENSIOENFONDSOVER 1992MN TE BIEDEN.
DitjaarverslagbevatstechtseenbeperktaantaLcijfers.

Meerinformatieovergetallen,standenen ontwikkeUngentreft u aanin eenstatistischdeet,

datvanafSeptember1993 bij bet secretariaatvan de CentraleStaf PubLic ReLations,
postbus4911,6401 Heerten,schriftetijk op te vragenis.

Een Losseuitgavemetjurisprudentieen eensamenvattingin bet Nedertands,Frans,

Duits en Engetszijn daareveneensverkrijgbaar,naastatLe mogetijkeandereinformatieover betAbp.
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OVERHEIDSWERKNEMER EN MILIEU

Milieu is het themavan hetjaarversag1992 van

het Agemeenburgertijk pensioenfonds.In eke

van de twaalf provinciën werd een organisatiedie

zich op een ofanderewijze hiernieebezighoudt,

en waar het Abp voor werkt, bezocht.Er is meer

dan genoegwerk aan de winkel. De bezighedendie

door fotograafThijs Habetswerdenvastge(egd,

lopen uiteenvan inspectieen controevia

afvaverwerking,adviseringen de produktievan

betrouwbaardrinkwaternaaraboratoriumanayse,

educatie,onderwijs en wetenschappeLijk

onderzoek.Enkeebeetden uitdezeseriezijn terug

te vinden op het omsiag,de restis verwerkt op de

fotopagina’svan hetjaarversagzeif.

‘s-Gravenhage/Heerten.juLi 1993
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PersonaLia

BESTUUR

Voorzitter, tevenslid
Secretaris

Leden,benoemdop voordrachtvan
de Minister van BinnenlandseZaken
in overeenstemmingmet de voordracht
gedaandoorvertegenwoordigers
van het Rijk en de andere
overhedengezarnenlijk:

Leden,benoemdop voordrachtvan
de Minister van BinnenlandseZaken
in overeenstemmingmet de voordracht
gedaan doorde centralecornmissie
voor georganiseerd(vanaf1 maart1992)
overlegin ambtenarenzaken:

H 00 F D DIRE CTI E

President-directeur
Hoofddirecteur
Hoofddirecteur
Secretaris

DIRECTIE

J.A.M. Reijnen
drs. J.E.W. Koonen (waarnemend)

mr. P.H. Ho[thuis (tevens
tweede plaatsvervangendevoorzitter)
mr. RF. van Loo
drs. G.H.O. van Maanen
ing. C. van Tftborg
F.O. Vijselaar
drs. H. van der Walle

E.J. Anneveld
F.A.J. van Moorsel (tot 1 maart1992)
drs. C.L.J. van Overbeek(vanafI maart1992)
H.]. Albersen
R. van Leeuwen
A.C. van Pelt
C.A. Vrins (tevenseerste
ptaatsvervangendevoorzitter)

mr. drs. M.A.K. Snijders
mr. P.3. Bezemer
prof. dr. J.H.W. Goslings
mw. m r. 3 .C.J. Puymaekers-Pessers

I

bedrjffseenheden
Pensioenen
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
ExterneAdministraties
Leningenen Effecten
OnroerendGoed
Hypotheken

centrale diensten
CentraleServices
AlgerneneVoorzieningen

mr. P.H.G. van Heugten
ir. M.3.M.C. Vaessen
rnr. A.J.M. Pierik
dr. 3. Frijns
mr. J.J.G.Palmen(waarnernend)
drs. G.H.G.M. Vankan

J.H.3. Bijsmans
J.W.M.H. Paters(vanaf 1 april 1992)
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EXTERNE ACTUARIS Brans & Co., raadgevendeactuarissen

EXTERNE ACCOUNTANT Moret Ernst & Young Accountants

BELEGGINGSCOMMJSSTE

Voorzitter drs. L. van Zwol (tot 1 januari 1993)
Secretaris drs. R.M. Stam

Leden F.H.J. Boons, RA
prof. dr. ].G. Lambooy
drs. C. van Rijn
C.M.L. Roozemond(tot 1 november1992)
prof. dr. Th.M. Schotten
prof. dr. D.M.N. van Wensveen
prof. drs. J.H. Cons (ptaatsvervangendlid)

RAAD VAN GEPENSIONEERDEN H.J.A. Bezemer
R. van Bodegraven
J. Brommer
A. Hack
LA. de Heer
J.C.L. Huis in ‘t Ved
C. van ‘t Hut (tot 12 november1992)
dr. J.P.A. van den Dam (vanaf12 november1992)
prof. dr. M. Koster
drs. J.P. Kramer
W.P.O. Lind (tot 12 maart1992)
J. Kordes (vanaf12 maart1992)
Mw. M.A. Lugtenburg-Smid
R. Oosten
drs. J.J.van Oosterwijk Bruyn
mw. E.J. Post-Joppe
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Kerncijfers Abp
1992 1991 1990 1989 1988

VOLLJMINA (1992 vooropig) (aantaL[enper uftimo)
personen
in actievedienst 857.144 855.611 848.003 850.824 929.775
met Vut 49.600 50.969 53.052 52.868 48.205
met wachtgeW 53.844 50.528 46.358 45.861 45.527
s[apers 584.000 584.047 582.589
gepensioneerden 459.286 450.451 441.049 431.770 421.530

medewerkersper uttimo 3.586 3.840 3.882 4.099 4.027
arbeidsjaren,gemiddeLd 3.386 3.537 3.719 3.771 3.733
arbeidsjaren,standuLtimo 3.312 3.510 3.587 3.801 3.735

FINANCILE GEGEVENS (infmiljoen)
beegdvermogen 171.131 163.412 157.545 150.360 144.214
nettoviottend actief 5.914 6.799 5.624 6.104 5.577
fondsvermogen= actuariëtevoorziening 177.044 170.210 163.169 156.464 149.791
c.w. asten(1992voorLopig) 255.204 239.162 224.000 209.800 205.500

c.w. tethnischbenodigdebijdrage*
- 78.160 - 68.952 - 60.831 - 53.336 - 55.709

gefinancierd,feitehjke bijdrage - 45.300 - 43.199 - 41.669 - 40.223 - 39.474
vooraLsnogniet gefinancierd - 32.860 - 25.753 - 19.162 - 13.113 - 16.235

ontwikkeLing fondspositie*
- 6.787 - 6.591 - 6.049 3.122 2.851

groei c.w. Lasteninclusief R.0.’s - 15.739 - 15.162 - 14.200 4.300 5.600
vermogensvorming 6.834 7.041 6.705 6.674 4.999
financieringfeitelijke bijdrage 2.118 1.530 1.446 749 - 7.748

(infmiljard)
actuarieeLresuLtaat - 5,7 - 9,4 - 5,6 2,5 5,3
bijdrageresuLtaat - 3,1 - 2,1 - 1,6 - 2,2 - 2,3
resultaatrendementen LoonontwikkeLing - 3,2 - 4,8 - 0,7 2,9 4,9
resul.taatuitkeringen - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,4
resuLtaatkosten 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0
overig (kansen,bestanden,correcties) 0,8 - 2,4 - 2,9 2,1 3,0

RENDEMENTEN (in%)
rendementfondsvermogen 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8
rendementbeeggingen 7,6 7,7 7,7 7,9 8,0

ACTUARILE GEGEVENS (in%)
pensioenbijdragepercentage 8,8 8,8 8,8 8,3 9,7
dekkingsgraadopgebouwderechten 107 108 110 114 114

GEMIDDELDEN (in gutdens)
pensioenniveauna inbouw 17.400 16.900 16.300 15.800 15.700
AAW-daim 19.300 18.200 17.500 16.900 17.400
bruto Vut-uitkering 48.000 45.900 44.200 42.700 42.700
kosten perfuLl-time arbeidsplaats 126.200 113.900 109.200 106.900 108.000
waarvanpersonetekosten 79.700 72.900 67.800 63.900 61.600

* t/m 1991 zijn de definitieve actuariëiecijfers epgenomen.
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Atgemenebeschouwingen

Abp-toekomst

In het zeventigjarigbestaanvan hetAbp kan 1992
zondermeereen ‘historischjaar’ worden genoemd.De
beangrijkstegebeurtenissendie zich voordedenwaren
het adviesvan de CommissieAbp-complexvan 30juni
en het convenantinzakehet ‘Abp-compex’ tussende
Minister van Binnen[andseZaken en decentraesvan
overheidspersonee[,overeengekomenop 16 december
en getekendop 10 februari 1993. Hiermeewerd debasis
ge[egdvoor de privatiseringvan het Abp op 1 januari
1996, of zo moge[ijk eerder.Net a[s a[[eandere
pensioenfondsenvaft het Abp dan onderhet regimevan
de Pensioen-en Spaarfondsenwet(P5W).

Het adviesvan de CommissieAbp-complexhad betrek
king op de verzelfstandiging,het aansprakenpakketen
de financiëLeprob[ematiekvan het Abp.
Privatiseringis een aLjaren [evendewens vanhetAbp
Bestuuren de centraesvan overheidspersoneeLIn
februari 1991 werd een motie van hetTweede-Kamedid
Pautisaangenomenom eentijdpad uit te stippeten
waarbinnenhet Abp onderde P5W kan gaanvaUen.
Kabineten TweedeKamer toondenzich vanafdat
momentbereid meete werken aan een marktconforme
positie van het Abp.
Het tweedebe[angrijkeonderwerpop de agendavan de
CommissieAbp-comptexbetrof het aansprakenpakket.
De inmiddelszeergecomp[iceerdeAbp-wet maakteen
aanpassingvan de pensioenrege[ingnoodzakelijk,
waarbij op enige puntenook aanpassenaan reLevante
maatschappe[ijkeontwikke[ingennodig is.
Het derde onderwerpbetrof de totstandkomingvan een
sluitenderegetingvoor de financieringvan het ouder
doms-, nabestaanden-en inva[iditeitspensioenen de
Vut.

De commissieconctudeerdedat er geenwezenlijke knet
puntenbestaanvoor de privatiseringaLs zodanig.
Om de financië[e problematiekop te lossenwerd voorge
steLd omvoortaanhet invaliditeitspensioengrotendeels
en de Vut geheetop omsLagbasiste financieren.Er komt
eenVut-fonds met eigen premie-inkomsten,zodatde
Lastenvan de vervroegdeuittreders niet[angerdrukken
op de atgemenereservevan het Abp. Door de financie
ring van het wetteLijk deetvan het inva[iditeitspensioen

en de Vut op omslagbasis valteen bedragvrij dat kan
worden gebruiktom de [astenontwikkeLingte mitigeren.
Zie hiervoor ook de paginas29 en 30. Het kapitaa[dek
kingssysteemvoor het ouderdoms-en nabestaanden
pensioenblijft gehandhaafd.
Ook het zogenaamdachterstattigonderhoudin de
pensioenregetingen de uniformeringvan de franchise
zijn bij het convenantbetrokken.
De aanpassingvan het pensioenpakkettensLotte,is een
zaakvan de sociatepartners.In de nieuwesituatie
bepaa[thet bestuurde hoogtevan eenverantwoorde
premievoor de gewenstepensioenprodukten.

Conform het adviesvan de commissiehebbende
Minister van BinnentandseZaken ende centratesvan
overheidspersonee[in de tweedeheift van 1992 onder
handetdover de voorsteltenzoa[sopgenomenin het
rapport‘Abp-comp[ex’. Dit heeftgeresuLteerdin het
eerdergenoemdeconvenantdat begin 1993 door
partijen is ondertekend.In 1993 worden de in het
convenantvastge[egdehoofdllijnen verderuitgewerktom
de noodzake[ijkereget
geving voor te bereiden.

Naastde privatisering
heeftook de overgang
naareen nieuw overleg
modeL bij de overheid
gevoLgenvoor het Abp.
De onderhandelingen
over de arbeids
voorwaardenzullen in de
toekomstniet meerin
het Centraa[
GeorganiseerdOverLeg in
Ambtenarenzaken(CGOA) worden gevoerd,maarin acht
verschi[[endeoverheidssectoren:rijk, gemeenten,
provincies,waterschappen,onderwijs,defensie,poLitie
en rechtertijkemacht. Het resu[taatwordt vastgetegdin
een CAO per sector.De afsprakenover pensioenen,
sociaLezekerheiden de Vut zulten voorlopig nog in het
CGOA worden gemaakt.Het kabineten de centrateszijn
in het convenantovereengekomendat de sectorenin
iedergevattot vijfjaar na privatisering verp[ichtbij het
Abp b[ijven.

Jaarverslag1992 Algemeen burgerlijk pensioenfonds
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In 1992 bestistehet Kabinetde ambtenarenmet ingang
van I januari 1996 onderde werknemersverzekeringen
te brengen.Dit besluit heeft rechtstreeksgevotgenvoor
de Abp-organisatie.De bestuurlijkeen operationele
bandentussende socialezekerheidvoor ambtenarenen
de pensioenenzu1enwardendoorgesneden.De uitvoe
ring van de socialezekerheidvoor het overheidsperso
neelzat te zijner tijd worden ondergebrachtin een
BedrijfsverenigingOvetheid.Deze organisatiezat vanaf
1 januari 1996 deWAO en de WW gaanuitvoeren.Het is
de bedoeingdat de bedrijfseenheid
Arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV) en de produkt
eenheidInvatiditeitspensioenenvan de Bedrijfseenheid
Pensioenenvan het Abp, de DienstZorg Postactieve
Mititairen (DZPM), de Dienst Uitvoering
Ontslaguitkeringsregeting(DUO) en een deetvan de
Informatiseringsbank(UO) deergaan uitmakenvan de
nieuwe bedrijfsvereniging,dan wet samengevoegd
wardentot de uitvoeringsorganisatievoor de sociate
zekerheidvan het overheidspersoneeL

At dezeontwikketingenzijn voor het Abp aanteiding
geweestam in 1992 een onderzoekte taten instetten
naarde meestwensetijkewijze van functionerenvan het
taekamstigeAbp.
Dit door een extern bureauverrichteonderzoekis eind
1992 afgerond.Mede naaraanteidingvan de resuttaten
hebbende sociatepartnersin het convenantafge
sprokendat zij bij de uitwerking van het institutionete
kadervan de toekomstigeStichting Abp onderanderede
votgendeuitgangspuntenzutenhanteren:
- De Stichting Abp zat eenzetfadministrerendpensioen

fonds zijn
- Voor de ontvtechtingvan het Abp en de vormgeving

van de Stichting Abp zal eeninterimmanagerwarden
benoemddie over de nodigebevoegdhedenbeschikt
om in de onderscheidenonderdetenvan het Abp
sturendop te treden.

De eerstefasevan het herstructureringsonderzoekin
het ticht van de privatiseringis inmiddeisafgerond.De
naderevormgevingen implementatievan de nieuwe
structuurkrijgen thanshun bestag.

Strategischekeuzes

ABP-NOVA

Met de privatiseringvan het Abp staathet fonds, zoats
gezegd,eeningrijpendegedaanteverwissetingte
wachten.
De binnen hetAbp gegroeideovertuigingdat een herin
richting van de administratienoodzaketijkis am straks
aan iederektant de gewensteinformatie en pensioen
produktente kunneneveren,heeftin het versLagjaar
geteidtot een nieuwevisie op het pensioenbedrijf
Luisterendnaarde toepasseLijkenaamAbp-NOVA (votuit:
Nieuwe Ontwi kketi ng VerzekerdenAdministratie).Onder
de vtag van NOVA zutten alLe pensioenprocessenen
-procedureswarden herzien.In pLaatsvan een produkt

gerichte organisatie,die voor de geheteoverheidéén
uniforme pensioenregetinguitvoert, wordt het Abp door
NOVA omgevormdtot een markt- en kLantgericht
pensioenbedrijf,dat desgewenstverschittendepensioen
produktentegeneen concurrerendeprijs aan kan
bieden.

ARBEIDSONGESCHIKTH EIDSB ELEID

In 1990 hebbenhet Kabinet en de sociatepartners
afsprakengemaaktover maatregetendie moeten[eiden
tot een datingvan het aantatzieke en arbeidson
geschiktewerknemersin Nedertand.De Wet
TerugdringenArbeidsongeschiktheidsvoLume(TAV) is het
begin van een reekswetteLijke maatregetenom dat doet
te bereiken.Dezewet is op 1 maart1992 van kracht
geworden.
Kern van de TAV is dat de werkgeveraUesin het werk
moetstettenom de zieke werknemerte reintegrerenin
het arbeidsproces.Verder kent de TAV financië[eprikkets
om werknemersen werkgeversmeerte betrekkenbij het
terugdringenvan het ziekteverzuimen het aantat
arbeidsongeschikten.
De komstvan de TAV heeftoak gevotgengehadvoor de
verhaudingtussende werkgeveren het Abp. In tegen
stettingtot vroegerzijn werkgeversflu verpLicht am de
afwezigheidvan eenzieke werknemerna uitertijk zes
maandendoor middetvan een ‘reintegratie-formutier’
aan het fonds te metden.De kans op een succesvo[[e
reIntegratiewordt daardoaraanmerketijkvergraot,
omdatflu in eenveetvroegerstadium maatregeLen
kunnenwardengenomen.In overtegmet de cLient, de
werkgeveren de bedrijfsartsbekijken onzearbeidsdes
kundigenen artsenop wetke wijze de begeteidinghet
bestegestattekan krijgen en wie wetke maatregeten
moet nemenzodatde betrakkeneweeraan het arbeids
proceskan gaandeetnemen.

Vanuit de wetenschapdat
niet hetzorgenvoar uitke
ringen de betangrijkste
activiteit vormt, maarhet
voorkomenvan arbeidsan
geschiktheiddoor het
vaerenvan een preventie
beteid, heefthet Abp in
1991 bestatenom het
aantaldistrictskantoren
ftink uit te breiden— van eLf naarachttien— en het
aantalarbeidsdeskundigenen artsennagenoegte
verdubbeten.In het verstagjaarwerdenvier nieuwedis
trictskantorengeopend:in Den Bosch, Leiden,
Middetburg en Leeuwarden.
Activiteiten, die voarheenin het hoofdkantoarplaats
vanden,zijn avergebrachtnaarde districtskantoren,
waardicht bij de ctiënten,werkgeversen bedrijfs
gezondheidsdienstenmet behandel.teamswordt gewerkt.
De opdrachtwaarvoarde arbeidsdeskundigen,artsenen
administratief-juridischemedewerkersstaanis simpel,
maarniet altijd even gemakketijkuit te voeren:ervoorte
zargendat de betrokkene,met zijn of haarmogetijk

I
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hedenen beperkingen,voor het arbeidsprocesbehouden
btijft of weeropnieuwaan het arbeidsprocesgaatdeel
nemen.Dat vereistoncler anderecreativiteit, optossings
gerichtdenkenen eenondernemendeinstetting.
Betangrijkvoordeetvan dezeinterdisciplinaireaanpakis
dat er snetter,meerktantgericht,maarvooratook
effectieverkan worden gewerkt,zekerdaarwaar
paskiareoptossingenniet aanstondsvoorhandenzijn.
Deze nieuwemaniervan werken,in combinatiemet de
TAV-maatregetenen een duidetijkwaarneembarementa
Liteitsveranderingbij alie betrokkenen,heeftin 1992
geleid tot een stabilisatievan het totatebestand
arbeidsongeschiktenbij de overheid.Uit de cijfers, die
uitvoerigerworden besprokenin het VersLagvan
werkzaamheden,blijkt dat de instroomin 1992 maar
Iiefst met 20 procentis gedaa[dten opzichtevan het
jaar daarvoor.Zet dezetrend zich voort, dan zal het niet
tang meerdurenvoordatook het totatebestandgaat
terugtopen.

De hiervoor beschrevenreorganisatievan de
Bedrijfseenheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(AOV) zat. in 1993 wordenvottooid. Daarrneeis een
solidebasisgelegdvoor eeneffectieveuitvoering van
hettoekomstigtakenpakketvan AOV in de flog op de
richten uitvoeringsorganisatievoor de socialezekerheid
van het overheidspersoneeL

BELEGGINGSSTRATEGIE

De be[eggingsstrategievan het Abp blijft gerichtop een
geleidetijkeuitbreiding van het aandeeLzaketijke
waarden.Daarnaastwordt er bij de vastrentendeporte
feuille gestreefdnaareen groterediversificatiein het
debiteurenbestand.ZakeLijke waarden,zo heeft het
verledengeleerd,genererenop langeretermijn een
hogerrendementdan vastrentendewaardenen zijn
daardooraantrekkelijkebeLeggingen.

Een nadeelevenwetvan beteggingenin zakelijke
waardenzijn de grotewaardeschommeLingenen het
onvoorspelbarekarakterhiervan. Orn die redenwordt
het uitbreidingspadvoor zaketijkewaardendan ook over
een langetermijn gespreici.Daarnaastwordt met een
voorzichtigewaarderingsgrondsLageenstructurele
buffer gecreëerdwaardoorhet koersrisicoop een
aanvaardbarewijze kari worden opgevangen.

De operationeleuitvoering van het beleggingsbeleid
vindt in toenemendemategescheidenptaatsvan de
strategischebeteidsbeslissingen.Hiertoe wordtgebruik
gemaaktvan externevermogensbeheerders,zoatsthans
reedshet gevalisbij buitenlandseaandelenbeleg
gingen.

Zekerdaarwaarzeerspecialistischeen regionalekennis
vereistis, is externvermogensbeheereenaantrekkelijke
optie. Extern vermogensbeheermaakthet bovendien
gemakkeLijkerflexibel en slagvaardigte reagerenop
veranderingen.

De wettelijke beLeggingsrestrictiesdie het fonds thans
flog kent voor investeringenin het buitenLand hebbenin
1992 nog niet tot problemengeleid. Voor 1993 wordt de
grenswet bereikt. Het bestuurspreektde verwachting
uit, dat nu het convenantinzakede privatiseringvan het
Abp ondertekendis, er voor de resterendetijd tot aan
de privatiseringatsnogeenverruirning van de beLeg
gingsrestrictieszat worden gerealiseerd.

WerkgeLegenheld

Het Abp staatvoor de taakom adequaatin te spetenop
de veranderingenin de pensioen-en beteggings
markten.Daar hoort een meerkLantgerichteen effi
ciënteorganisatiebij die voor wat betreftkwaliteit en
kosten kan concurrerenmet andereinstellingendie
eveneensop dezemarktenactiefzijn. Door de noodza
kelijke herstructureringvan de processenen het stroom
[ijnen van de procedures,kan er met minder menseneen
flog beterproduktworden geteverd.
Ook leiden potitieke beslissingen,waaronderde over
hevetingvan de leefvoorzieningennaarde gemeenten,
tot een reductievan de werkgelegenheidbij het Abp.

Al dezeontwikketingenLeiden ertoedat tot en met 1996
tenminsteachthonderdfull-time arbeidsplaatsenin
Heerlenkomente vervatten.Om de personelegevotgen
hiervante kunnenopvangenis in goed overleg met de
personeeLsvertegenwoordigersin de Cornmissievoor
GeorganiseerdOverleg, het sociaalbeteidsinstrurnenta
rium afgestemdop de sterkveranderendewerkgetegen
heidssituatie.Daarnaastis er een Mobititeitscentrum
ingesteLddat bemiddettbij hetvinden van een baan
buiten het Abp voor het overtoltig personeel.Met deze
instrumentenhoopt het Abp gedwongenontstagente
kunnenvoorkomen.Met de Commissievoor
GeorganiseerdOvertegis overeengekornendat tot 1
januari 1994 eenwerkgetegenheidsgarantiegeldt en tot
1 januari 1995 een salarisgarantie.

Europeseontwi kkeLingen

VERORDENING 1408/71

In het verslagjaaris binnen EG-verbanduitvoerig
gesprokenover de uitbreiding van de personeleen de
materiëlewerkingssfeervan VerordeningEEG nr.
1408/71betreffendede toepassingvan de sociatezeker
heidsregetingenop werknernersen zetfstandigen,
atsmedeop hun gezinsteden,die zich binnen de
tidstatenvan de GemeenschapverpLaatsen.

De verordeningbeoogttevoorkomendat de betrok
kenenworden benadeetdwanneerzij tijdens hun
beroepsloopbaanin meerdan een lidstaathebben
meebetaaldaan het stelset.van sociatezekerheid.Om
dat doet.te bereikengeeft zij regetsdie zoveelmogeLijk
uitsLuiten dat werknemersgetijktijdig wider de werking
van meerdan één nationaalstetselvan sociatezekerheid
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val.len en coördineertzij de aansprakenvan degenendie
achtereenvoLgensin meerdan één Iidstaathebben
gewerkt.

Tot nu toe bepaaLtartikel 4, Ud 4 van de Verordeningdat
zij niet van toepassingis op ‘de bijzondereregeUngen
voor arnbtenarenen met hen geUjkgestelden’.De Abp
wet is aLdusaan de werkingvan de Verordeningont
trokken. Bij de Raadvan de EG is echtereenvoorsteL
van de EuropeseCommissieaanhangigdat hetongedaan
makenvan de uitzonderingvan het overheidspersone&.
beoogt.Het meestin het oog springendegevoig van de
toepasseLijkheidvan de verordeningop de Abp-wet zaL
zijn dat gewezenambtenaren,die arbeidsongeschikt
worden terwijL zij in een Lidstaatvan de EG deelnemen
aan eenarbeidsongeschiktheidsverzekeringvan het type
oms[agste[seL,recht kunnen verkrijgenop een pro rato
invaLiditeitspensioen.

CONCEPT-PENS10 EN FOND SENR I C HTL IJN

Eind 1991 heeftde Cornmissievan de Europese
Gemeenschappeneenconcept-richtlijnvoor
Pensioenfondsen(nr. COM[91] 301 def.) vastgeste[d,die
ondermeerbeoogtde pensioenfondsenmeer vrijheidte
gevenbij grensoverschrijdendebeLeggingen.In het
afgeLopenjaar is er een discussiegeweestover onder
meerhet toepassingsbereikvan dezerichttijn. De
meningen daaroverzijn vooral.snogverdeeld.Met de
EuropeseCommissieis het bestuurvan het Abp van
meningdat het fonds onderde werking vangenoemde
richt[ijn dient te vaLten. Dit rnet het oog op een gezonde
en verantwoordefinancieringvan de pensioenver
pLichtingen.
In hetverstagjaaris in diversecomrnissiesvan het
EuropeesParLementgesprokenover de concept-richttijn,
hetgeenheeftgeLeid tot een aanzienlijkaantalamende
menten,ondermeerop het vLak van de reikwijdte van
de richt[ijn. De uitkomstenvan dit debatzijn nog onbe
ken d.
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VersLag van werkzaamheden

Pensioenen

KERNCIJFERS

Uttimo 1992 waren 960.220overheidswerknemersbij het
Abp aangeslotenvoor hun pensioenvoorziening.Het
Abp ontving voorf 4317 mi[joen gulden aan premies.Dc
Rijksoverheiddroeginhetverslagjaarvoorf981
miljoen bij aan de Vut-tasten.
Er werd voor f 3954 mi[joen aan ouderdomspensioenen
uitgekeerd,voorf 1803 miljoen aan nabestaanden
pensioenen(waarvanruim f 34 miljoen aanweduw
naarspensioenen),voor f 1760 miljoen aan
invaliditeitspensioenenen voorf 1898 miljoen aanver
vroegdepensioenen.

OVERZICHT VAN HET AANTAL ABP-PENSIOENEN

NAAR CATEGORIE:

01.01.92 instroom uitstroom 31.12.92

238.040 18.948 12.432 244.556

156.380 12.727 8.864 160.242

54.910 8.545 9.653 53.802

In hetvers[agjaarverlieten 1032 verzekerdenals gevolg
van privatiseringenhetAbp. Bij dezecoltectieveover
drachtenwerd f 52,5 mitjoen overgemaaktnaarde
nieuwe pensioenverzekeraars.Daarnaastdienden4037
verzekerdeneenverzoekin voor een individuetereserve
overdracht.Hiermeewas in totaatf77,7 mi[joen
gemoeid.Via individueteovernamesbrachten4637
personenhun pensioenreserve(in totaalf74,8 mitjoen)
onderbij het Abp.

PROJECTBASISADMINISTRATIE

Persoons-en diensttijdgegevensvan Abp-verzekerden
wordensinds 1970 in een databankopgestagen.De
afgetopenvierjaaris er hard gewerktorn de gehete
‘papieren’ administratiein een geautomatiseerdsysteem
in te brengen.De gegevenszijn bij die getegenheidniet
atleengecontroteerden geactualiseerd,maarook
aangevuldmet andereinformatie,zoatsbijvoorbeeldde

mibtaire diensttijd, die nodig is om de pensioenrechten
van de deetgerechtigdente kunnenberekenen.De
operatie,binnen het Abp bekenda[s het project
Basisadministratie,is eind 1992 votgensplanningafge
sloten.
Het Abp beschiktnu over ééndatabankmet de gegevens
van ruim anderhatfmiljoen verzekerden(actievenen
slapers).Dezevoorzieningmaakteenaanzienlijkbetere
communicatiemet de ctiëntenvan het fonds mogelijk.
In 1993 ontvangende verzekerdeneen opgavevan hun
diensttijd bij de overheidtot 1 januari 1993, met het
verzoekde gegevensopjuistheiden volledigheidte
controteren.
Vanaf 1994wil hetAbp iedereverzekerdejaar[ijkseen
opgavetoesturenover de opgebouwdepensioenrechten.

GBA

Sinds 1 november1992 maakthet Abp gebruikvan de
GemeentetijkeBasisadministratievan persoongegevens
(GBA), het grootstecomputernetwerkdat tot dusverrein
Nederlandis gebouwd.Persoonsgegevensvan Abp
cliënten uit de aangestotengemeentenworden sindsdie
datum aanhet fondsverstrekten opgenomenin de
eigen databank.
Het GBA-systeemis te typerenals een groot elektronisch
postkantoor,waar teveranciers(gemeenten)en afne
mers,zoalsde Belastingdienst,de Sociate
Verzekeringsbank,pensioen-en spaarfondsenmet
elkaarcommunicerenover persoongegevensvan hun
gemeenschappelijkecliënten. Dit heefttot voordee[dat
mutatiesin één keer en uniform kunnenworden
verwerktin de administratiesvan de aangeslotenafne
mers. Daarmeewordt voorkomendat cliënten dezelfde
informatievia diverseformulierenaanverschillencle
instetlingenmoetenverstrekken.

INFORMATIEDISKETTE Easi

In hetverslagjaarheefthet Abp onderzochtof het
mogetijk en wensetijkis om het zogenaamdeHandboek
Pensioenen,de Abp-instructiesvoor de satarisadmini
straties,bij de werkgeverste vervangendoor een
diskette.Dit bleek inderdaadhet gevaL Begin 1993 werd
het gratis software-programma‘Easi’ geintroduceerdbij
de overheidsinstettingen.Werkgevershebbenmet deze
diskettede Abp-wet binnen handbereik.Het programma
kan als naslagwerkworden gebruikt, maaris ook een
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hu[pmiddebij de beantwoordingvan bepaa[devragen.
Bijvoorbee[dover proceduresbij een pensioenaanvraag
of de wijze waaropeen formuier moetwordeningevuld.
Verder kan met behupvan dit programmaop reatief
eenvoudigewijze een pensioenworden berekend.
Tens[otteis er retevanteinformatieopgenomenover de
Abp-organisatie.De disketteza meerderekeren perjaar
worden geactualiseerd,zodatwerkgeversa[tijd over de
meestrecenteinformatie beschikkenmet betrekkingtot
het Abp-pensioen.

NABESTAANDENPENSIOEN

In juni 1992 heeft het Abp via een advertentiecampagne
potentiëleuitkeringsgerechtigdenopgeroepeneen
weduwnaarspensioenaan te vragen.Rond de 2700
personenhebbengereageerd.Eerderingediende
verzoekenom eenweduwnaarspensioen,die in eerste
instantieniet waren gehonoreerd,zijn in 1992 opnieuw
beoordeeldtegenhet licht van de op handenzijnde
wetswijziging. Het merendeelvan dezeaanvragenwerd
in tweedeinstantiealsnogtoegekend.Op dit moment
ontvangenongeveer4000 weduwnareneen pensioen
van het Abp.

Binnen afzienbaretijd za[ de AlgemeneWeduwen-en
Wezenwetwordenvervangendoor de Algemene
Nabestaandenwet.Op grond van eenzogenoemde
paraplu-bepalingin de InvoeringswetbUjft het Abp
echtertot maximaadriejaarna invoering van de ANW
het aanvu[lendpensioenafstemmenop de AWW.
De invloed van de wetswijziging op financieelen tech
nisch gebiedza( hierdoorgedurendede overgangspe
nodegering zijn.

Arbeidsongeschiktheids
verzekering

KERNCIJFERS

In 1992 zijn 11.136 nieuweAAW-uitkeringen toegekend
die onderdeeluitmakenvan de cLaim van het Abp op het
AlgemeneArbeidsongeschiktheidsfonds.Dit aantaLstaat
tegenover16.811in het daaraanvoorafgaandejaar.Eind
december1992 waren er flog 2600 aanvragenin behan
deling. Wordt dezevoorraadmeegerekend,dan komt het
jaarcijfer uit op 13.736,eendaLing van bijna 20 procent
ten opzichtevan vorig jaar. DezeontwikkeLing heeft
geleid tot eenverlagingvan het totaLe bestandAAW
uitkeringsgerechtigdenbij het Abp van 87.235 eind 1991
tot 86.974eind 1992.
De substantieelLagereinstroomin 1992 heeftgeleid tot
eendaling met maar(iefst 21 procentvan het aantal
keuringsaanvragenvan 10.882in 1991 tot 8600 in 1992.
Op dit momentis er al sprakevan een lichte daling in
het tota[e bestandinvaliditeitspensioenen:van 77.570
eind 1991 naar77.247 eind 1992.
Dat betekentdat er eeneinde lijkt te zijn gekomenaan
jaren van groei van het arbeidsongeschiktheidsvolume
bij de overheid. De uitvoeringvan de TAV en de nieuwe
maniervan werken bij AOV, gerichtop preventieen

reintegratiehebbenhieraanongetwijfeLd een bijdrage
geleverd.Zie hiervoor het hoofdstukAlgemene
beschouwingen.

NIEUWE PROJECTEN

Het begeleidenvan zieken of arbeidsongeschiktenvergt
maatwerk.Hoe clichematigook, met dezeterm wordt
weL de kern geraaktvan waar het bij het bedenkenvan
optossingenom gaat. Een maatregetmoetnametijkgoed
aanstuitenop de individueteomstandighedenvan een
werknemer.Dat vereistniet atleenkennisvan de moge
lijkheden en beperkingenvan de werknemer,maarook
van het bedrijf waar hij in dienstis. Hoe is het werk
georganiseerd?Hoe zijn de arbeidsomstandigheden?
Zijn de problemenvan structureteaard?Wat kan de
werkgeverdoen om de arbeidsomstandighedente
verbeteren?
Naastde in de algemenebeschouwingenreedsvermetde
structureLesamenwerkingmet bedrijfsarts,bedrijfs
maatschappelijkwerk en de werkgevers,is er de [aatste
tweejaareenv(oed aan Lande(ijke en regionalesamen
werkingsprojectenvan de grond gekomen.In 1992
participeerdehetAbp in een kteineveertigtatprojecten,
waarvanvele — ondankshun verscheidenheidin metho
diek, opzet,omvangen aanpak— met dezelfdedoe[ste(
ling: het creërenvan een platform om de terugkeervan
arbeidsongeschiktenin hetarbeidsproceste vergemak
ketijken. Door bunde[ingvan de krachtenin een regio
- Abp, GAK/GMD, arbeidsbureaus,wetenschappelijke
instituten,gemeentelijkediensten,sociaal-psychoto
gischeadviesbureausen dergelijke— kunnende
probtemenbeterin kaartworden gebracht,geanalyseerd
en derhaLvebeterworden aangepakt.
Met namevoor het onderwijszijn de Laatstetijd opval
lend veetstress-,preventie-en interventieprogramma’s
van de grond gekomen.

Sindskort wordt er ook op een aanta(ptaatsengeëxperi
menteerdmet projectendie bedoeldzijn om het
uitval(en van werknemersmet eenverhoogdinvalide
ringsrisicote voorkomen.Een voorbeeLdis het zoge
noemdemetdpunt-project,opgezetvoor mensendie in
hun functie dreigenvastte (open.Via stagep(aatsenen
arbeidspoo(swordt geprobeerdom betrokkenenog voor
een eventueLeziekmeLdingaan een anderebaante
hetpen.Ook een preventieprojectmet buschauffeurskan
in dit verbandworden genoemd.Via speciatecursussen
Leren de chauffeursbeterom te gaanmet rugktachten,
die veetaLsamenhangenmet stressen de monotonievan
het werk. TensLottekan ook het zogenoemdepolitie
projectwondengenoemd.Deskundigenvan het Abp zijn
als adviseursnauw betrokkenbij de reorganisatievan de
politie. Doet van het project: voorkomendat de
gevoLgenvan de reonganisatievertaa[dworden in
hogereziekteverzuim-cijfers.

ZIEKTEVERZLJIM-PROJECT

Hetin hetvorigejaarverslagvermeldeprojectvoor het
terugdningenvan het ziekteverzuimbij de rijksoverheid
b[ijkt een succeste zijn. Doel van het experiment
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Het OpenbaarLichaam Afva(verwijdering rrietand (OLAF) werd in 1984 opgerichtomdat bet steedsminder wenseLijk werd dat de 31 Friese gemeentenzeif voor deafvoer en verwerking van huisvuil zorgen. OLAF is, naastde verwijdering en verwerking, actief bij preventievan de produktie van afva( en de organisatiestimuteertwaar moge(ijk met kracht het gescheideninzame[enen bet hergebruikenvanafvaLmateriaLen.OLAF tett een zestigtalmedewerkers.Onlangswerd bij Heerenveende moderneafvalberging‘De Wierde’ geopend,uitgerustmet modernevoorzieningendie ervoor moetenzorgen dat op de Lange termijn geen problemenopduiken in debodem en het grondwaterats gevotg van het doorsijpetenvan verontreinigingen.
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SOCJAAL CONSULENTEN

— waarin het Abp en de Rijks Bedrijfsgezondheids-en
BedrijfsveiligheidSdienStparticiperen— was om het

ziekteverzuimbinnen enkeledepartementenmet een

half procentpuntperjaarterugte dringen.In de
praktijk bleek hetzelfs mogelijk om hetverzuim met 25
procenttetaten da[en (van 6,7 naar5,l%). Kern van

dezesuccesvolleaanpakis dat zowel de leidinggevende
aI.s de direct verantwoordelijkewordt aangesprokenop

zijn taken en bevoegdhedenbij de preventievan
ziekteverzuimen arbeidsongeschiktheid.De manageris

de spfl. in de gehelebegeteidingvanafhet momentvan
ziekmeldingtot aan de terugkeervan de betrokkene
naarzijn werkptek. Blijkt de ziekte een gevoigvan
stechtearbeidsomstandighedenof verstoordearbeidsre
Laties, dan wordt de toegangtot de arbeidsongeschikt
heidsregelingengeblokkeerd.
In 1993 zal dit verzuimmodelbij een groot aantat
departementenwordeningevoerd.Het succesvan de
management-benaderingheeftverschillendegemeenten
ertoeaangezetde aanpakover te nemen.

EDUCATIE EN WERKGELEGENHEID ABP-CLINTEN

LW1
Is het mogelijk om arbeidsongeschikten,die om
psychischeredenenin dejaren1980-1990votledig
werden afgekeurd,door middelvan intensievebegetei
ding weerterug te [aten keren naarde arbeidsmarkt?
Dezevraag tigt ten grondstagaan het project Educatie
en WerkgetegenheidAbp-clienten (EWA), dat eind 1991
van startging met een oproepaan de doe[groepom op
vrijwi[Lige basisaan het experimentdeeL te nemen.Eind
1992 kon in eentussen-rapportagegeconstateerd
worden dat hetveet moeitijker is dan aanvankelijkwerd
gedachtom de deelnemersmet succesweeraan een
baante hetpen.
Al direct in de beginfase,bij de setectievan de
potentiëlekandidaten,bleek dat hetovergrotedeetvan
de 787 bezochteAbp-ctientenname[ijk te kampenheeft
met ernstigepsychischeproblemen.

Uiteindelijk waren 130 personenbereid om aan het
experimentdeelte nemen.Deze groepwerd overge
dragenaan de Stichting IVIO, verantwoordelijkvoor de
individuele begeleidingvan de cliënten.
Naaraanleidingvan de intake-gesprekkenzagen32
potentietedeeLnemersaLsnogom psychischeredenenaf
van deetname.
Wit eentussenrapport,dat in apriL 1993 aan minister
Dalesvan BinnentandseZaken werd aangeboden,blijkt
dat de deetnemersaan het projectslechtsin beperkte
mateen onderzeerintensievebegeleidingweer kunnen
gaandeetnemenaan hetarbeidsproces.Mede om deze
redenheefthet Abp de ministervan BinnentandseZaken
geadviseerdom het periodiek herkeurenvan grote
groepenarbeidsongeschikten,zoatsvoorgestetdin de
wet TBA, te koppelenaan eenintensiefbegeleidingspro
gramma,gerichtop feitetijke reIntegratievan arbeids
ongeschikten.

De socialezekerheidswetgevingin Nederlandis zeer
ingewikke[d. In de praktijk blijkt dat cliënten sommige
vragenniet durven of wetente stetten.Het leek ons
daaromeen goedezaakwanneerhetAbp hen de bege
[eiding van onafhanketijkesociaatconsulentenzou
kunnenaanbieden.In samenwerking metde centrates
van overheidspersoneetis begin 1990 een experiment
van startgegaanin de regio Utrecht. Na tweejaar
experimenterenkon worden geconcludeerddat de
sociaatconsutentenin een duidetijke behoeftevoorzien
en dat ermeemoetworden doorgegaan.Landelijke
invoering zal plaatsvindenats ook de centralesvan over
heidspersoneelzich ervoor uitsprekenb[ijvend te witlen
parti ci peren.

ONDERZOEK SVR

In hetverslagjaarheeftde SocialeVerzekeringsraad
(SVr) laten onderzoekenhoeverzekerdenen instellingen
de uitvoering van de sociatezekerheidin Nederland
waarderen.Van de 2000 ondervraagdeverzekerden
bleken de Abp-ctiëntenhet meestetevredente zijn. De
cliënten waren positief over de procedureszelf, maar
haddenkritiek op de duurvan de aanvraagprocedureen
het ingewikke[de bestuitvormingsproces.Het algemene
oordeetover het Abp was evenwelpositief.

LEEFVOORZIENINGEN

Zoals bekendis het kabinetvan plan om de zorgpticht
voor hetverstrekkenvan de zogenoemdeteefvoorzie
ningen over te heve[envan de huidige uitvoerders(GMD
en Abp) naarde gemeenten.

Afgezien van de grote gevotgendie hetverliesvan deze
uitvoeringstaakheeftvoor de werkge[egenheidbij het
Abp, is het fonds nog steedsvan meningdat een
splitsingvan de uitvoering van de werk- en leefvoorzie
ningen niet doetmatigis en evenminbevorderlijk is voor
de reIntegratievan gehandicaptenin het arbeidsproces.

Uitvoering andereregeLingen

STICHTING VERVANGINGSFONDS EN

BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORGVOOR HET ONDERWJJS

Medlo december1991 bestistehet bestuurvan de
stichtingVervangingsfondsen Bedrijfsgezondheidszorg
voor het Onderwijs (Vf/BGZ-Onderwijs) om de uitvoering
van de werkzaamhedenin handente gevenvan het Abp.
Direct in het begin van het nieuwejaaris er eenproject
organisatieVervangfngsfondsingesteld.Op I augustus
1992, amperzevenmaandenna dato,was het uitvoe
ringsapparaatVervangingsfondsoperationeet.
Hoofdtakenvan hetVervangingsfondszijn het innen van
de premiesen de bekostigingvan de satarissenvan
vervangendeleerkrachten.Ook het opzettenvan een
uniformeafwezigheidsregistratieen het beheervan het
Noodfonds,waaropscholenuit het primair onderwijs
met formatieveprobtemeneenberoepkunnendoen,
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behorentot het taken
pakket.

Ook de tweedetaak
van de Stichting — de
invoeringvan een
muIti discipU nair
bedrijfsgezondh eids
zorgmode— is voor
aisnogop projectbasis
bij het Abp onderge
bracht. Eind september
kwam de stichting tot
eenakkoord met de

georganiseerdebedrijfsgezondheidsdienstenover de

invoeringvan het mutildisciplinairezorgmodet,

waarvoorminister Ritzen, de besturenorganisatiesen

onderwijsbondeneenjaar eerderhaddengekozen.Het

Ministerie van Onderwijsen Wetenschappenen de

sociaepartnersbeschouwenbedrijfsgezondheidszorg,

samenmet hetVervangingsfonds,als eenbelangrijk

instrumentin het strevenom het ziekteverzuimen de

arbeidsongeschiktheidin het onderwijsterug te

dringen.
De Stichting staatvoor de taakom de komendejaren

nieuweinstrumentente ontwikkeendie optimaaaan

stuiten bij de situatiein het onderwijs.Schoenmet een

structureehoog ziekteverzuimkunneneen beroepdoen

op dit aanvullendinstrumentarium.Ook de kwaLiteits

bewakingvan de aangebodenzorg is onderdeevan het

takenpakket.Een nog in te steltentoezichthoudend

colLege, waarin ook de bedrijfsgezondheidsdienstenzijn

vertegenwoordigd,zat periodiekde kwatiteit van de

dienstverleningtoetsen.
Over dezeontwikkelingenworden de schotenregetmatig

geinformeerdonderanderevia het periodiekRentree,

dat in september1992 voor het eerstverscheen.

Het Abp s ingenomenmet de uitvoeringstaakin het

kadervan de bedrijfsgezondheidszorgvoor het

onderwijs. De opdrachtstuit inhoude[ijk goedaan bij de

taakvan hetAbp om het aantalarbeidsongeschikten

onderhet overheidspersoneette verminderen.Daarnaast

kan geconstateerdworden dat de betrokkenheidvan het

Abp bij het onderwijsveLddoor dezeopdrachtgroteris

geworden.De vete intensievecontactenmet de partners

en partijen uit het onderwijs hebbendaarzekeraan

bijgedragen.

EXTERNE ADMINISTRATIES

De bedrijfseenheidExterneAdministraties(EA) voertin

opdrachtvan de Pensioen-en Uitkeringsraad(PUR) de

BuitengewoonPensioenwetten(WBP) en de Wet

Uitkeringen Burger-Oortogss[achtoffers(WUBO) uit op

contractbasis.In de overeenkomstmet de PUR is

bepaatddat hetAbp dezewetten tegenmarktconforme

conditieszat uitvoeren.In 1992 heeft EA de produktie

doeteindenwederomtot tevredenheidgereatiseerd.

Momenteetvindt een onderzoekptaatsnaarde wijze

waaropde werkzaamhedente zijner tijd aan de PUR

overgedragenkunnenworden,enerzijdsrekening

houdendmet de beoogdeintegratievan de wettenvoor

oortogsgetroffenenonderdirecteverantwoordeLijkheid

van de PUR, anderzijdsmet de werkgetegenheidsontwik

keling in hetzuidenvan het land.
Totdatbesluitvormingheeftplaatsgevondenomtrenthet

vorenstaandevormt het huidigecontractAbp-PUR de

basisvoor de samenwerkingen uitvoering van de

werkzaamheden.

Naastde werkzaamhedendie hetAbp uitvoert voor de

PUR, worden ook werkzaamhedenverrichtvoor de

Stichting AdministratieIndonesischePensioenen(SAIP)

en de CommissieAlgemeneOor[ogsongevaltenRegeling

Indonesië(CAOR). Getetop de gemiddeldeleeftijd van

79 jaar bij de twee doelgroepen,tigt het voor de hand

dat dezewerkzaamhedenbinnen afzienbaretijd zutlen

afnemen.

Het beleggingsbedrijf

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

De internationateeconomischeontwikkeling tiet in 1992

een divers beeldzien. In de VerenigdeStatenwas in

1991 het dieptepuntvan de recessiebereikt. De

economieherstetdein 1992 aarzetend.In Japanlaat de

economischegroei sinds 1990 een neerwaartsebewe

ging zien. Deze ontwikketing wordt met name

veroorzaaktdoor de onzekerhedenop de financiëte

marktenin samenhangmet de sterkteruglopende

aandelenkoersenen grondprijzen.In 1992 groeidede

Japanseeconomiemet 1,5%, voor dat land een histo

risch dieptepunt.
Binnen Europais eveneenssprakevan een uiteenlo

pendeeconomischeontwikkeling. In hetVerenigd

Koninkrijk heersteen diepe recessie:zowel in 1991 als

in 1992 was sprakevan een krimpendeeconomie.

Duitslandvertoondena de aanvanketijkbestedingsim

puts als gevoigvan de herenigingtussenOost- en West

Duitsiand, in 1992 een sterkterugvallendegroei. Ook in

Nedertandvond eenverdereteruggangvan de econo

mischegroei plaats.At met at laat Europain het verstag

jaar een teruglopendeeconomischegroei zien en

bijgevotg eenoptopendewerktoosheid.

Hetinflatietempotiep in 1992 in bijna atle landen

duidetijk terug. Een uitzonderingvormde Duitstanddat

ats gevoigvan de eenwordingmet toenemendekosten

wordt geconfronteerd.Het Duitse monetairebeleid, dat

traditioneetsterk is gerichtop beheersingvan de

inflatie, werd als gevotg hiervanin 1992verscherpt,

hetgeenLeidde tot eenverderoplopenvan de korte

rente. De toenemenderenteverschittenmet de Verenigde

Staten,waarom conjuncture[eredeneneenverdere

renteverlagingwerd doorgevoerd,teiddenertoedat de

doltarkoersten opzichtevan de Europesevatuta een

dieptepuntbereikte.
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OntwikkeLing aandeLenindices
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Binnen de EMS-landenontstondenin 1992 valutaire
spanningenats gevoig van uiteenopendeconjuncturele
ontwikkelingenen door de toenemendeconcurrentie
verschil[en.

Dit resulteerdeer uiteindelijk in dat in septembervan
datjaarhet pond sterling en de Italiaanselire het EMS
verlietenen de Spaanseen Portugesemuntendepre
cieerden,later gevolgddoor hetTersepond. De ontwik
keling van de nominalelange rentewordt weergegeven
in grafiek 2.

In grafiek 3 is tevensweergegevenhoe de belangrijkste
aandeenmarktenzich na 1985 hebbenontwikked,
waarbij 1985 op 100is gesteld.Hierbij zijn de lokale
valuta omgerekendnaarguldens.
NederLandkomt er als beeggings[andgoed uit.
Dit geldt ook voor 1992.Binnen Europawas Nedertand
kopopermet +8°I en Italië de [aagstemet -25%. Ter
vergelijk de VS +14% en Japan-21%.

Voor 1993 wordt enigeverbeteringvan de economische
groei verwachtwaarbij volgensde huidige inzichtende
groeiramingenvoor de VerenigdeStatenpositieverzijn
dan voor Europaen Japan.

OnderhandseLeningen en
o b Li g aties

In het verslagjaarwerd in totaalf 14,5 miljard belegdin
vastrentendewaarden(exclusiefhypotheken),waarvan

f 6,6 miljard in onderhandseleningenen f 7,9 miljard
in obligatiesen medium term notes.De vastrentende
beleggingsactiviteitenzijn gebaseerdop eenaantal
strategischeuitgangspunten.

Het Looptijdenbeleidis gerichtop een beperkingvan het
reëlerenterisicovan het fonds binnende mogelijkheden
van de Nededandsemarkt. Daartoeis, uitgaandevan
een buy-and-holdbeleid, als strategischeduration
doelstel[ingvoor de totalevastrentendeportefeuileeen
bandbreedtetussendrie en vijfjaar geformu[eerd.Het
begrip duration (gemiddeldeduur) kan worden om
schrevenals de gewogengemiddeldelooptijd van de
rente-en aflossingsbetalingenvan een lening. Bij het
looptijdenbeleidpastde kanttekeningdat de mogelijk
hedenvan een effectievedurationsturing,geziende
omvangvan de Abp-vastrentendeportefeuille,binnen
de Nederlandse marktverhoudingengering zijn.
Gegevenhet hogekapitaalmarkt-renteniveauwerd in de
eerstedrie kwartalenvan 1992,via nieuwebeleggingen,
naarde bovengrensvan de bandbreedtegestuurd.
De gemiddeldedurationvan de in 1992 verrichtenieuwe
beeggingenin vastrentendewaarden bedroeg7,0 jaar.
Bijgevolg werd, in combinatiemet een algehele
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be NV WaterLeidingmaatschappijDrenthe (WMD) werd in 1937 opgericht om het

ptatteLandvan de provincie zo snet mogetijk te voorzien van drinkwater. be

gemeentenbeschiktenaL over een eigen waterLeidingbedrijf.Voorat in de jaren

zestig werden tat van aansLuitingentot stand gebracht.Op het ogenbtik Levert de

WMD aan 29 van de 34 Drentsegemeentendrinkwater.

Sederthet begin van de jaren tachtig is een accentkomen te Liggen op

milfeuvraagstukkendie verbandhouden met de winning en de zuiverfng van

drinkwater. Er werken 195 mensenbij de WMD.



..h..

Naast tat van activiteiten binnen de elgen provincie, houdt de HoofdgroepMilieu en

Waterstaatvan de Provincie OverijsseLzich bezig met internationatesamenwerking

op het gebiedvan miLieu met de jonge staatLettand. De overeenkomststamt uit

1990 toen Lettand flog een provincie van de voormatigeSovjet-Iinie was.

Op dringendverzoek van het verzetfstandigdeLettand werd de samenwerking,die oP

de eersteptaatseconomischvan aard is, Later ook voortgezetmet de nieuwe staat.

De samenwerkingbestaatvooraL uit training van Lettandersin Nedertand,huip bij

het opzettenvan miLieuwetten en -richttijnen aLsmedeop het gebied van

modern mitieumanagement.
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AandeLen
rentedaLingin de tweedehe[ft van hetverslagjaar,een

vertengingvan de portefeuffledurationgereat:iseerdvan

4,8jaareind 1991 naar5,Ojaarper uttimo 1992.

Het diversificatiebeleidheeftten doer een groteresprei

ding over marktenen debiteurente realiseren.Met name

wordt gestreefdnaareenvergrotingvan het betangin

de sectorenfinanciëteinstetlingen,internationaeorga

nisatiesen bedrijfsleven.Voorwaardeis wet dat tegen

over het (sotvabititeits)risicoëenadequaterisico-opsiag

staat.Tevensis in het kadervan eenverderediversifi

catie een oriëntatienoodzakeUjkop de Europeseobti

gatiemarkten.
De realisatievan de strategischediversificatiedoetstel

[ing was ook in 1992 sterkafhanketijkvan met namede

beperktebinnenlandsemarktmogelijkheden.Evenatsde

tweevoorafgaandejarenwas de kapitaalvraagvanuit de

Nedertandseprivate sectorin 1992 wederomvan relatief

geringeomvang.Een gunstigeuitzonderinghierop

vormdede categoriefinancië[einstettingenwaarin wij

f 1,5 miljard kondenbeteggen.In de sectoreninter
nationateinstel.Lingenen bedrijfstevenwerd iedervoor

f 0,3 miljard betegd.
Enigevooruitgangkon worden geboektbij de geIn
dexeerdeteningen.In hetverstagjaarwerd eentweetat

indexteningenafges[otenin de privatesector.
Indexteningenbiedeneen goedebeschermingtegende
i nftatie.
Binnen de overheidssfeerwaren de beteggingsmogetijk

hedenin de sectorengarantieteningen(12,0 miliard)

en overig Nedertand(10,9 mitjard, hoofdzaketijkin
n utsbedrijven)ruimer dan oorspronketij k verwacht.

Tegenoverde afnemendegarantieverteningdoor de
Staat,ats uitvtoeisel.van het door de Rijksoverheid

geformuleerdebegrotingsbeteid,stondeen onvermin
derdegarantieverstrekkingdoor provinciesen
gemeenten,in het bijzonderten behoevevan de
woningbouw.In de tagereoverheidssectorbelegdehet
Abp in 1992f 2,6 mitjard, voorname[ijkin onderhandse

leningenaan gemeentenen provincies.Medevanwege

het feit dat de Staatin zijn financieringsbehoefte

vrijwe[ probteem[oosvia openbareemissieskon
voorzien, kromp het rente-ecarttussen10-jaarsopen
baaren onderhandsstaatspapier tot circa 10 basis
punten.De consotidatiesop de voorinschrijfrekening
(VIR) ten bedragevan f 2,4, mitjard vondenvottedig in

de vorm van obtigatiesp[aats.Hierdooris een retatief

groot gedeettevan de nieuwe middelenbetegdin obti

gatieteningen.Het Abp [eende,exc[usiefde VIR, f 4,4
miljard aan het Rijk.
Het beleid is er op gerichteen structureterende
mentsverhogingvan de vastrentendeportefeui[lete
bereiken,echterbinnen de strategischekadersvan het

[ooptijdenbeteid.In 1992 vondenin dit verbanduit
sluitend looptijdneutraleruiltransactiesplaatsals
gevolg van de overwegendinverserentetermijn
structuur.In totaalwerd voor eenbedragvan f 1,6
mitjard gerui[d, het ging voor het merendeelom
ruitingen met gelijkbLijvende debiteurenkwaliteit.

Uitgangspuntvoor de beteggingenin aandelenis de
strategischedoelstettingom de omvangvan het in
aandelenbe[egdvermogenaanmerkelijkuit te breiden

naarcirca2O0Io van bet totalevermogenrond de
eeuwwisseling.Een gestagejaarlijkseuitbreiding van de
beleggingenin aandetenkan dezedoetstettingbinnen

bereik brengen.Ook in 1992 is de portefeuilIe op basis

van dit strategischbeteid metf 1,9 miljard uitgebreid.

De aanschafwaardevan de portefeuitteaandelen
(inclusiefvastgoedfondsen)nam dientengevolgetoe tot

f 12,5 mitjard, waarvanf 7,1 miljard betrekkinghad op

Nedertandseaandetenen f 5,4 miljard belegdwas in het

buitentand.
De buitentandseportefeuit[eis in ongeveerge[ijke delen

gespreidover Europa (exclusiefNederland),de VS en
Japan.De ruimte bestaatom, ats de marktomstandig

hedendaartoeaanteidinggeven,daarvanaftewijken.

Binnen ieder Land of regio
wordt een groot deetvan
bet aandelenbezitin de
vorm van marktgewogen
portefeuitlesaangehouden.
Daarnaastwordt gestreefd
om het deetdat actief
beheerdwordt geteidelijk
uit te breiden.Gelet op de
strengeeisendie gesteld
worden aanactief beheer,is
dit eengeteidelijkproces.De Nedertandseaandelen

portefeuitlebestaatvoornametijkuit tangetermijn
beleggingenin vrijwet aLie grote beursfondsen.Bij veet

van dezefondsennaderenonzebe[eggingende aan bet

Abp opgelegdebovengrensvan 5% van bet uitstaande

aandelenkapitaat.Daarnaastis in 1992 gestartmet een

kteine actieveportefeuftiegerichtop grote en k[eine
beursfondsen.

VaLutabeLeid

Het geteidetijkoptopendaandeetvan de buitentandse

zake[ijke be[eggingenin de Abp-portefeuiL[eleidt tot

een — eveneensgeleidetijke— toenemingvan betvatuta

risico. Via een tandenattocatieen spreidingvan de
beteggingenin de tijd wordt een eersteen be[angrijke

reductievan dit risico bereikt.
Daarnaastwordt een strategiscbvatutabeteidgevoerd

datvoorzietin bet gedeeltelijkafdekkenvan bet koers

risico van de Amerikaansedollar, de Japanseyen en bet

Britse pond. Dit om groteschommeLingenin de waarde

ontwikkeling van de zakelijkewaardenportefeuitlein
gutdenste dempen.Het koersrisicovan de EMS-valuta

wordt niet afgedekt.
In 1992 is gestartmet de implementatievan dit strate

gisch vatutabeteid.Vooratsnogheefthierbij de nadruk

getegenop de Japanseyen.
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OnroerendGoed

In 1992 Lag het accentop een omvangrijkevergroting

van de indirectebeLeggingenin onroerendgoedvia de
verwervingvan substantiëLebeLangenin Rodamco.Dit

pastbinnen de strategieom meergebruik te makenvan

vastgoedfondsenter vergrotingvan de spreidingen het

marktbereik.
De organisatorischevertaLing van dezestrategische

wijziging heeftgeLeid tot een positioneringsonderzoek

met betrekkingtot de onroerendgoed-beLeggingen

binnen het Abp.
BesLuiten hieroverwordenin 1993 genomen.

INDIRECTE BELEGGINGEN/BUITENLANDSE

BELEGGINGEN

De beleggingenin onroerendgoed beiepenin hetjaar

1992 op transaktiebasisin totaaLf3,0 miljard. Dit

bedragwerd gedomineerddoor de beteggingin Rodamco

N.y. en de daaronderressorterendedrie niet-beursge

noteerdedochtervennootschappen.

De overeenkomstomvateentotatebeteggingvan circa

f 2,5 miljard, waarvanruim f 700 miLjoen wordt gere

kend tot een binnentandsebeteggingin hetvastgoed

fonds RodamcoN.y. Het saLdovan circa f 1,8 miLjard

heeftbetrekkingop een beLangin de drie in het buiten

Land opererendedochterondernemingenvan Rodamco.

Voor het overigezijn er, afgezienvan de normaLe
investeringenin onderhoud,geLet op de voormeLde

strategischeheroriëntatievooratsnoggeen nieuwe
investeringenverrichtin het buitenLand.

BIN N EN LAND

Er werd voorf 112 miljoen in woningenbeLegd,hetgeen

minderis dan was voorzienen bovendienduideLijk
afwijkt van de voLumina in de voorgaandejaren.

EnerzijdsLeidde een gerichteopbouwvan de portefeuiLLe

tot mindermogelijkhedenvoor nieuwebeteggingen,

anderzijdsbood de markt een geringeraantaLprojecten

voor huurwoningen.BovendienbeLemmerdende
aanvanketijkhoge kapitaatrenteen de lagereoverheids

subsidiesde haaLbaarheidvan projecten.Voorts heeftde

toegenomenconcurrentietussenbeteggersgeteidtot

eenverlagingvan de aanvangsrendementen.Dit terwiji,

medeaLs gevo[g van retatiefhogewettetijke huurverho

gingen,het risicoprofiet is gestegen.Daardooris de
concurrentiemet de koopsectortoegenomen.

In commercieeLonroerendgoedwerd f 70 miLjoen

beLegd.Ten aanzienvan kantorenis de markt de Laatste

jaren niet aantrekketijk.HoeweL in kwantitatiefopzicht

in de kantorensectorvotdoendebeLeggingsaanbodis,

ontbreekthet in kwa[itatief opzichtaanvo[doendealter

natieven.Noch de ontwikkeLing van de huurprijs, noch

de marktsituatie— het ruime aanbodovertreftde vraag

momentee[fors — biedenvoor het gros van de projecten

een acceptabeLerendement-risicoverhouding.

De mogeLijkheid om in NederLandwinkets te verwervenis

atjarenbeperkt.De voornaamsteoorzakenhiervoorzijn

de winkeLdichtheiden de demografischeontwikkeLingen.

In bijzondereconstructiesbeLegdehet fondsf 303

miLjoen. Onderdezenoemerworden met namede

verschiLLendevormenvan Lease-constructiesverstaan.

De voornaamstereden om in deze,in omvanggroei

ende,categoriete investerenis het rendementin retatie

tot het risico.

In het kadervan de optimatiseringvan de samenstetting

van de portefeuitte,zijn voorf 39 miLjoen gutden

Nedertandseobjectenafgestoten.
Ook anderszinsheeftin 1992 eenintensievermanage

mentvan de onroerendgoed portefeuitLecentraaL

gestaan.In dit verbandkan worden gewezenop het

reaLiserenvan een geautomatiseerdegegevensuitwisse

Ling met de externebeheerders.

Hypotheken

De strategievan het hypotheekbedrijfwas in hetver

stagjaargerichtop verdereversterkingvan de positie op

de markt en op structureteverbeteringvan de rende

mentspositie.
MomenteeLvindt een onderzoekpLaatsnaareen opti
maLe positioneringvan het hypotheekbedrijfteneinde

tot verdereschaatvergrotingen verbredingvan het

marktbereikte komen.

De produktievan ABP-Hypothekensteegin 1992 met

47%totf3,1 miLjard.
Hiermeewerd de gemiddeidestijging van de marktvan

15% ruim overtroffen. Het Eigen Bedrijf dat via de onaf

hankelijke professioneLetussenpersonenhypotheken

aan particulierenverstrekt,en het Externe

Hypotheekbedrijf(EHB) dat hypothekenverstrektvia

arrangementenmet anderehypothecairemarktpartijen,

kendenproduktiestijgingenvan 41 respectievetijk68%

voor nieuwe hypotheekverstrekkingen.
De portefeuit(evan ABP-Hypothekengroeidein zijn

geheetnaar ruim f 13,8 miLjard, hetgeeneenstijging

betekentvan 20% ten opzichtevan 1991.
De produktiestijgingvan het Eigen Bedrijf werd, naast

de autonomemarktvergroting,vooratbereiktvia

produktaanpassingenen serviceverbetering.Dit had

tevenseenforse groei van het aandeeLLeningenzonder

gemeente-garantiein de totaleproduktietot gevoig.

Door dezeverbredingvan het marktbereikstaagtABP

Hypothekenerin om zijn afhankelijkheidvan het
segmentmet gemeente-garantiete verkleinen. Deze

ontwikkeLing is deste beLangrijkeromdathet Ministerie

van VROM in 1992verderestappenheeftgezetom het

instrumentvan gemeente-garantieom te vormentot

een particuLierwaarborgfonds.
In dit kadervormen enketevan oudsherbestaande

beteggingsrestricties,weLke nog niet door de Minister

van Financiënzijn opgeheven,een hinderpaatvoor ABP

Hypothekenom eenoptimalemarktpositiete kunnen
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bereiken.
Ook in 1992 was er sprakevan ruime margesop het

hypotheekprodUktwaardoorhet netto rendementruim

boven de doestetUngis uitgekomen.Voorts kan worden

geconstateerddat het absoluterenteniveauin het

najaarvan 1992 sterkis gedaaLd.Een positieve bijdrage

aan het netto rendementwerd bovendiengeleverddoor

een flinke vertagingvan de kostenmet lO%, waardoor

de kostende afgetopentweejarenmet 18% zijn

gedaa[d,terwijt de hypotheekproduktiein dezeperiode

bijna verdubbeldwerd.

Het strevenvan het hypotheekbedrijfis in 1993 gericht

op het handhavenvan de verworvenrendement-en
marktposities.Het accentligt op eenverdereproces-en
kwatiteitsverbetering.Daarnaastmaaktde voorgenomen

verzetfstandigingvan hetAbp het noodzaketijkom de
relatie tussenhetAbp als beteggeren het hypotheekbe

drijf ats uitvoerderop basisvan de veranderende
inzichtenaante passen.
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Fondspositieen actuarieetresuLtaat

INLEIDING

De jaarrekeningbeoogtinzicht te gevenin de fonds
positie en het actuariëLeresuttaat.Hierbij gaathet om
de toereikendheidvan de fondsvormingteneindein de
toekomstde uitkeringenop basisvan de gedende
pensioenregeingte kunnenvotdoen.
Hierna wordt ingegaanop de fondspositie,waarbij de
contantewaarde[asten,het fondsvermogenen de berm
digde toekomstigebijdragenstroomnaderworden
beschouwd.Voorts zal aandachtworden besteedaan de
actuariëeresu[taatanalyseen depositie opgebouwde
rechten.
Tensbttewordt ingegaanop de afsprakendie zijn
gemaaktomtrenthet toekomstigefinancieringssysteem,
het synthesemodeLDoor dit systeemzade actuariëte
basisvan het fondsveranderen.

In het vigerende finanderLngssysteembestaatde technischbenodigdebijdrageuit:

cw. basisbijdrage9,3 % resp. 8,5 %, 40 jaar Lang
c.w. benadigdeinhaalbijdrage8,1% resp. 7,6 O/, 10 jaar Lang

In carrtantewaardehuidige bijdragebestaatuit
ultinia 1992:8,8%,40 jaar Lang

ultLrna 1991: 8,8%, 10 jaar Lang en daarna8,5%

FONDSPOSfTIE

De contantewaardetastenomvataUe in de toekomst
uit te betatenpensioenenvoor de huidige deetge
rechtigdenen hun nabestaanden.
Het fondsvermogenis in beginsetgeringerdan de
contantewaardetasten.Voor de actief-deetgerechtig
den wordt immers nog gedurendeeenaantaljaren
bijdragebetaald.De omvangvan dezebijdragenstroom
is aangeduidals de contantewaardetechnischbeno
digde bijdrage. Deze postis zodanigbepaatddat een
stuitendebaLansontstaat.Met anderewoorden,de
actuariëLevoorzieningats satdovan de contantewaarde
tastenminus technischbenodigdebijdrageis per
definitie ge[ijk aan het fondsvermogen.
In de hiernavotgendetabet1 is een en anderweerge
geven:

JaarversLag2992 Atgenleen burgerLijk pensloennonds

Tabet1: ontwikkeUngfondspositie(in f miljard)

1992 1991 Mutatie

Contantewaardetasten 255,2 239,5 15,7

Fondsvermogen 177,0 170,2 6,8

Contantewaardetechnischbenodigdebijdrage
(17,4 % resp. 16,1 %)* 78,2 69,3 8,9

Contantewaardehuidige bijdrage** 45,3 43,2 2,1

Contantewaardeniet in het huidige bijdrage
percentagebegrepenpremie (8,6 % resp.7,3 %) 32,9 26,1 6,8

1992 1991 Mutatte

47,5 42,1 5,4

30,6 27,1 3,5
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De LandbouwuniversiteitWageningen(1(1W) werd in 1918 opgericht. Landbouw en mllieuzorg

zijn inmiddets onLosmakeLijk met eLkaar verbondenen mitieu-onderzoekspeettin Wageningen

op heeL wat terreineneen betangrijkeroL. Het Centrum voor MiLieustudies coördineerthet

miLieu-onderzoeken het miLieu-onderwijs binnen de Landbouwuniversiteit.HierondervatLen taL

van uiteentopendeactiviteiten,gericht op integratievan sociate,economischeen technische

wetenschappen.Het werkterrein is internationaaten het Centrum dient tevensals centraaL

adresvan de Landbouwuniversiteitvoor derdenaLs het gaat om miLieu-aangelegenheden.
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Het NedertandsIns 0ek (NI00) ontstondin 1992 door samen

voeging van het Centrum ui mnoLogie te Nieuwerstuis, hetCentrum voor Estuarieneen

Mariene OecoLogie (het vroegereDeLta-instituut) te Yersekeen het Centrum voor TerrestrischE

OecoLogiete Heterenin GeLderLand. Het NI00 teLt ongeveer150 vaste medewerkersen maakt

deet uit van de cLuster Levenswetenschappenvan de Koninktijke NederLandseAcademievan

Wetenschappen.Men houdt zich in principe bezig met internationaaLgeorienteerdfundamefl

teet wetenschappetijkonderzoeken in geringe mate ook met strategischonderzoek.Toch

vinden veet onderzoeks-activiteiten,zeker ats het miLieu ermeegemoeid is, hun oorsprongin

vragen die in de maatschappijopkomen.
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In hetvigerendefinancieringssysteembestaatde tech
nisch benodigdebijdrageuit de basisbijdrageen de
inhaalbijdrage.De basisbijdragekomt ultimo 1992 uit
op 9,3 % (1991 8,5 %). De benodigdeinhaalbijdrageis
gedefinieerda[s de extra bijdragedie benodigdis cm
de verplichtingensluitendte kunnenfinancieren,
uitgaandevan eenafwikkeLing in tien jaren met een
jaartijks gelijkbiijvend bedrag(annulteit).Ultimo 1992
komt de inhaalbijdrageuit op 8,1 % (uI±imo 1991
op 7,6 %).
De aldusberekendetechnischbenodigdebijdragekomt
ultimo 1992 uit op 17,4 % van de salarissom(ultimo
1991 16,1 0/s) en verschilt hiermededuide[ijk van de
feitelijke bijdragein 1992 (en 1993) van 8,8 %.
Dit gegevenis van betangbij de beoordeLingvan de
fondspositie.
Uiteraardligt aan dezemethodiekde veronderstel[ing
ten grondslagdat in de toekomstde voor de financie
ring van de pensioenregelingbenodigdebijdragezal
worden voldaan.

Het gedeeltevan de contantewaardetechnischbeno
digde bijdragedat niet is begrepenin het bijdrageper
centagevan 8,8 is in hetverslagjaartoegenomenvan

f 26,1 miljard totf 32,9 miljard.
Dezetoenamead f 6,8 miljard is groterdan op grond
van de bestandsontwikkelingenverwachtken worden en
moetdan ook wordenaangemerkta[s eenverstechtering
van de fondspositie.
In de toenamevan f 6,8 miljard is het belangrijkste
elementhet negatieveactuariëleresuttaatover 1992

van f 5,7 miljard. De overigetoenamemetf 1,1 miUard
wordt veroorzaaktdoor verschilIen in uitkomst tussen
de in dejaarrekeninggehanteerdemethodiekvan
lastenmm batenen de hier gedaneanalyseop basis
van het feitelijk bijdragepercentagevan 8,8 %•

Enige relativeringis hier op zijn plaats.De analysesin
deze jaarrekeningzijn flog gebaseerdop het huidige
financieringssysteemen de aannamedat de premiestel
ling van 8,8 % bestendiggecontinueerdwordt.
Primo 1994 echterzat het synthesemodelals financie
ringssysteemvan de Abp-regelingin werking treden.
In principe bewerkstet[igthet synthesemodeleen
sluitendefinancieringvan het ouderdoms-en
nabestaandenpensioen.Met betrekkingtot hetinva
liditeitspensioenen de Vut-regelingzijn anderefinan
cieringsafsprakengemaakt.

Indien rekeningwordt gehoudenmet de actuelewaarde
van de beteggingenin effectenwordt het beeld niet
anders.Op basisvan de grondstagactuelewaardezou
het fondsvermogenultimo 1992 circa f 181 miljard
bedragenen de contantewaardevan de niet in het
huidige bijdragepercentagebegrependeelvan de tech
nisch benodigdepremiecirca f 29 miljard.

ANALYSE ACTUARIEEL RESULTAAT

In dejaarrekeningzijn weergegevenhet vertoopvan het
fondsvermogenen de actuarië[evoorziening,alsmede
de samenstellingvan het daaruitaf te leiden actuariële
resu[taat.De totalenzijn opgenomenin tabel2.

Tabel2: overzichtfondsvormingen actuarieetresuttaat(in f miljard)

1992 1991

In 1992 is het fondsvermogentoegenomenmetf 6,8
miljard, zijnde het saldovan de beleggingsresultaten

f 12,4 miljard, de bijdragenf 4,4 miljard en de werkelijk
gedaneuitkeringen

- f 9,7 mitjard en administratiekos
ten -f 0,3 mi[jard.
In de toeneminglasten-min-baten(= benodigde
fondsvorming)komt tot uitdrukking welke wijzigingen
zich voordoenin de verp[ichtingenaan de deelge
rechtigden.Dezetoevoegingkomt in 1992 uit op f 12,6
miljard, zijnde het saldovan de technischbenodigde
bijdragef 7,4 miljard, de rekenrentef 6,9 miljard, de
effectenvan de [oonontwikkelingf 6,9 mitjard, de
toevoegingVutf 1,8 mi[jard en de verwachteuitkerin
gen en kosten

-

f 9,7 miljard, alsmedede bestands
ontwikkelingen,correctiesen overige

- f 0,8 miljard.
Voornoemdemutatieszijn systematischweergegevenin
de verloopstaatvan vermogenen actuariëlevoorziening,
zie pagina36.

De toevoegingin verbandmettechnischbenodigde
bijdragecorrespondeertmet hetvestigenvan pensioen
geldigediensttijd gedurendehet boekjaar.De toevoe
ging uit hoofdevan loonontwikke[inghangtsamenmet
het eindloonkaraktervan de pensioenregelingter
aanvullingvan de basisuitkeringenAOW/AWW en AAW.
Daarbij is de stijging van dezebasisuitkeringen,waar
door de verplichtingenvan het fendsweerafnemen,in
aanmerkinggenomen.

Bij de toevoegingvoor Vut is te meldendatvoor het
kunnen nakomenvan de Vut-verp[ichtingenslechtseen
bijdragevan f 0,4 miljard wordt ontvangen.Daarmee
is bij het bepatenvan de aanvullingVut rekeninggehou
den. De verminderingwegensuitkeringenbetreftde
verwachteuitkeringenop grondvan het uitbeta
Ii n gsschema.

Feitelijkefondsvorming 6,8 7,0
Toevoeginglasten-min-baten(= benodigdefondsvorming) 12,6 16,5

Actuarieelresultaat - 5,7 - 9,4

3aarversLag1992 Atgenleen burgnrLijk pensicenfonds
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Uit administratievecorrectiesbeekdat de voortopig
bepaatdeeindstanduttimo vorig boekjaareen iets te
hogeinschattingvan de verptichtingenheeftbetekend

(10,3 mitjard), watthansa[s onderdeetvan de post
bestandsontwikketingenen correctiesis gecorrigeerd.

De contantewaardetastenvoor actief-deetgerechtigden
is voortsverhoogdmetf 3,6 miljard. Dit is een gevotg
van hettoevoegenvan de grondstagtoondrift aan de
actuariëtegrondstagen,inhoudendehet in aanmerking
nemenvan 0,4 % toondrift perjaar gedurendevijfjaar
na batansdatum.Dezetoevoegingvan de grondsiag
toondrift is gebaseerdop eenvoorzichtigeinterpretatie
van de betekenisvan recentbeschikbaargekomen
waarnemingsmateriaaLDoor nieuwetoetredersontstaat
eentoenamevan de contantewaardetastenmet

f 2,9 mitjard.
In beidegevattenteidt dit niet tot een hogereactuariële
voorziening,daarop grondvan het huidige financie
rings-systeemde contantewaardebasisbijdragemet
dezelfdebedragenwordt verhoogd.Wet is hierdoorhet
basisbijdragepercentagegestegenmet respectievetijk
0,6 °h en 0,2 %, van 8,5 % naar9,3 %•

De twee bronnenvoor de feitelijke fondsvormingzijn de
beteggingsopbrengstenen de bijdragen.In dejaarreke
ning is in de actuariëleresultatenopstettingde matevan
toereikendheidin relatietot de ontwikketing van de
actuariëtevoorziening(de benodigdefondsvorming)
nagegaan.Ook wordt voor enketeandereonderde[en
nagegaanwelke afwijkingen zijn opgetredentussende
voorafgecalculeerdeuitkomstenen de reatisaties

achteraf.Het actuarieetresuttaatover 1992 bedraagt
negatieff5,7 mitjard (1991

- f 9,4 miljard) en taatzich
als votgt verbijzonderen:
— de werkelijke bijdragevan 8,8 % btijft achterbij de

technischbenodigdebijdragevoor 1992 van 16,1 %.
Dit teidt tot eenvertiesvan f 3,1 miLjard (1991

-f 2,1 miljard)
— ook de beteggingsopbrengstenzijn niet toereikend.

Het resultaatop renteen loonontwikketingis negatief

f 3,2 mitjard (1991 -f 4,8 mitjard). Op de beteg
gingsopbrengstenkomt primair de rekenrentein
mindering.Het daarnaresterendsatdo,de ‘over
rente’, is beschikbaarvoor het opvangenvan het
effect van de loonontwikkeling. Dit was in 1992 even
ats in 1991 niet toereikend.De overrentebood
derhalveevenminruimte voor de benodigdeVut
toevoeging,zoalsdat eenaantatjarengeledenbij
afwezigheidvan toonstijgingenvan enigeomvang nog
wet het gevalwas

— door afwij king van de tangsstatistischeweg vooraf
berekendepensioenbetatingenen de werkelijke uit
keringenis er een nadeelvan f 0,2 miljard (1991

- f 0,1 mitjard). Zo is er ook een afwijking tussende
verwachtingenen de reatisatiesachterafop kans
systemen,in 1992 eenvoordeetvan f 0,2 miljard
(1991

- f 0,2 mitjard). Tenslotteis er een positief
resultaatuit hoofdevan bestandsontwikketingenen
correcties,samenf 0,6 mitjard (1991

- f 2,1 mitjard).

In de hierna opgenomentabet3 is een meerjarenover
zicht opgenomenvan de samenstettingvan hetactua
rieet resuttaat.

Tabet3: meerjarenoverzichtactuariëteresuttaten(in f mitjard)

Resuttaatop:
Bijdrage
Beteggingsopbrengstenen toon
ontwikketing/Vut
Bestandsontwikke[ingen,correcties
en overigeposten
Wijziging (actuariëte)grondstagen

1992 1991 1990 1989 1988

- 3,1 - 2,1 - 1,6 - 2,2 - 2,3

- 3,2 - 4,8 - 0,7 2,9 4,9

0,6 - 2,5 - 0,9 1,8 1,4
- 2,4 1,3

Totaat - 5,7 - 9,4 - 5,6 2,5 5,3

Uit de voorgaandetabetblijkt dat, gegevende reken
rente,met namede rendementsontwikkelingbij het
fonds en de satarisontwikketingbij de overheid,
atsmedehet niveauvan het bijdragepercentagebepa
lend zijn voor de hoogtevan het actuarieetresuttaat.
De afsprakenomtrentde toekomstigevastste[[ingvan
het bijdragepercentagekomen in de paragraaf
Toekomstigeontwikkelingenaan de orde.

Ten aanzienvan het resultaatop beteggingsopbrengs
ten en toonontwikketing/Vutis hiernain tabel4 een
verktarendoverzichtopgenomenvan het fondsrende
menten daaruitte dekkenclaims:

Jaarverstaq1992 Atgemeen burgerlijk pensioenfonds
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TabeL4: fondsrendementen toonontwikkeLing/Vut(%)

Niet gerealiseerdewaarde-ontwikketingen
van beeggingenin effectenin % 1,0 1,1 - 1,5 0,3 1,1

Uit dezetabelblijkt dat ook indien de in 1992 niet
gereaLiseerdewaarde-ontwikkelingenop beeggingenin
effectenin aanmerkingworden genomen,dezede
gevoeLigheidvan het actuarieetresultaatvoor loon
ontwikkelingenniet compenseren.

POSITIE OPGEBOUWDE RECHTEN

De methodevan lasten-min-batendie het Abp in de
jaarrekeninghanteertgeeftde fondspositieweer onder
de veronderstellingvan continueringvan de lastenop
bouw en de ontvangstin de toekomstvan de daarvoor
benodigdepremies.
De positie opgebouwderechtendaarentegengeeftaan
in hoeverrede tot nu toe opgebouwdepensioenrechten
zijn gedektdoor aanwezigvermogen.Ook dit is een
belangrijk gegeven.De positie opgebouwderechtenis
als volgt:

Tabel5: positieopgebouwderechten(in f miljard)

Contantewaardeopgebouwderechten
Fondsvermogen

Marge

Dekkingsgraadopgebouwderechten

De contantewaardeopgebouwderechtenheeftslechts
betrekkingop de tot de balansdatumverworven
pensioenrechten.Deze omvattenvoor de actief-deelge
rechtigdenniet de inva[iditeitspensioenregelingen de
Vut-regeling.Toekomstigepromotieis daarbij niet in
aanmerkinggenomen.Voorts is voor aanpassingvan de
opgebouwdeaansprakenaande aLgemenetoontrend
slechtsruimte voorzoverer sprakeis van overrente
(boven de 4 % actuariëlerekenrente).
De positieopgebouwderechtengeeftdan ook geen
uitsluitselover de voor een (ongewijzigd) handhaven
van de pensioenregelingbenodigdetoekomstigebijdra
gen. Ze vergelijkt slechtshet per baansdatum
aanwezigevermogenmet de contantewaardevan in
verstrekenjaren opgebouwdepensioenrechten.

De margeis in 1992 beperktteruggelopenhetgeentot
uiting komtin de dekkingsgraad,die 1 %-punt lager
uitkomt dan ultimo vorig boekjaar.

TDEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Tot voor kort bestonder weinig zekerheidomtrentde
hoogtevan de toekomstigepremies.Inmiddelszijn er
belangrijkenieuweontwikkeLingen.Op 10 februari 1993

hebbende Minister van BinnenlandseZaken en de
centralesvan overheidspersoneeLeen convenant
gesloteninzakede privatiseringvan hetAlgemeen
burgerlijk pensioenfonds.In dit convenantzijn
uitgangspuntenvastgelegdvoor een nieuw mode’ voor
de vaststellingvan de premie.Beslotenis de premie
voor 1994 te differentiërennaareen kapitaaLdekkings

Jaarverstag1992 ALgemeen bu rflerLij k pensfoenfonds

1992 1991 1990 1989 1988

Fondsrendement 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8
Rekenrente - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0
Loontrenden sociaeverzekering - 3,7 - 4,2 - 2,0 - 0,4 0,8
Loondrift - 0,4 - 1,0 - 1,0 - -

ToevoegingVut - 1,0 - 1,0 - 0,9 - 1,3 - 1,2

Sadoin procenten - 1,9 - 2,9 - 0,5 1,9 3,4

SaLdoin f miljard - 3,2 - 4,8 - 0,7 2,9 4,9

1992 1991 Mutatie

165,5
177,0

157,8
170,2

7,7
6,8

11,5 12,4 -0,9

107 % 108 % -1 %
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premievoor ouderdoms-en nabestaandenpensioen,een
rentedekkingspremievoor bovenwettelijk invaliditeits
pensioen,en een omsagpremievoor zowetde Vut als
voor hetwettetijk deetvan het invaliditeitspensioen.
Dit vooruiflopendop de privatiseringvan het Abp per
I januari 1996 in eenstichting die onderde Pensioen
en Spaarfondsenwetzavalten, de oprichting van een
gesepareerdestichting Vut en de vorming van een
Fondsarbeidsongeschiktheidoverheidspersonee
(FAOP). De verzetfstandigingvan hetAbp zat gepaard
gaanmet de invoering van werkgevers-en werknemers
premies.De premiesvanaf1 januari 1994 zutten
conform daaromtrentgemaakteafsprakenwordenvast
gesteld.

Op 1 januari 1994 zat hetzogehetensynthesemodelals
nieuw financieringssysteemvoor de Abp-pensioen
regetingin werking treden.Hierbij wordt de premie
primair vastgesteWvotgenseen tasten-min-baten
methode.Vervotgenswordt een correctietoegepast,
die bewerkste[[igtdat met enigevertragingeen
dekkingsgraadvan 106 % van de opgebouwdeaan

spraken(inctusieftoekomstigepromotie)wordt
gerealiseerd.Bovendienis er een maximaepremie
sprongvan 1 %-puntover het gehetesatarisperjaar;
dit is 2 %-puntvan de premiegrondsag(satarismm
franchise).
Het synthesemodetbetreftatleenhet ouderdoms
pensioenen het nabestaandenpensioen.Het inva
iditeitspensioen(tot de WAO-grens) en de Vut-regeing
wordenvanafprimo 1994 in omstaggefinancierd.
In verbandhiermedewordt van het fondsvermogeneen
bedragvan f 10,3 mitjardafgezonclerd,wetk bedragzal
worden gebruiktvoor mitigering van de premieterzake
van inva[iditeitspensioenenen Vut. De excedent
componentvan het invaiditeitspensioenwordt door
middel van het systeemvan rentedekkinggefinancierd.
Een en anderbetekentdat uttimo 1993 het keerpuntza
[iggen, waaropde huidige financieringsmethodiekza[
wardenver[atenam plaatste makenvoor de nieuwe.
De baansuttimo 1993 za[ dat keerpuntmarkeren.In de
jaarrekeningover hetverstagjaar1993 zatvanzetf
sprekenduitvoerig over de consequentiesvan de over
stapworden gerapporteerd.

3aarverstag1992 Algemeen burgerlijk pensioenfonds
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De jonge gemeenteALmere is gebouwdop een van oorsprongschonebodem. Voor de

zich sneL ontwikkeLendestad, die thans92.000 inwonerstett, is in 1988 de

gemeente(ijkeafdeting MiLieu opgerichtdie de kwaLiteit van het miLieu moet

handhavenen zo mogeLijk te verbeteren.De afdeting omvat tien formatiepLaatsen.

Twee medewerkers zijnmet de feiteLijke miLieuhandhavingen toezicht belast. Het

gemeentetijke‘Eksternest aan de groenerand van de stad wordt ter beschikking

gestetdvoor miLieueducatiemet verschittendeachtergronden.Het centrum bevindt
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De Stichting NedertandsInstituut voor Onderzoekder Ze. (NIOZ) op Texet

doet under anderebeteidsgerichtwetenschappelijkonderzoekop bet gebied

van marienebiotogie, chemie en fysica. Hiermee zijn ongeveer15 vaste

medewerkersen 20 mensenin tijdeLijke dienst bezig. Speciateaandachtgaat

uit naar de effectenvan mensetijkehandelingenop de ecosystemenvan de

Noordzeeen de Waddenzee.De gevotgenvan overbemesting,verontreinigingen

en visserij hebbendaarbij speciateaandacht.Veranderingenvan het mariene

LeefmiLieu op Lange termijn, bijvoorbeeLd veroorzaaktdoor ktimaat

wijzigingen, worden eveneensbestudeerd.Het onderzoekvindt pLaats met

behutpvan vetdstudies,experimentenin Laboratoriaen wiskundige modetten.
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Jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCILE VERSLAGLEGGING

Algemeen

Bij de presentatievan de financiëlepositiestaat
centraal hetgevenvan inzicht in de toereikendheidvan
de fondsvormingom in de toekomstde uitkeringenop
basisvan de geldendepensioenregelingte kunnen
voldoen.Tegendezeachtergrondis de financiëlever
sLagleggingandersvan opzetdan in voorgaandejaren
het gevalwas. Dezewijzigingen hebbengeeninvoed op
de omvangvan vermogenen resultaat.
De balans,als vermogensopsteliing,is gecomprimeerd
waarbij specificatieszijn opgenomenin de toe[ichting.
De voormaligestaatvan batenen Lastenis vervangen
door de actuariëleresuttatenopstelLing.Hierin komt tot
uitdrukking hetverschiltussende feitelijke en de beno
digde fondsvormingnaaractuariële bronnen,bij de
gekozengrondslagenen de financieringsmethodiekvan
het fonds.
Nieuw is het opnemenvan het overzichtvan hetverloop
van het fondsvermogenen de actuariëlevoorziening.
In dit overzichtkomt medetot uitdrukking of de feite
tijke fondsvorming(groei van het fondsvermogen)
toereikendis in reLatietot de benodigdefondsvorming.

Evenalsin voorgaandejarenis bij de presentatievan de
financiëlepositiede actuariëtevoorzieningfeite[ijk
gelijk aan het fondsvermogen.Dit wordt bereiktdoor de
contantewaardebenodigdeinhaalbijdrage,die deel
uitmaaktvan de technischbenodigdebijdrage te defi
niërenals de aanvuLlendebijdragedie benodigdis om
de balanssluitendte maken.Aan dezesystematiekLigt
de veronderstetlingten grondstagdat de in toekomst
voor de financieringvan de huidige pensioenregeting
benodigdebijdragezal worden votdaan.

van joint-ventures(partnerships)opgenomennaar
evenredigheidvan het daarin gehoudenbetang.

Omrekeningvan vreemdevatuta

Beteggingenin vreemdevatutaworden omgerekend
naargutdenstegenhistorischevatutakoersen,rekening
houdendmet transactiesdie zijn gedaanter beheersing
van valutarisico’s.
Baten en tastenin vreemdevaluta worden omgerekend
tegende koersop de transactiedatum.De uttimo bedra
gen vanmonetaireactiva worden opgenomentegen
actuelevalutakoersenin gu[dens.De daaruitvoortvtoei
endevalutakoersverschiltenper uttimo worden
verantwoordals overig resultaatbeteggingen.
De verschil.tentussende koers vanafwikkeling en de
transactiekoersrespectievetijkde koerswaartegenop
de batansdatumwordt gewaardeerd,worden opgenomen
in het beteggingsresuttaat.

Waa r d e ri n g sg r o n d s La g e n

VASTRENTENDE WAARDEN

Onderhandseleningen,hypothecaireleningenen obli
gatiesc.a. worden gewaardeerdtegenverkrijgingsprijs,
ktimteningeninctusief geactiveerderenteen spaarhypo
theken onderaftrek van het opgebouwdespaarkapitaaL
Vorderingen uithoofdevan financiëleleaseonroerend
goedworden gewaardeerdtegende contantewaarde
van de toekomstigetermijnen,waarbij de contractueet
overeengekomenrentegeldtats disconteringsfactor.
Waar nodig wordt rekeninggehoudenmet een op basis
van eenbeoordelingvan de votwaardigheidnoodzake
lijk geachtewaardecorrectie.

In de presentatieis hetvermeldenvan cijfers voor
consotidatieachterwegegelaten.Dit is gedaanter wiDe
van de overzichtetijkheid,daarde gegevensvoor en na
de consotidatievrijwet identiekzijn.

Co nsoLid ati e

In de geconsolideerdejaarrekeningworden,overeen
komstig uniformewaarderingsgrondslagenatte groeps
maatschappijenopgenomenvotgensde integrate
consotidatiemethodeen worden de financiëlegegevens

ZAKELIJKE WAARDEN

Aandetenen converteerbareobtigatiesworden gewaar
deerdtegende verkrijgingsprijs, of de tagere
beurswaardevoor de geheleportefeuilte.
Directe beleggingenin onroerencigoedworden gewaar
deerdop de stichtingskosten,inctusiefde hierover
berekende bouwrenteen administratiekostentot het
momentvan optevering,verminderdmet annultaire
(5 0/s) afschrijvingenberekendover degeschatteecono
mischetevensduur.
Indirectonroerendgoedwordt gewaardeerdtegen
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intrinsiekewaarde.Het betreftparticipatiesin beleg
gingsmaatschappijenwaarin het fondsinvloed van bete
kenis kan uitoefenen.

NETTO VLOTTEND ACTIEF

Viottendewaardenvan materiëleaardworden gewaar
deerdtegende verkrijgingsprijsverminderdmet lineaire
afschrijving berekendover de geschatteeconomische
evensduurdan we[ de verwachtelageredirekte
opbrengstwaarde.
Vorderingen,liquide middelenen kortlopendeschuWen
worden opgenomentegende nominalewaarde.

ACTUARIELE VOORZIENING

De actuarië[evoorzieningis gelijk aan het fondsvermo
gen en bestaatuit de contantewaardelastenvoor
pensioenenen voor Vut, minus de contantewaarde
technischbenodigdebijdrage.

De contantewaardelastenvoor pensioenenwordt
bepaalda[s de huidige waardevan de toekomstige
[asten (uitkeringen)voor de verschil[endepensioen
soorten,uits[uitendvoor de thansaanwezigedeelge
rechtigden;nieuweintredersworden niet in de
beschouwingenbetrokken.De berekeningenzijn
gebaseerdop actuariëiegronds[agen,ondermeer
kansenreeksenvoor uittredingvan actieven,slapersen
gepensioneerden,h uwe[ijksfrequenties,aismedeindivi
duelesa[arisontwikkeUng(promotie-indices).De in
aanmerkinggenomenrekenrenteis 4 %, zijnde het
aangenomenbestendigeverschi[tussenhetverwachte
beleggingsrendementen de verwachtejaariijkseage
menesa[arisstijging.De voorzieningVut wordt bepaatd
als de contantewaardevan een gedurendezesjaarna
batansdatumgelijkbtijvendejaarlast,op basisvan de
uitkeringenin de maanddecember.

De hiervoorgememoreerdeactuariëlegrondsiagenzijn
ont[eendaan eigen waarnemingen.Zij worden eensper
vijfjaar vastgeste[d,dan wel geactualiseerden in de
tussentijdjaarlijksgeeva[ueerd.De thansgehanteerde
grondsLagenzijn vastgestetdop basisvan het
onderzoekover 1988 (het RapportGronds[agen
onderzoekbetreffendehetjaar1988). In aanvu[ling
hierop is met ingangvan het boekjaar1992 ats grond
slag toegevoegd‘loondrift’, inhoudendedat naastde
individueleen agemenesalarisontwikke[ingeenauto
nome loonstijging ptaatsvindt,vastgestedop 0,4 % per
jaar en gedurendede eerstkomendevijfjaar in aanmer
king genomen.

De contantewaardetechnisch benodigdebijdrageis
gedefinieerdats de ba[anss[uitendebijdrageen bestaat
uit de contantewaardebasisbijdrageen de contante
waardebenodigdeinhaalbijdrage.
De in aanmerkinggenomencontantewaardebasis
bijdragewordt met inachtnemingvan de hiervoor bij de
contantewaardetastengenoemdegrondslagenop
analogewijze berekend.De contantewaardebenodigde
inhaa[bijdragewordt bepaaldals de aanvultende

bijdragedie benodigdis om de contantewaardetech
nisch benodigdebijdrage (en daarmedede toekomstige
uitkeringen)te kunnenreatiseren.De contantewaarde
benodigdeinhaalbijdragewordt geachtgedurendetien
jaar metjaarlijks ge[ijkbtijvendebedragente worden
afgewikketd.Aan dezesystematiekligt de veronderstel
ling ten grondslagdat in de toekomstde voor de finan
ciering van de huidige pensioenregetingbenodigde
bijdragezat wordenvoldaan.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET

ACTUARIEEL RESULTAAT

In de actuariëteresuttatenopstellingwordt de feitelijke
fondsvorminggerelateerdaande benodigdefonds
vo rmi n g.

Het bijdrageresu[taatbetrefthet verschiltussenener
zijds de aan het boekjaartoe te rekenenbijdragenop
basisvan het vastgestetdebijdragepercentage,atsmede
de mutatiesuit hoofdevan reserveoverdrachtenen
anderzijdsde uit de batansvan het voorgaandeboek
jaarafgeteidetechnischbenodigdebijdrage.

Het resultaatrenteen loonontwikketingomvat het
verschiltussende aan het verslagjaartoe te rekenen
be[eggingsresu[tatenen de benodigderekenrente,
het effect van de [oonontwikke[ing en de benodigde
toevoegingvoor Vut. De beteggingsresuttatenomvatten
de opbrengstenvan vastrentendeen zaketijkewaarden
onderaftrek van de daaropbetrekkinghebbende
direkte kosten.
In het effect toonontwikkelingis medebegrepenhet
effekt van de in hetvers[agjaaropgetredenwijzigingen
in de AOW/AWW- en AAW-bedragen.

Het resuttaatop uitkeringenbetrefthetverschittussen
de feitelijk uitgekeerdepensioenen,verminderdmet de
restitutievan het AAF en met de Vut-uitkeringenvoor
rekeningvan het Rijk en de tangsstatistischeweg
vooraf berekendepensioenuitkeringen.

Het resul.taatop kostenbetrefthetverschiltussende
apparaatskostenna aftrek van aan derdenin rekening
gebrachtevergoedingenen van de direkt aan de beleg
gingsresu[tatentoe te rekenenkostenen de beschik
baredekking op basisvan de opsiagvoor
administratiekostenin de berekeningvan de actuariëte
voorziening.

De overigeresu[taatpostenhebbenbetrekkingop
verschi[[entussenverwachtingenin het boekjaarop
bijvoorbeetdinvaliderings-en over[ijdensgevaltenen de
realisatiesachteraf,alsmedeop de effektenvan
bestandsontwikke[ingenen correcties.
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GECONSOLIDEERDEBALANS PER 31 DECEMBER 1992

(in f mi[joen)

31-12-1992 31-12-1991

BeLeggingen 171.131 163.412
Vastrentendewaarden 146.540 143.013
ZakeLijke waarden:
— aande[en 12.460 10.836
— onroerendgoed 12.131 9.563

Nettovtottendactief 5.914 6.799
Vottendeactiva 8.673 8.164
Vottendepassiva - 2.759 - 1.365

FONDSVERMOGEN 177.044 170.210

ContantewaardeLasten 255.204 239.465
Pensioenen 245.125 230.030
Vut 10.079 9.435

Contantewaardetechnischbenodigdebijdrage - 78.160 - 69.255

ACTUARIELE VOORZIENING 177.044 170.210

GECONSOLIDEERDEACTUARIELE RESULTATENOPSTELLING OVER 1992

(in f miljoen)

1992 1991

Bijdrageresultaat - 3.050 - 2.142
Resu[taatrenteen oonontwikke[ing - 3.204 - 4.759
Resultaatuitkeringen - 227 - 117
Kostenresu[taat - 24 - 25
Overig 787 - 2.379

ACTLJARIEEL RESULTAAT - 5.718 - 9.422

Heerlen,l7juni 1993
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GECONSOLIDEERDEVERLOOPSTAAT VAN VERMOGEN

EN ACTUARIELE VOORZIENING OVER 1992

(inf miLjoen)

1992 1991

Fondsvermogenprimo 170.210

Beleggingsresuftaten
Feitel.ijke bijdragen (incL reserve-overdrachten)
Pensioenenen uitkeringen
Apparaatskosten(bruto)
Vergoedingdoor derden

Totaatfondsvorming 6.834

__________________________

177.044

Actuariëtevoorzieningpnmo 170.210

Technischbenodigdebijdrage
Benodigderekenrente
Effect oonindexatie/1oondrift
BenodigdetoevoegingVut
Verwachtepensioenenen uitkeringen
Vrijva opsagadministratiekosten
Bestandsontwikketingenen correcties
Resultaatkanssystemenen overigemutaties

BenodigdemutatieactuariëLevoorziening 12.552

Benodigdeactuariëevoorziening 182.762

- 5.718

FONDSVERMOGEN ULTIMO

12.445
4.376

- 9.657
- 427

98

163.169

12.156
4.209

- 9.004
- 403

83

7.041

170.210

163.169

6.351
6.648
8.553
1.633

- 8.887
- 214
2.169

210

16.463

179.632

- 9.422

170.210

7.426
6.866
6.939
1.763

- 9.430
- 224
- 614
- 173

Actuarleetresuttaat

ACTIJARIELE VOORZIENING ULTIMO 177.044

HeerLen, 17 juni 1993
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GrondmechanicaDeift is een onafhankeLijk advies en onderzoeksinstituutop

het gebiedvan de bodem dat voor zowet overheid aLs het bedrijfstevenwerkt.

Het instituut is in 1934 opgerichten biedt thanswerk aan 280 speciatisten.

Ongeveertien jaar geledenbegonnenopdrachtenmet een mitieu-achtergrond

op het gebied van bodemonderzoekeen steedsbetangrijkererot te speten

voorat naar aanteidingvan de ernstigevervuiting die werd geconstateerdin

Lekkerkerk. Bij de reorganisatievan 1992 ontstondener twee afdetingen,

MiLieugeochemieen Mitieugeotechniekdie zich speciaatmet bodem

verontreinigingsprobtematiekbezighouden.Hier werken ongeveer70 mensen.

Men doet onder andereaan het opsporenen vaststettenvan

verontreinigingen,het ontwikketenvan techniekenom de bodem te saneren

en te beschermenen het bedenkenvan opsLagtechniekenvoor industrieeL

afvat in de bodem.
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Het CentraatLaboratoriumZeeuwseWaterschappente StuiskiL tett een kteine

twintig medewerkers.Het Laboratoriumonderzoektwatermonstersin opdraclit

van de zeven Zeeuwsewaterschappen.Men zorgt voor de monsternameter

pLekke en in het Laboratoriumvoor zowet chemischats bio(ogisch onderzoek

ervan. Bemonsterdworden oppervLaktewateren,het water dat riootwater

zuiveringsinstattatiesvertaaten water dat zich in de verschiLtendestadiavan

zuivering bevindt, dit om te kijken of de instatLatienaar behorenwerkt.

Er worden ook watermonstersbij bedrijven genomen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDEBALANS

PER 31 DECEMBER 1992

(infmiljoen)

31-12-1992 31-12-1991

FON DSVERMOGEN 177.044 170.210

BELEGGINGEN 171.131 163.412

Vastrentendewaarden 146.540 143.013

Vastrentendewaardenbetreffenonderhandseleni ngen,obLigatiesc.a.,
hypothecaireLeningen enfinanciëLe Lease.Het verLoop van de vast
rentendewaardenis aLs voLgt:

Verloop Onder- Obli- Hypo- Finan
vastrentende handse gaties thecaire cië[e Totaa TotaaL
waarden eningen c.a. Leningen Lease 1992 1991

Beginstand 106.868 23.034 11.515 1.596 143.013 139.544
Verstrekkingen/
aankopen 6.598 7.879 3.234 187 17.898 16.486
Aflossingen/
uitLotingen - 7.498 - 2.677 - 414 - 1 - 10.590 - 10.133
Vervroegcieaflos
singen/verkopen - 1.551 - 1.707 - 383 - - 3.641 - 2.736
Overigemutaties - 140 - 140 - 148

Eindstand 104.417 26.529 13.812 1.782 146.540 143.013

ULtimo jaar zijn voor f 2.058 miljoen verpLichtingenaangegaan.
Storting zaL vrijweL geheeLin 1993 pLaatsvinden.
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(toelichting batonsin f miUoen)

31-12-1992 31-12-1991
De vastrentendewaardenzijn aLs volgt te specificerennaar categorie:

Vastrentende Onder- ObLi- Hypo- Finan

waardennaar handse gaties thecaire ciëLe Totaal Totaa[
categorie [eningen c.a. leningen [ease 1992 1991

Overheid 67.136 20.799 - 1.714 89.649 89.919

Overheidsgegarandeerd 26.585 303 - - 26.888 25.948
Bedrijven/particu[ieren 8.507 4.625 13.812 68 27.012 23.618

Supranati onaLe
inste[lingen 2.306 801 - - 3.107 3.652
Disagio/agio - 118 - - - - 118 - 125

Totaal 104.417 26.529 13.812 1.782 146.540 143.013

De actuelewaarde-ontwikketingvan de obtigatiesc.a., gebaseerdop beurswaarden,is a[s vo[gt geweest:

Actuelewaarde-ontwikkeling obLigaties 1992 1991

ActueLe waardeprimo 21.976 19.407

Saldoaan-en verkopen/aflossingen 3.642 2.133

25.618 21.540

ActueLe waardeuLtimo 27.288 21.976

ActueLe waarde-ontwikkeLing= koersontwikkeLing 1.671 436

De margetussenboekwaardeen de actueLewaardevan de ob[igatiesbedraagtf759 miLjoen.

Zake(ijkewaarden 24.591 20.399

Zake(ijke waardenbetreffenaande[enen directeen indirectebe[eggingenin onroerendgoed.
Het verLoop van de zake[ijke waardenis als vo[gt te specificeren:

Verloop
zakeLijke Onroerendgoed TotaaL
waarden Aande[en direct indirect 1992

Beginstand 10.605 9.563 231 20.399
Aankopen/investeringen 2.778 301 2.533 5.612
Verkopen/desinvesteringen - 924 - 39 - - 963
Overigemutaties - - 129 - 328 - 457

Eindstand 12.460 9.696 2.435 24.591

De overigem utatiesbetreffenafschrijvinen respectieveLijk afwaarderingen.

ULtimojaar zijn voorf 660 miljoen verp[ichtingenaangegaan.De maximaLe[ooptijd is zesjaar.

JaarversLag1992 Atgenieen burgerLijk pensioenfonds
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18.002
3.355
- 594
- 364
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(toelichting balansinfmi(joen)

31-12-1992 31-12-1991
De geografischespreidingvan de zakelijke waardenis &s vogt:
Geografischespreiding Onroerendgoed Totaal Totaat
zakeLijke waarden Aandeten direct indirect 1992 1991

Nedertand 7.080 8.732 925 16.737 15.084
Europaoverig 1.976 586 692 3.254 2.240
Amerika 1.822 378 818 3.018 1.848

Japan 1.583 - - 1.583 1.228

TotaaL 12.460 9.696 2.435 24.591 20.399

De zake[ijkewaardenzijn atsvogt te specificerennaarcategorie:

Onroerendgoed Totaa Totaa

Zakeijkewaardennaarcategorie Aandeen direct indirect 1992 1991

Banken en verzekeringsmijen 1.089 - 1.089 935
Be[eggingsmijen 2.334 - 2.435 4.769 2.465

Bedrijfsleven 4.225 - 4.225 3.669

Buitenand 4.812 - 4.812 3.768

Woningen - 5.411 - 5.411 5.343

Kantoren - 2.841 - 2.841 2.713

Onroerendgoed overig - 1.444 - 1.444 1.507

Totaa 12.460 9.696 2.435 24.591 20.399

De actueLewaarde-ontwikketingvan aandeLenen het indirect onroerendgoedis in 1992 asvogt geweest:

ActueLe waarde-ontwikke[ingzake[ijke waarden Indirect TotaaL Totaat
AandeLen onroerendgoed 1992 1991

Actuele waardeprimo 13.076 231 13.307 9.638

Aankopen/verkopen/aftossingen 1.981 2.533 4.514 2.348

15.057 2.763 17.820 11.986
Actuelewaardeultimo 15.374 2.435 17.809 13.307

ActueLe waarde-ontwikkeling 317 - 328 - 11 1.321
waarvan:
koersontwikkeLing 254 - 328 - 74 1.314
valutakoersontwikketing 62 - 62 7

De margetussenboekwaardeen actuelewaardevan de aandeenen
het indirect onroerendgoedbedraagtf2,9 miLjard.
De actueewaardevan de aandeLenbetreftde beurswaardeuLtimo
bcekj aar.
De actueLewaardevan het indirect onroerendgoedis gebjk aan de
intrinsiekewaardevan de participatiein beLeggingsmaatschappijen
waarin het fonds irivLoed van betekeniskan uitoefenen.

De afwikkeling van de gevoLgenvan de brandin een be[eggingspand
te PhiLadeLphia,waarvanE/R Associateseigenaaris, is nog gaande.
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(toelichtingbalansinfmijoen)

31-12-1992 31-12-1991

NETTO VLOTTEND ACTIEF 5.914 6.799

Vorderingenen overLopendeposten 6.717 6.493
Voorinschrijfrekening - 290
Materieeactief t 84 80
Liquide middelen 1.871 1.300
Schuldenen overopendeposten .—N - 2.444 - 1.016
Leningen - 301 - 332
Minderheidsbelangvan derden - 14 - 17

Bij de omrekeninguttimo zijn de voLgendevaLutakoersengehanteerd(x f)

1992 1991

Amerikaansedollar 1,8141 1,7104
Pond sterLing 2,7520 3,2030
Fransefranc 0,3295 0,3299
Duitse mark 1,1233 1,1270
Japanseyen 0,0145 0,0137
Zwitsersefranc 1,2460 1,2618
Spaansepeseta 0,0158 0,0177

ACTIJARIELE VOORZIENING 177.044 170.210

Het verLoop van de actuariëlevoorzieningis al.s voLgt te specificeren:

C.w. C.w.
VerLoop actuariële C.w. basis- inhaaL- TotaaL TotaaL
voorziening Lasten bijdrage bijdrage 1992 1991

Beginstand 239.465 42.111 27.144 170.210 163.169
Bij-mutaties 19.704 3.215 1.008 15.481 18.554
Af-mutaties 10.460 4.291 3.242 2.929 2.092

248.707 41.035 24.910 182.762 179.632
Actuarieelresultaat - 5.718 - 5.718 - 9.422
Nieuwetoetreders 2.905 2.905 0 0 0
Loondrift, 5jaar0,4 % 3.592 3.592 0 0 0

Eindstand 255.204 47.533 30.627 177.044 170.210

Op grondvan de werkingvan het actuariëLesysteemgevenhet latente
tekort op nieuwetoetredersad f 715 miljoen en het incalculerenvan een
Loondrift van 0,4 % gedurendevijfjaren ad f 3592 miLjoen aanLeidingtot
aanpassingvan de basisbijdrage.Deze neemtuit dien hoofdemet 0,2 %

resp.0,6 % toe van 8,5 % tot 9,3 °h. De feiteLijke bijdragebedraagt
8,8 % Wordt de feiteLijke bijdrageniet aangepast,dan zal dit in de
komendejarentot verderoptopendetekortenteiden.
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42



I

I

0
0
z

—

D
F-I

0
I

0

-j

z

0
I

UI
-J

UI

I

I
‘l

Ii

I. -

•1

Het WaterteidingtaboratoriumZuid (WLZ) is een stichting die in

1948 gezamentijkwerd opgerichtdoor waterLeidingbedrijvenin

Noord-Brabanten Limburg. In de vestiging van het WLZ te Breda

wordt drinkwater, grondwater,zwemwater,afvatwater,stib en

bodemmateriaatonderzocht.

In jaarLijks 40.000 monstersworden chemischebepatingen

uitgevoerden van ongeveer35.000 watermonstersde

bacteriotogischekwatiteit onderzocht.Behatvevoor de

waterteidingbedrijvenen zwembadenwerken de veertig

medewerkersvan het WLZ 00k voor bedrijven en particutieren.



De ALgemene InspectieDienst (AID) van

het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheeren Visserij

treedtop aLs controte- en opsporingsdienstvan aLte wetten en regelsop het gebied

van Landbouw, natuurbeheeren visserij. Hieraan werken in totaat 600 mensenin

het hete Land. MiLieuvraagstukkenzijn de Laatstejaren steedsmeer onderwerpvan

AID-inspanningengeworden.De dienst adviseert,vanuit deskundigheiden

vetdervaring,ook de regeLgevers.Het hoofdkantooris in Kerkrade gevestigd.Het

Land is verdeetdover drie inspectiesdie zijn ondergebrachtin achtereenvoLgens

ZwoLLe, Atphen aan den Rijn en Eindhoven. De recherchevan de AID is in De Meern

gehuisvest.De dienst beschiktdaarnaastover veertien havenkantorenLangs de

geheLe kust en over een steunpuntop de LuchthavenSchiphot.
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(toelichting balansin f milioen)

Onderstaandoverzichtgeeft, waar moge[ijk per categorie,inzicht in de
samensteLLingvan de actuariëLevoorziening.Naastde voorlopige
cijfers uttimo 1991, zoalsgepubliceerdin hetvorigejaarversLag,zijn de
definitieve cijfers uttimo 1991 weergegeven,aismedede voorLopige
cijfers uttimo 1992.
Van het opvoerenvan eenvoorzieningin verbandmet weduwnaars
pensioen,behoudensingevatvan invaLiditeit, is afgezienomdatde
financieringdaarvanvooraLsnogop dedaratiebasisgeschiedt.

voorLopig definitief voorLopig
ActuariëLevoorziening uLtimo uLtimo uLtimo
naarcategorie 1992 1991 1991

Niet ingeganepensioenen
- werkzaam 134.531 124.299 123.737

sapers 7.330 6.634 8.289
- wachtgeLders/Vutters 19.089 18.122 17.280
- militairen 4.311 4.490 4.487
Ingeganepensioenen
- ouderdomspensioen 40.459 38.054 38.055
- invaLiditeitspensioen 22.921 22.350 22.449
- nabestaandenpensioen 14.464 13.858 13.816
- Vut-uitkeringen 10.079 9.433 9.435
- miLitaire pensioenen 2.020 1.920 1.919

TotaatcontantewaardeLasten 255.204 239.162 239.465
Vermogen= actuarië[evoorziening 177.044 170.210 170.210

C.w. technisch benodigdebijdrage 78.160 68.952 69.255
C.w. basisbijdrage 47.533 42.128 42.111

C.w. benodigdeinhaaLbijdrage 30.627 26.824 27.144
Begrepenin feiteijke premievan 8,8 %

- 2.233 1.071 1.071

C.w. vooraisnogniet gefinancierdebijdrage 32.860 25.753 26.073

Idem in % van de saLarissomactieven 8,6 % 7,2 % 73 %

Naastde methodevan Lasten mm baten,die het Abp hanteert ter
bepaLingvan de actuariëLevoorziening,is eenveel toegepaste
methodedie van de opgebouwderechten.Dc actuariëevoorziening
opgebouwde rechtenheefts[echtsbetrekkingop de tot de baLans
datumverworvenpensioenrechten, datwil zeggenexcLusiefin de
toekomsttoe te kenneninvaLiditeitspensioenenen Vut-uitkeringenen
exciusieftoekomstigepromotievan actieven.Zij geeftgeenuits[uitseL
over de voor een (ongewijzigd) handhavenvan de pensioenregeLing
benodigdetoekomstigepremiebijdragen.Ter bepaLingvan de positie
op basisvan opgebouwderechtenvergelijkt men het per baLansdatum
aanwezige vermogen metde contantewaardevan de opgebouwde
pensioenrechten.
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De positie opgebouwderechtenis aI.s vo[gt:
Opgebouwderechten

(toelichtingbalansin f miUoen)

31-12-1992 31-12-1991

Fondsvermogen
Contantewaardeopgebouwderechten*

177.044
165.500

11.544

170.210
157.800

12.410

Dekkingsgraadopgebouwderechten

Oat wit zegenexctusiefinvatiditeitspensioencn,Vut en prumotievan actieven

De contantewaarde opgebouwderechtenis te specificerenats voLgt:

- actieven,wachtgeders/Vutdeegerechtigden
- sLapers
- invaliden
- Vut-uitkeringen
- ingegaanouderdomspensioen
- ingegaanweduwenpensioen
- ingegaanwezenpensioen
- miLitaire pensioenen

68.300
7.200

22.900
6.900

40.500
14.300

200
5.200

165.500

Jaarverslag1992 Atgemeen burgertijk pensioenfends
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63.000
8.300

22.400
7.000

38.100
13.600

200
5.200

157.800
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDEACTUARIELE

RESULTATENOPSTELLING OVER 1992

(in f miljoen)

1992 1991

De actuariëeresuLtatenopsteLlinggeeftantwoordop de vraagwaar er afwij
kingen zijn tussende vermogensgroeien de groei van de verpUchtingen.

(Jit de actuariëeresuftatenopsteltingis duideUjk afte lezen dat de
ontwikkeLing in de fondspositiestructureetbepaadwordt door het
resuftaatop de premie,asmedehet resu[taatop renteen toonontwik
keling. Daarnaastzijn er incidenteteresultaten.

ACTUARIEEL RESULTAAT -5.718 -9.422

Bijdrageresu[taat 3.050 - 2.142
Feitetijke bijdragen(inc[. R.0.’s) 4.376 4.209
Technischbenodigdebijdrage - 7.426 - 6.351

Het bijdrageresuttaatwordt veroorzaaktdoordatde feitetijke bijdragevan
8,8 % achterb[eefbij de in 1992 technischbenodigdebijdragevan 16,1 %.

ResuLtaatrenteen LoonontwikkeLing - 3.204 - 4.759
Beteggingsopbrengsten 12.445 12.156

Dekking kostenuit beteggingsresultaat - 81 - 81
Benodigderekenrente - 6.866 - 6.648
Effect toonindexatie/[oondrift - 6.939 - 8.553
BenodigdetoevoegingVut - 1.763 - 1.633

De overrente,zijnde het fondsrendernentvan 7,2 % na aftrek van de
actuariëterekenrentevan 4 %, is niet toereikendom de toon
indexatie/loondriftvan 4,1% te dekken.Ook is dus geenruimte
aanwezigvoor de benodigdetoevoegingvoorzieningVut (1,0 %)

ResuLtaatuitkeringen - 227 - 117
Pensioenenen uitkeringen - 9.657 - 9.004
Verwachtepensioenenen uitkeringen 9.430 8.887

Door afwijkingen van de Langsstatistischeweg vooraf berekende
pensioenbeta[ingenen de werketijke tastenis er een ktein tekort.

KostenresuLtaat - 24 - 25
Apparaatskosten - 427 - 403
Vergoedingdoor derden 98 83
Dekking uit beteggingsbedrijf 81 81
Vrijvat opstagadministratiekosten 224 214

Overig 787 - 2.379
Bestandsontwikketingenen correcties 614 - 2.169
Resultaatkanssystemenen overigemutaties 173 - 210

Jaarve,,Lag1992 Atqenieen hurge,Lij Ic pensloenlonds
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDEVERLOOPSTAAT VAN

VERMOGEN EN ACTUARIELE VOORZIENING OVER 1992

(in f miljoen)

1992 1991

Andersdan in de toeLichting op de balans,Ligt het accentin de

verbopstaatop de achterUggendeoorzakenvan groei en afneming

van vermogenen verpichtingen.Voor wat betrefthet vermogen

betrefthet de vogendegrootheden.

B ELEGGINGSRESULTATEN 12.445 12.156

Het be[eggingsresultaatis asvo[gt te specificeren:

ResuLtaatvastrentendewaarden 11.467 11.188

Onderhandseeningen 8.652 8.835

ObLigatiesc.a. 1.745 1.450

Hypothecaireteningen 965 804

FinanciëteLease 105 99

ResultaatzakeLijkewaarden 1.057 1.013

Aandeten 394 410

Onroerendgoed
- woningen 429 429

- bedrijfsmatig 186 174

-indirect 48

Overigebeteggingsresu(taten - 79 - 45

Rentekortgetdu/g en 0/9 252 118

Rentevoorinschrijfrekening 11 31

Geactiveerdebouwrente 33 20

Overige - 374 - 214

De postoverigebetreftm.n. de afwaarderingnaarLagereintrinsieke

waardevan het indirect onroerendgoedadf 328 mitjoen en rentekosten

wegensuitgestetdebetatingvan een beteggingad f 45 mitjoen. Uitzetting

van de betreffendegeldenheeftf103 mitjoen opgebracht.Dit bedragis

begrepenin de post rente kortgetd u/g en o/g.

In onderstaandoverzichtis weergegevende specificatievan de beteg

gingsresu[tatennaargeografischgebied,zowetats % van het betegd

vermogenals absotuut:
1992 1991

Nedertand 7,9 % 7,8 % 12.665 12.076

Europaoverig - 4,1 °k 3,6 %
- 114 75

Amerika 0,7 % 0,3 % 17 5

Japan - 8,7 % - - 123 -

Jaarverslag1992 ALgenleen burgertij k pensfeenfonds
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(toe/ichtingverloopstaatin f miUoen)

Aantaverzekerden 857.144 102.233 60.500 1.019.877 1.019.539

De postoverig betreftf 29 miljoen opendjaar en f 79 mitjoen voorgaandejaren.

PENSIOENEN EN UITKERINGEN 9.657

De pensioenenbetreffenouderdoms-,invaliditeits-, nabestaanclenpensioenenen Vut:

Vut

Aantapensioenen 244.556 77.247 160.242 53.802 535.847 526.900

* Na aftrek Vut-bijdragenRijk ad 1365 miljoen (1991:1352rni(joen)

De uitkeringenbetreffenherpLaatsingstoe[agenen sociaamedischeuitkeringen:

0verheveingstoesag
Kosten geneeskundigonderzoek

UitkeringsastAbp

283
- 79

1992 1991

BIJDRAGEN C.A. 4.376 4.209

De bijdragenzijn, na aftrek Vut-bijdragenRijk ad f 365 miijoen
(1991:f 352 mlljoen), als volgt te specificerennaarcategorie:

Pensioen- Wacht- Militaire Reserve
Bijdragen c.a. bijdra- gedtijd- pens.- over- Totaa Totaa

naarcategorie gen bijdrage bijdr. drachten 1992 1991

Bijdragegrondsag 44.886 4.961 3.187 53.034 50.349

Bijd ragepercentage 8,8 4,4/2,2 5,6
Bijdragenbedrag 3.950 203 164 - 49 4.268 4.183

Overig 108 26

9.004

Pensioenen Ouder- Invali- Nabe- Totaa Totaa
naarsoort doms diteits staanden 1992 1991

Uitgekeerdebedragen 6.230 2.644 3.016 2.420 14.310 13.698

Inbouw - 2.276 - 24 - 1.266 - - 3.566 - 3.472

RestitutieAAF - - 1.158 - - - 1.158 - 1.133

Voor rekeningRijk - - 981 - 981 - 1.045

3.954 1.463 1.750 1.439 8.605 8.048

0verheveLingstoesag - 297 53 263 613 564

Pensioenpremie - - 64 64 65
SociaelastenZKV 131 131 124

Pensioen[astAbp 3.954 1.760 1.803 1.898 9.414 8.801

Uitkeringen
naarsoort

Uitgekeerdebedragen
RestitutieAAF

H erpaat
sing

Totaa
1992

358
- 154

204

Sociaa
medisch

75
- 75

0

9

9

204

Totaa
1991

317
- 145

172
29

233

Jaarve,sLag1992 Atgeme,n burgertijk pensicenfonds
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7.426
4.184
3.242

6.866

6.939
6.276

663

1.763

- 9.430
- 3.919
- 1.904
- 1.561
- 1.841

- 206

- 224
- 94

- 130

- 614

- 173

6.351
3.872
2.479

6.648

8.553
7.013
1.539

1.633

- 8.887
- 3.666
- 1.814
- 1.461
- 1.755

- 192

- 214
- 91

- 123

2.169

210

(toelichtingverloopstaatin f mijoen)

1992 1991

APPARAATSKOSTEN (netto) 330 320

Apparaatskosten(bruto) 427 403

Vergoedingdoor derden 98 83

De apparaatskosten(bruto) zijn als vo[gt te specificeren:

personelekosten 270 258

materiëekosten 157 145
1992 1991

Het gemidde[depersoneetsbestandbedraagt:

in personen 3.636 3.764

in fuU-time arbeidsp[aatsen 3.386 3.537

De verdelingvan het gemiddedpersoneelsbestandis asvo[gt:

Bestuur,directie en centratestaven 154 154

Bedrijfseenheden 2.786 2.927

Centraedienstenen Mobiliteitscentrum 696 683

3.636 3.764

BENODIGDE MUTATIE ACTUARIELE VOORZIENING 12.552 16.463

De benodigdemutatieactuariëevoorzieningis als volgtte specificeren:

Technischbenodigdebijdrage
Basisbijdrage
Inhaa[bijdrage

Benodigderekenrente= 4 % over actuariëtevoorziening

Effect Loonindexatie/Loondrift
Stijging onen/socia1everzekeringenalgemeen

Loondrift

BenodigdetoevoegingVut

Verwachtepensioenenen uitkeringen
0uderdo m spensioenen
InvaUditeitspensioenen
Nabestaandenpensioenen
Vut-uitkeringen
Nabestaandenpensioenenmilitairen

Vrijvat opsLagadministratiekosten
Voor actieven/incasso
Voor passieven/excasso

Bestandsontwikketingenen correcties

ResuLtaatkanssystemenen overigemutaties

JaarversLag1992 AtgemeenburgerLik pensfoenfonds
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OVERIGE GEGEVENS

OVERZICHT VAN KORTINGEN OP HET PENSJOENBIJDRAGEPERCENTAGE

1992 1991
% %

WetteLijk pensioenbijdragepercentage 17,65 17,65

Aanpassingen:
- ombuigingsmaatregeten(wet van 20-02-1986,Stb. 92) - 1,15 - 1,15
- minimum toetredings[eeftijd25jaar - -

- veragingVut-voorziening - 1,25 - 1,25
- invoering franchisesysteem - 0,40 - 0,40
- verkorting Vut-horizon naar6jaar - 1,61 - 1,61
- AOW/AWW operatie1985 - 0,77 - 0,77
- uittreding PIT - 0,12 - 0,12
- geLijktrekking wachtgedtijdbijdrage 0,20 0,20

Wettetijk pensioenbijdragepercentagena aanpassingen 12,55 12,55

Tijdetijke kortingen:
- korting 1987 ad f 500 miLjoen - 1,25 - 1,25
- idem 1988 - 1,25 - 1,25
- idem 1989 - 1,25 - 1,25

Feitetijk bijdragepercentagepensioenen 8,8 8,8

Jaarve,slag1992 ALgemen burge,Lijk pensloenfonds
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OVERZICHT VAN IN DE CONSOLIDATIE BETROKKEN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN:

- Abp VastgoedHolding by
- (N.I.H.) Netherlands

InternationalHotels by
- Beheersmaatschappij

WTC Amsterdamby
- Financieringsmaatschappij

Plutus by
- UK One by
- UKTwobv
- USA Holding by
- US Alpha Inc.

- Aldwych Houseby
- Beleggingsmaatschappij

Propfum I by
- BRD VastgoedHolding by

Heerlen
H eerlen
Heerlen

Heerlen
H eerlen

Amsterdam

95,2 Verhuur racketsportcentra
100,0 Hoog Catharijnecomplex, Utrecht
95,0 Midland complexen kantoorgebouw

Smakkelaarsveld,Utrecht
99,97 Houdstermaatschappij
83,0 Exploitatie Holiday Inn hotel, Amsterdam

50,0 Verhuur en beheercomplex
WTC Amsterdam

Fi nanci en ngsmaatschappij
Beleggingenin het Verenigd Koninkrijk
Beleggingenin het Verenigd Koninkrijk
Beheersmaatschappij
Serviceondernemingvoor beleggingen
in de VerenigdeStaten
Beleggingenin het Verenigd Koninkrijk
Beleggingenin vastgoedfondsen

Beheersmaatschappijbeleggingenin
Duitsiand

100,0 Houdstermaatschappijvoor be[eggingen
in hypothecaireleningen

Jaarverstag1992 Atgemeen burgertijk pensloenfonds

Vestigings
plaatsDochtermaatschappij

Onroerendgoed:
- Albaca by
- BeleggingsmaatschappijHeerlenby
- Galgenwaardby

Belan g
u Itimo

1992 in % Kernactiviteit

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Cambridge

Rotterdam
Rotterdam

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

Heerlen 100,0

Hypotheken:
- ExterneHypothecaire

BeleggingenHeerlenby
Heenlen
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AccountantsverkLarin g

Wij hebbendejaarrekening1992 van het A[gemeen
burgerUjk pensioenfondste Heerlengecontroeerd.Onze
controleis verricht in overeenstemmingmet agemeen
aanvaardecontroe-grondsagen.

Wij zijn van oordeel,dat dezejaarrekeningeen getrouw
bee[d geeftvan de grootteen desamenstettingvan het
vermogenop 31 december1992,van hetvertoopvan het
fondsvermogenen de actuarië[evoorzieningin 1992,
atsmedehet actuarieetresuttaatover 1992.

Eindhoven,l7juni 1993

Moret Ernst & Young Accountants

Jaarverstag1992 ALgemeen burgerLijk penstoenfonds

53



ActuariëLe verktaring

Dezeverkiaring metbetrekkingtot de fondspositievan :
het Algemeenburgerlijk pensioenfondsuLtimo 1992 . . .

bevindtzich in de slotfasevan een periode,waarin geen
sprakewas van een materiëeovereenkomsttussenhet
fonds en zijn contribuantenover vaststeLLingvan de
premiehoogteen de afdrachtervan.
Hangendedie situatiewerd, ook voor 1992, uitgegaan
van de oorspronkelijkeactuarië[emethodiek,waarbij
jaarUjks de batanssWitendwordt gemaaktdoor
aanpassingvan het percentageinhaaWijdrage.Deze
methodiekmet bijbehorendegrondsLagenzijn
beschrevenin dejaarrekening1992 van het fonds.

Binnen het hiervoor gegevenraamwerkzijn de door het
fonds berekendeactuariëLevoorzieningen overige
actuariële bedragen,zoaLs die in dejaarrekening1992
van bet fonds zijn opgenomen,door ons gecontroeerd.
Wij zijn van oordeet,dat de door het fonds
gepresenteerdecijfers en de daarbij gegeven
toelichtingende fondspositiegoedweergeven.

Ons oordeeLover defondspositieuLtimo 1992 is .... .

tweeLedig.Op basisvan de huidige situatie,waarin het
feiteLijke premiernveauaanzienhjkachterbLijft bij
hetgeenop basisvan de actuaneLemethodieknodig is
staatde fondspositiesterkonderdruk.
In het tussende betrokkenpartijen overeengekomen . .:.

convenantis echterbepaalddat vanaf1995 het
uitgangspuntvan gelijkheid tussenbenodigdeen :.;.

feitetijke premieweerzal worden aangehouden.Getetop
Laatstgenoemdfeit zijn wij van meningdat de .*

fondspositieultimo 1992 eengoedebasisis voor de . :

effectuenngvan het pensioenpLan

Amsterdam,17 juni 1993

Brans & Co.

aarverstag 1992 ALg,meen burgerLijk pensioenlonds
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Vijf jaren Abp
1992 1991 1990 1989 1988

VOLUMINA (aantal[enper ultimo)

actieven,personen(1992 voortopig)*

in actievedienst 857.144 855.611 848.003 850.824 929.775

met Vut 49.600 50.969 53.052 52.868 48.205

met wachtgeki 53.844 50.528 46.358 45.861 45.527

actieven,functies (1992 vooropig)* 1.005.853 1.004.308 995.939 994.343 1.083.547

in actievedienst 893.356 895.971 890.993 890.024 984.697

met Vut 52.700 54.291 55.681 55.230 49.821

metwachtged 59.797 54.046 49.265 49.089 49.029

sLapers,personen(1992vooropig)* 584.000 584.047 582.589

gepensioneerden 459.286 450.451 441.049 431.770 421.530

pensioenen 482.045 471.990 461.795 451.812 440.923

ouderdomspensioenen 244.556 238.040 231.330 224.745 218.217

invaUditeitspensioenen 77.247 77.570 76.538 75.620 74.100

nabestaandenpensioenen 160.242 156.380 153.927 151.447 148.606

medewerkersper uLtimo 3.586 3.840 3.882 4.099 4.027

in dienstAbp 3.558 3.735 3.779 3.991 3.919

in dienstdeenemingen 28 105 103 108 108

arbeidsjarenabp
gemiddeLd 3.386 3.537 3.719 3.771 3.733

standultimo 3.312 3.510 3.587 3.801 3.735

FINANCIELE GEGEVENS (infmi[joen)

som bijdragegrondsLagen 53.034 50.349 48.108 46.295 49.931

bijdragegronds[agC3 44.886 42.830 40.910 39.630 43.645

bijdragegrondsLagC6 4.961 4.591 4.278 3.783 3.311

bijdragegronds[agAMP 3.187 2.929 2.920 2.882 2.975

beLegdvermogen 171.131 163.412 157.545 150.360 144.214

vastrentend
onderhandseteningen 104.417 106.868 106.946 104.233 102.824

obigatiesc.a. 26.529 23.034 21.097 21.224 21.071

hypothecaireLeningen 13.812 11.515 10.097 9.217 7.547

financiëeteaseonroerendgoed 1.782 1.596 1.404 1.048 757

zakelijk
aandeten,beursgenoteerd 12.460 10.605 8.540 5.712 3.865

onroerendgoed,direct 9.696 9.563 9.242 8.770 8.148

onroerendgoed, indirect 2.435 231 219 156 -

nettovLottend actief 5.914 6.799 5.624 6.104 5.577

voorinschrijfrekening - 290 630 932 1.225

kortgeLd per saLdo 1.533 945 - 463 128 - 654

voorziernngen 21 27 20 53 55

eningeno/g 301 332 238 76 94

fondsvermogen= actuariëtevoorziening 177.044 170.210 163.169 156.464 149.791

* Tot en met 1991 zijn de definitieve actuaridlecijfers/aantallenapgennmen

Jaarverstag1992 Algemeen burgerlijk pensioenfonds
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c.w. Lasten (1992 vooropig)*

ingeganepensioenen
ouderdomspensioenen 40.459 38.054 35.500 32.400 31.100
invaLiditeitspensioenen 22.921 22.350 20.800 19.500 19.000
nabestaandenpensioenen 14.464 13.858 13.100 12.600 12.400
Vut-uitkeringen 10.079 9.433 8.800 8.500 8.900
militaire pensioenen 2.020 1.920 1.800 5.700 5.600
niet ingeganepensioenen
actieven 153.620 142.423 131.900 124.000 121.300
slapers 7.330 6.634 7.800 7.100 7.200
miLitaire pensioenen 4.311 4.490 4.300

c.w. technischbenodigdebijdrage
(1992 voorlopig)*

- 78.160 - 68.952 - 60.831 - 53.336 - 55.709
c.w. basisbijdrage

- 47.533 - 42.128 - 40.300 - 37.600 - 38.500
c.w. inhaaibijdrage

- 30.627 - 26.824 - 20.531 - 15.736 - 17.209
waarvan:
gefinancierd,feite[ijke bijdrage - 2.233 1.071 1.369 2.623 974 W

niet gefinancierd - 32.860 - 25.753 - 19.162 - 13.113 - 16.235

ontwikkeLing fondspositie
(1992 voor[opig)*

groei c.w. lastenmci. R.0.’s - 15.739 - 15.162 - 14.200 - 4.300 5.600
vermogensvorming 6.834 7.041 6.705 6.674 4.999

groei technischbenodigdebijdrage - 8.905 - 8.121 - 7.495 2.373 10.599
groei c.w. basisbijdrage 5.422 1.828 2.700 - 900 - 2.600
mutatieinhaaibijdragegefinancierd - 3.304 - 298 - 1.254 1.649 - 5.148

ontwikkeiing fondspositie - 6.787 - 6.591 - 6.049 3.122 2.851

beLeggingsresuttaten 12.445 12.156 11.895 11.688 11.551

bijdragenc.a. (incL. R.0.’s) 4.376 4.209 3.787 3.876 4.630
C3 3.950 3.769 3.600 3.289 4.233
C6 203 202 190 428 366
AMP 164 164 169 165 181
Reserve-overdrachten

- 49 48 - 172 - 6 - 151 **

Overig 108 26

pensioenenen uitkeringen 9.657 9.004 8.647 8.361 7.971
ouderdomspensioenen 3.954 3.680 3.453 3.230 3.083
invaLiditeitspensioenen 1.760 1.677 1.669 1.673 1.634
nabestaandenpensioenen 1.803 1.717 1.616 1.523 1.470
Vut 1.898 1.727 1.736 1.788 1.650
overige 243 203 172 147 135

apparaatskostenbruto 427 403 406 403 403
waarvan:personeeiskosten 270 258 252 241 230

doorberekendaanderden 98 83 95 104 123

nettoapparaatskosten 330 320 312 299 280

bruto beLeggingen 23.448 19.782 18.470 16.201 18.218

* Tot en met 1991 zijn do definitieve actuatidlecijfers opgenomen
Exclusief P11

Jaarverstaq1992 Atgemeen burgeriijk pensioenfends

VIJF JAREN ABP 1992
(vervoig)

1991 1990 1989 1988

(in f mi[joen)

255.204 239.162 224.000 209.800 205.500
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VIJF JAREN ABP 1992 1991 1990 1989 1988
(vervoig)

RENDEMENTEN in %

rendementfondsvermogen 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8

rendementbeteggingen 7,6 7,7 7,7 7,9 8,0
vastrentend
onderhandse[eningen 8,2 8, 8,3 8,3 8,4
obligatiesc.a. 7,2 6,7 6,7 7,2 7,4
hypothecaire[eningen 7,8 7,6 7,4 7,5 7,8
financië[e Leaseonroerendgoed 7,6 7,5 6,6 7,3 7,9
zakelUk
aande[enc.a. 3,4 4,2 5,2 6,1 6,7
onroerendgoed 6,3 6,9 6,2 6,4 6,4

rendementaandeLenincLusief waarde-ontwikkeLing
(5-jaarsvoortschrijdendgewogengemiddeLdeop jaarbasis)
binnen[and 15,1 10,3
buiten[and - 0,4 0,9
totaa[ 10,0 7,9

AcTUARIELE GEGEVENS

actuarië[erekenrente 4 4 4 4 4
pensioenbijdragepercentage 8,8 8,8 8,8 8,3 9,7
inbouwpercentageAOW/AWW 2/2,5 2/2,5 2/2,5 2/2,5 2/2,5

dekkingsgraadopgebouwderechten 107 108 110 114 114

ONTWIKKELINGEN in % t.o.v. voorgaancljaar

pensioen-en saLarisniveau
contractloonontwikke[ing/
aangepastemiddelsomoverheid 4,0 2,85 2,5 0,7 0,0
pei[ contract[oon(salarispeil) 3,0 3,4 2,7 0,7 0,0
som bijdragegronds[agen 5,3 4,7 3,9 - 7,3 2,4
incidentee[overheid 1,25 0,75 1,0 1,25 1,0

actieven(functies) 0,2 0,8 0,2 - 8,2 0,3

pensioenent.o.v. bestand
nieuwetoekenningen 7,9 8,3 8,4 8,6 7,3
bestandultimo 2,1 2,2 2,2 2,5 2,5

Vut t.o.v. bestand
nieuwetoekenningen 12,2 13,5 14,5 24,4 52,5
bestandultimo - 2,9 - 2,5 0,8 10,9 32,5

ontwikketing baLansen resuLtaten
bijdragenc.a. (mci. R.0.) 4,0 11,1 - 2,3 - 16,3 - 15,0
pensioenenen uitkeringen 7,3 4,1 3,4 4,9 4,6
be[egdvermogen 4,7 3,7 4,8 4,3 4,3
fondsvermogen= actuariëievoorziening 4,0 4,3 4,3 4,5 3,5

JaarversLag1992 Atgemeen burgertijk pensioenfonds
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1992 1991 1990 1989 1988
VIJF 3AREN ABP

(vervoig)

GEMIDDELDEN

pensioenniveauna inbouw

AAW-ctai m
bruto Vut-uitkering
kostenper full-time arbeidspaats

waarvanpersonetekosten

KOSTENRATIO S

in gukiens

17.400 16.900 16.300 15.800 15.700

19.300 18.200 17.500 16.900 17.400

48.000 45.900 44.200 42.700 42.700

126.200 113.900 109.200 106.900 108.000

79.700 72.900 67.800 63.900 61.600

kostenpensioenbedrijft.o.v. 0,46 0,47 0,46 0,45 0,39

bijd ragegrondskigen
kostenbe[eggingsbedrijft.o.v. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

gemiddetdbeegdvermogen

in%

Jaarvrstag1992 Algemeen burgerlijk peesloenfonds
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De overheidkent op tal van fronten belangrijke
verantwoordelijkhedenop het gebiedvan milieu
vraagstukkendie in een dichtbevolktgeIndustrialiseerd
land steedsduideijkervoelbaarworden. Relatiefjongis
de daadwerke[ijkeaanpakvan milieuprob[emendie in de
jaren zeventigen tachtigtot standkwam, vaak pas
nadater langzamerhandonaanvaardbaresituatieswaren
ontstaan.Nog velejarenzal men zichgroteinspan
ningen moetengetroostenvoordatongecontro[eerde
vervuiling — die zich vooral in het na-oorLogseNederland
met zijn grote bevotkingsgroeien zijn industriatisatie
ophoopte— zat zijn weggezuiverd.Op tal van terreinen
wordt fysiekevervuiling door overheid,burgeren
bedrijfslevenflu aangepakt.Op sommigeonderdelen
gaathet intussenwat betermet het milieu, op andere
moeter nog veel gebeurenen op weeranderemoet
eigenlijk nog een begin worden gemaaktmet het
inventariserenen hetvoorbereidenvan de eventueel
noodzake[ijkegroteschoonmaak.Ondertussenwachtde
natuurlijdzaam op de eersteresultaten.De emissievan
zwaveldioxidedoorverbrandingvan fossiele
brandstoffenzaktetussen1985 en 1992 van 210 miljoen
kilo naar165 miljoen.

De fosfaattozingenzaktenin diezetfdeperiodevan 11
mitjoen kilo naar5,3 miljoen en de zoutvrachtin de Rijn
zaktevan 377 kilo per secondenaar299. Daar staat
echtertegenoverdat de hoeveeLheidhuishoudeLijkafva[
per inwofler nog steegvan 343 kilo naar410. De
uitstootvan kooldioxideis nagenoeggetijk geblevenen
dat geldt ook voor stikstoflozingenop het oppervlakte
water. Het chemischafvat datjaarlijksin de industrieen
nijverheid ontstaat,steegin dezeldeperiodevan
280.000ton tot 400.000ton. Over de in dezetijden zeer
in de belangsteltingstaandemestoverschottenzijn
atleennog maaruit recenterejarencijfers bekend.
In ditjaarverslagkomt per provincieeen organisatie,
aangeslotenbij hetAlgemeenburgerlijk pensioenfonds,
aan hod die zich op enigerleiwijze metverbeteringvan
het milieu bezighoudt.Het overzichtis uiteraardverre
van voLledig maargeefttoch eenindruk van alle inspan
ningen die men zich getroost.De twaalfinstanties
zutlen, zoalsetkjaar,naderaan u worden voorgesteldin
de komendenummersvan het tijdschrift Abp-wereld.

Bron cijfers: Statistischjaarboek1993

CenraaLBureauvoor de Statistiek

Jaarverstag1992 Atgemeen burgenlijk pensioenfonds

: OVERHEIDSWERKNEMER EN MILIEU

Lokatieswaar de meesteopnamenwerdengemaakt:

Groningen
Groningen

Fdesland
Heerenveen

Drenthe
Assen

Overijssel
Zwolle

GeLderland
Wageningen

Utrecht
Nieuwersluis

Flevoland
A (mere

Noord-HoDand
Den Burg

Zuid-I-folland
Deift

Zeeland
Sluiskil

Noord-Brabant
Breda

Limburg
Kerkrade
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fotografie Thijs Habets,Valkenburgaan de Geul

Frank Stenva[l, Malmö (foto’s Letland)

vormgeving Jo Hendriks bNO, Cottessen

grafieken Chris Peeters,Oirsbeek

druk vanGrinsvenDrukkers by, Venlo

lithografie ReproColor, Bocholt

bindwerk Oosterboschby, Veidhoven

samenstel[ing CentraleStaf Hoofddirectiesecretariaat

CentraleStafActuariaat

CentraleStaf BeleidsontwikkelingBeteggingen

CentraleStafStrategischeBeleidsontwikkeUngSocialeVerzekeringen

CentraleStaf Financiënen Control

uitgaveen redactie CentraleStat Public Relations

Algemeenburgerlijk pensioenfonds

postbus4911, 6401 JS Heerlen

telefoon045-798100,telefax 045-792194

8(1 ditjaan’erslagversch(jntook een aanvutiingmet junsprudentie

en eenstatistischdeel met veel c(jfermateriaaL

Samenvattingenvan hetjaarverslagzjjn verkrijgbaarin het

Nederlands,Frans, Duits en Engels.
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