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HET THEMA:

EEN LEIDRAAD VOOR DE TOEKOMST
Vanaf 1922 tot 1996 was betAlgemeenBurgerlijk Pensioenfondsuitvoerdervan de wettelijke
pensloenregelingenvoor de overheids-en onderwijssector.Het fondswas een gebouw,met een
welomschrevenfunctie, rustendop eenstevig fundament.Maar toen bet klimaat veranderdeen bet
aangebarktelandschapverdween,voldeedbet gebouwniet meer.De organisatieging scheep,
de trossenwerden losgegooid.

Sindsde privatisering in 1996 is ABP als een mammoettankerin voile zee.Een schip dat
behoedzaam,maarook snel moetkunnenmanoeuvreren.Tot 2001 heefthet de tijd zich van een
professionelebureaucratieom te vormen tot een markt- en klantgerichteorganisatie.Tot dan toe
beschiktbet nog over eenplechtankerin de vorm van verplichtedeelnemingvan de overheids-en
onderwijssectorenaanABP. Maar ook dat ankerzal na 2001 verdwenenzijn.

De beeldspraakis niet origineel, maarmisschienwel doeltreffend.In iedergeval wil ze duidelijk
makenwaaromwe in dit jaarverslagniet alleenterugblikken,maar00k vooruitkijken. Het jaar 2001
wordt voor ons het jaar van de waarheid.Als dan de wet betreffendeverplichtedeelnemingin een
Bedrijfspensioenfonds(BPF) 00k gaatgeldenvoor ABP, zijn er veel ruimere mogelijkhedenvoor
partijen om zich los te maken.

Als we onzehuidige klanten00k na 2001 willen behouden,zullen we minimaal marktconform
moetenopererenmet ons productenpakketen onzeservice,kosten,tarievenen beleggingsopbrengsten.
Maar we willen natuurlijk meerdan dat. We strevenernaaronzeklantenzo goedvan dienstte zijn, dat
ze straksgeenenkelebehoeftehebbenom bij ABP weg te gaan.En voor anderepartijen willen we zo
aantrekkelijkzijn, dat ze graagaanboord komen.

Zekerbeschikkenwe over goedepapieren,maarer is nog veel te doen.Over de hele breedtevan
de Nederlandsesamenlevingstaatde toekomstvan de pensioenenvolop ter discussie,en in samenhang
daarmeealle arbeidgerelateerdesocialeverzekeringenen voorzieningenvoor de collectieveen private
sector.De wensom uiteindelijk een‘totaalproduct’ op bet terrein van employeebenefitste kunnen
aanbieden,leidt tot de enestrategischealliantie na de andere.
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Midden in dit krachtenveldstaande socialepartnersverenigd in de Raadvoor het Overheids

personeelsbeleid(ROP), die naarverwachtingmedio 1999 tot eenbeslissingzal komen over de

toekomstvan ABP. Meerderescenario’szijn daarvoor denkbaar.Daaromis er eenagendaopgesteld

met eenexactebeschrijvingvan de stappendie tot aan die beslissinggezetmoetenworden.

Een Ieidraadvoor de toekomst.

Zowel het Bestuuren de Directieraadals de bedrijfsonderdelenvan ABP zullen in dezeperiodeal

hun kennisen kunde beschikbaarstellenom de socialepartnerste helpenbij het makenvan keuzesdie

de continulteit van de pensioenregelingengaranderenen een gezondtoekomstperspectiefbieden.

De robuustheidvan onzeorganisatieen do inzet van alle ABP’ers staanborg voor eon behoudenvaart!
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DE KERN

• Snelleontwikkeiingenbepalenhet beeldvan 1997 zo sterkdat eigenlijk aile activiteitenvan ABP in

dit teken staan.De nieuwestrategieheeft inmiddeisgestaltegekregen.Hoewel er nog veal moet

gebeurenom dezewaarte maken,heeft elke eenheidvan onzeorganisatiebij de uitvoering in 1997 de

uitdagingenenthousiastopgepakten flinke vooruitganggeboekt.

Van groot belang is dat de structuurvan de pensioenvoorzieningvoor overheiden onderwijsvanaf

2001 op de agendavan socialepartnersstaat.ABP werkt met raad en daadmaeaande voorbereiding

van de besluitendie hierover in 1999 zullen wordengenomen.

• ABP Pensioenenheeff in opdrachtvan de socialepartnersde FPU geIntroduceerd,de regelingvoor

vervroegdpensioen.HiermeehebbenABP Pensioenenen het IT-bedrijf aangetoonddergelijke ingewik

kelde opgavenaante kunnen.ABP Pensioenenwerkt aan meervernieuwingen.Deze houdenverband

met de wensenvan de deelnemersnaarmaatwerken de toenemendevraagnaardoeltreffende

communicatiehierover. Dezetrend zal zich nag jarenlangvoortzetten.

• Bij ABP Vermogensbeheerhebbenzich in het verslagjaaroak vele ontwikkelingenvoorgedaan:

flinke vooruitgangbij het opzettenvan eenoptimale portefeuille,aanpassenen uitbouwenvan de

organisatievoor eenoptimaal beleggingsresultaat,een codezorgvuldig beleggingsbeleid,een

voortrekkersrolin de pensioenwereldbij corporategovernance,de komst van de euro en verdergaande

internationalisering.Er is een goed beleggingsrendementbehaald.De portefeuilievan ABP omvatop dit

momentnag minder zakelijkewaardendan die van andereNederlandsepensiaenfondsen.Juistdeze

categorie,met nameaandelen,heeft het in 1997 uitstekendgedaan.Bij aandelenzeif en vooral

onroerendgoedavertreftABP Vermogensbeheerhet landelijk gemiddeldevan de pensioenfondsen.

• ABP ExterneAdministratiesheeff in het verslagjaarmet de uitvoering van de FUR

(FlexibeleUittredingsRegeling)voor Energie-en Nutsbedrijveneengrote opdrachtbinnengehaaid.

• ABP VerzekeringsgroepNV heeft in het eerstevoile jaar van haarbestaangeieidelijk vastevoet

wetente krijgen. 1-liermee is eenstapgezetop weg naareensamenhangendgedifferentieerdemployee

benefitsproductenpakketdat nieuwe mogelijkhedenscheptvoor alle deelnemers.

• De strategischealliantie tussende Stichting PensloenfandsABP en deUSZO Groep BV is verder

verstevigden zal uiteindelijk leiden tat integratiedoor middel van eenfusie.

• De verplichtingenopgebauwderechtentot en met 31 december1997
- f 206,2 miljard - worden

volledig gedektdoor het beschikbarevermogen
- f 230,3 miljard - . Het jaar 1997 is afgeslotenmet

margevan f 24,1 miljard. Het pasitieffondsresultaatover 1997 bedraagtf 9,9 miljard.

De dekkingsgraadvaor OP/NP/FPUbedroegultima 1997 112,0%.
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KERNCIJFERS 1997 1996 1995

FINANCIELE GEGEVENS (IN f MILJOEN)

verpiichtingen 206.220 193.283 179.359
ouderdoms-en nabestaandenpensioenen(opgebouwdrecht) 200.342 188633 175.859
bovenwettehjkeinvaliditeitspensioenen(IP+) 5.107 4.650 3.500
flexibel pensioenen uittreden(FPU) 771 - -

beschikbaarvermogen 230.271 208.928 194.946
vastrentendewaarden 170.442 163.202 158.044
zakelijke waarden 60.539 47.513 37.546
netto viottend actief - 710 - 1.787 - 644

marge 24.051 15.645 15.587

PERCENTAGES

dekkingsgraadouderdoms-,nabestaandenpensioenenen FPU* 112,0 108,3 108,9

premies
ouderdomen nabestaanden(incIusef reparatieANW-hiaat) 1 260 11,60 11,78
bovenwetteHjkeinvaliditeit, hoog 2,00 1,85 1,77
bovenwetteHjkeinvaliditeit, Iaag 1,75 1,60 1,52

contractloonontwikkeIing(komt overeenmetpensioenindexatie) 2,08 1,46 0,50

RENDEMENTEN (IN %)
totaal rendementbeleggingen(= direct + indirect) 11,9 11,8 16,4

vastrentend 6,7 8,5 16,9
aandelen 37,1 28,5 16,1
onroerendgoed 17,1 15,8 8,4

fondsrendement(= direct÷ overloop buffer) 12,5 10,8 7,9
waarvanoverloop buffer 4,6 3,1 -

PERSONEN (AANTALLEN ULTIMO)

in actievedienst 888.000 887.000 880.000
vutters 35.000 41.000 41.000
wachtgelders 63.000 62.000 67.000
slapers 605.000 61 0.000 597.000
gepensioneerden 539.200 522.000 503.000

van wie met ouderdomspensioen 270.000 264.000 258.000
van wie met nabestaandenpensioen 173.000 170.000 158.000
van wie met bovenwettelijkinvaliditeitspensioen 91.000 88.000 87.000
van wie met flexibel pensioenen uittreden 5.200 - -

medewerkersin dienstbij ASP 2.566 2.342 2.286
in dienstbij deelnemingen 25 33 31

* Exclusiefverplichtingenen beschikbaarvermogenvoor bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen(bijvoorbeeldvoor 1997 ad f 5.107 miljoen,
zodatf225.164miljoen uitgedrukt in procentenvan f 201.113miljoen 112,0% is)
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fill ‘Iivia .iy Hendricks:

I

. Kunst- of bibliotheekacademie?Vastebaanof freelancen?



/j—,

Stadof platte/and? ki
‘1k ben van natureeenenormetwijfelaar Daarorn/ieb ik geleerdorn O m/jn gevoelte vertrouwen.

Many Hendricks(35)/sbib/lothecaressehi] betStedelilk Museumin Amsterdam.Moo/a vastebaan,Pensioeniopbouwbij ABP dat 00kIa

VOORWOORD

DE DINGEN BIJ HUN NAAM NOEMEN

De dingenb/j hun naamnoemen...

ABP wil de preferenteleverancierzijn van werknemersen werkgeversbinnen de overheiden het
onderwijs:éénsamenhangendemployeebenefitspakket.

ABP wil betaalbarekwaliteit leveren,toegankelijkblijven voor edereen,hogeservicebieden,hoge
opbrengstengenererenen scherpletten op de uitvoeringskostenvan hetABP apparaat.

ABP was, is en blijif professioneel,gedegen,betrouwbaar,betrokken,eerlijk. ZEKER. Wij zijn een
organisatiezonderwinstoogmerk.

De dingenbij hun naamnoemen...

De energiewaarmeede ABP’ers zich op de nieuweuitdagingenhebbengestort,is imponerend.
Meer nog dan vOOr de privatisering in 1996,worden mensenin staatgesteldhun kennisen scherpe
inzicht maximaalte benuffen!

Aan ABP medewerkerschapworden hogeeisengesteld:die van voortdurendekwaliteit, initiatief en
zelfstandigheid,vernieuwingszinen creativiteit, sneiheiden doortastendheid.Die van professionaliteit
en zorgvuldigheid,permanenteontwikkeling en mobiliteit. Die van verantwoordelijkheiden
aanspreekbaarheid,steunen samenwerking,positievekritiek en loyaliteit. Van kostenbewustzijnen
prestatiegerichtheid.

Maar ook voor hetABP leiderschapbreekteen nieuwetijd aan.Het aantalhiërarchischeniveausneemt
af, de horizontalemobiliteit in professioneleloopbanen‘wordt groter’, leiderserkennenhet belangvan
het voortouw nemenen zeif het goedevoorbeeldgeven.Vroeger komt nooit meerterug.Vroegerwas
niet beterof slechter.Vroeger is gewoonvoorbij. Er is binnenABP volop ruimte voor inspirerenden
actief leiderschap.Er blijft hier aitijd zOveel te doen.
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ereritwintig uur, per week we! te verstaan.Daarnaastis ze illustrator. Vierentwint!g uur perdag eigenhjk. Geenzekereinkomsten,geeri

tkering bij ziekte, geenpensloen. ‘Fri denkaanje pensioen!’.roepenanderen.

de dingenbi] hun naamnoemen..

De eenheiden de gemeenschappelijkheidvan de belangenvan werknemersen werkgeversheeftABP

groot en sterkgemaakt.De kracht die in ruim 75 jaar is opgebouwd,biedt ons thansen in de toekomst

vele mogelijkheden.

Enerzijdszijn we hierdoor in staatmet zorg die investeringente doen in mensenen middelen,die

nodig zijn om de besteproductente combinerenmet het leverenvan goededienstverlening:informatie,

adviezen,voorlichting, begeleiding.

Anderzijdsstellen de omvangvan het aanABP toevertrouwdevermogenen de professionaliteitvan

ABP Vermogensbeheerons in staatzekereen relatief hoge beleggingsopbrengstente behalenin alle

daartoegeschiktemarktenverspreidover de wereld.

de dingenbij hun naamnoemen.

In onsjaarverslagover 1997 zullen we de dingen bij hun naamnoemen.Onzetrots tonenover bereikte

mijipalen - het absolutehoogtepuntin 1997 waszondertwijfel de succesvolleintroductievan de

regeling Flexibel Pensioenen Uiffreden (FPU) - maartegelijk ook onzedoelstellingen totverbeteringen

onverbloemdlaten zien. Deze hggen in belangrijkemate in het vlak van informatietechnologie;

systemendie toegevoegdewaardemoetenhebbenvoor de realiseringvan onze doelstellingen.

enkeleafsluitendepersoonlilkenoten.

Ruim éénjaar na de privatiseringvan ABP weet ik mu gesterktdoor de veerkracht,de kwaliteiten en de

dynamiekvan ABR

1k wil iedereendankzeggenvoor de inspanningendie zij telkensweer leverengedurendedezeeerste

jaren na onzeprivatisering.

Dat mensende doorslaggeven,wordt flier dag in dag uit in de praktijk bewezen.

drs. JohnW.E. Neervens,

voorzitterDirectieraadABP
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NNEVELD
JanAnneveld(bestuurslid,overledenop 24 februari 1998)
Voor zijn bond CFO (voor Overheid,Zorgsectoren Verzelfstandigde
Overheidsinstellingen)en de overkoepelendeChristelijke Centrale
van Overheids-en Onderwijspersoneel(CCQOP)was JanAnneveld
vanaf 1970 met hart en ziel betrokkenbij pensioenen.In pensloenen
en socialezekerlieidgaatontzettendveel geld om, ze makeneen
fors deel van de loonkostenult. Bij CAO-onderhandelingenheb 1k
vroeg geleercidat de betaalbaarheidvan pensioenenheel belangrijk
is. Jemoetje dusvoortdurendafvragenwat er gebeurtais het niet
goedmet de economiegaat.We zijn er tegenwoordigvan doordron
gendatdeAOW-premienog maarin beperktematemagstijgen,
daarbovenzul je het uit algemenemiddelenmoetenhalen’, aldus
JanAnneveld in eeninterview viak voor zijn overlijden.

In 1981 trad JanAnneveid toe tot het Bestuurvan ABP waarhij een
langereeksvan ontwikkeiingenen diepgaandeveranderingenvan
dichtbij meemaakte.Hij waser zekerniet gerustop dat alies goed
blijif gaan. Pensioenenvormen een mondiaalprobleem.Bij forse
loonsverhogingenkomenze onderdruk te staan.We hebbennu
eenmaaleeneindioonsysteem.in Nederiandzitten we, dankzij ons
kapitaaldekkingssysteem,op eenvlot dat nog zal blijven drijven als
de restal verdronkenis. Maar, ais je uitgaatvan eenwelvaartvast
pensioen,en datwillen we toch met zijn alien, zitten ook wij ailer

minst veilig. 1k zit hier als bestuursiidmet de plicht een doeistelling
uit te voeren.Die Iuidt dat elke deelnemerop eengoedpensioen
moet kunnenrekenen.Bij de privatiseringhebbenwe atekansen
gekregenom solide en op een modernemanierte beleggenwaar

meewe de opbrengstenomhoogkunnenbrengen.Net zo belangrijk
is datwe het beleggingsbeieidkunnenafstemmen op de lange
termijn behoeftenin plaatsvan die op de korte termijn. De porte
feuilie wordt voortvarendaangepasten ik mag met tevredenheid

constaterendatwe in 1997wééreenstapvooruit hebbengezet.
Maar, we zijn er nog niet want niet alleenbeleggingsopbrengsten
kunnenpensioenenbetaalbaarhouden.

Van doorsiaggevendbeiangis de discussieover de toekomstvan
pensloenenbij overheiden onderwijs. in hetjaar 2001 moeteen
merkwaardigekeuzewordengemaakt.De centralesvan overheids
personeelwillen dan ééngoederegelingverzorgddoor éénprima
uitvoerdertegenéénaantrekkelijkepremie.Binnen die regelingwil
len wij eenzekerematevan liexibilisering toestaanen ABP is daar
volop meebezig. Het feit dat de FPIJ eensuccesis geworden,is
daarvaneenbewijs. De optie om overheiden onderwijsin sectoren
op te delen met eigenvariantenvan de regeling is de tweedemoge
lijkheid. Werkgeverswillen veel meerflexibiliseren, teveelvinden wij.
Wij willen 00k geenbeschikbaarpremiesysteemwaarbij de sectoren
die meerpremiekunnenopbrengen,zich eenbeterepensioenrege
ling dan de restkunnenveroorloven.Immers,als het straksvoor één
groepvoordelig lijkt om weg te gaan,betekentdit dat de andere
meermoetengaanbetalen.Waarblijif dan de solidariteit, de basis
van cle coliectieveregeling?

1k ben reuzebenieuwdhoe de discussieover de toekomsttussende
sociaiepartnersafloopt.Vaststaatdatwe ons uiterstebestmoeten
blijven doen in het belangvan onzedeelnemers.Wat ABP kan doen
om de situatiete verbeteren?Vertrouwenuitstralen,zo efficient
mogelijk werkenen consequentiesvan toekomstigepensloenmodel
len objectiefaangeven.We moetenvooral boventafel krijgen hoe je
flexibiliteit definieert.Niet schromenom de knelpuntenervanonder
de aandachtte brengen.Voorai ook op eenhelcieremanier.Dat is
tot nu toe veel te vaag gebleven.’



JAN
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Many Hendricks:7k moetheel eerhjkzeggendat/k me daarabsoluutnlet meebezig houd.

Hoewe! 1k me real/seer datals /k helemaa/ga free/ancen,1k nergensmeervoor verzekerdhen.

Dan zoo 1k dos mijn prijs moetenverhogen,en op eenof andereman/erzeif /ets regelen.

BESTUURSVERSLAG

ALGEMEEN

DE JAREN VAN DE BELANGRIJKE KEUZES

In ons vorige jaarverslagzeidenwij het al: dit zijn de jaren waarin regeringen socialepartnersop

het viak van pensioenenen sociale zekerheidbelangri]kekeuzesmaken.Maar duidelijk is inmiddels

ook, dat door de socialepartnersin het jaar 1999 gekozenzal wordenvoor de toekomstvan ABP

vanaf 2001.

WISSEUNGEN IN HET BESTUIJR

In het verslagjaaris de voorzitterdrs. J. Kleiterp teruggetreden.Hij heeft het Bestuurgeleid tijdens de

belangrijkeovergangvan ABP van een overheidgelieerdpensioenfonds naareen zelfstandigbedrijfs

pensioenfonds.Prof. dr. B. de Vries volgde de heerKleiterp op.

00k hebbenWi] op 31 december1997 afscheid genomenvan ons bestuursliddrs. X. den Uyl. Hij heeft

eenvooraanstaanderol gespeeldin het meerjarigetransformatieprocesvan ABR De opengevallenplaats

is opgevuld doormw. RM. Altenburg.

OVERLIJDEN E.J. ANNEVELD

Bij de voorbereidingvan dit jaarverslagbereikte ons hetschokkendeberichtvan het plotseling overlijden

van ons bestuurslidE.J.Anneveld.Wij prijzen ons gelukkig dat hi] in de vele jaren dat hi] betrokkenwas

bij ABP een belangrijke bijdrageheeff geleverdaan de visie, missieen strategievan ABR HIJ heeft mede

onze positieals bedrijfstakpensioenfondsbepaald.Op pagina10 van dit ]aarverslagkomen de

betrokkenheidvan de heerAnneveldbij de pensloenenen socialezekerheiden met namezijn

opvattingenover solidariteiten collectiviteit nog eensexpliciet tot uitdrukking in een interview dat hi]

ten behoevevan dit jaarverslagenkele wekenvoor zijn overlijden gaf.

PENSIOENCONVENANT

CONVENANT INZAKE DE ARBEIDSPENSIOENEN

Op dinsdag9 december1997 ondertekendende socialepartnersin de Stichting van de Arbeid en het

Kabineteen convenantinzake dearbeidspensioenenin Nederland.Hierin zijn de toekomstli]nentot na

2001 uitgezetvoor aanvullende pensioenregelingendie modern,betaalbaaren toegankelijkzijn.

Wi] stellen met genoegen vastdat het Kabinetvanuit zi]n eigenverantwoordelijkheidvoor de wettelijke

oudedagsvoorziening- de eerstepijier van het pensioengebouw- een beleid voert dat gericht is op het
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ilaar Ruudbouwt natuurlijk oak eengoadpensioenop. En we hebbeneenprachtighuis, dat tegendie fljd vrij van hypotheekis.

ñaarvooral; ik heb eon yak dat/k tot mijn doodkan b/ijven u/toefenen. 1k heb helemaalgeenpensloennodig!’

behoudop langetermijn van eenvolwaardigAOW-basispensioen.Een overheidsbeleidgerichtop het

stimulerenvan de arbeidsparticipatiedraagthiertoe bij.

Het pensloenconvenantlaat nadrukkelijkeen koppelingzien van eenaantalbelangrijkeaandachts

gebieden:die van modernisering,kostenbeheersing,flexibilisering, ruimte voor maatwerk,vormgeving

nabestaandenpensioen,uitruilmogelijkhedenouderdoms-en nabestaandenpensioenen last but not

least,het ambitieniveauvan de regeling.

In het convenantonderschrijfthet Kabinethet primaatvan de socialepartnerswaarhet gaatom het

ontwikkelen en vaststellenvan aanvullendepensloenregelingen,een opvatting die ook nog eens

bevestigdis in het standpuntvan de Nederlandseregeringbetreffendehet zogenaamdeEU-Groenboek

inzakeaanvullendepensioenen.

Wij zijn blij met dezeerkenningvan de eigenverantwoordelijkheidvan socialepartnersen met het feit

dat ook de socialepartnersin de Raadvoor het Overheidspersoneelsbeleid(ROP) het pensioenconvenant

steunen.Met een minimum aanvrijblijvendheid is in het convenantgrote nadrukgelegdop het halen

van de doelstellingvan kostenbeheersing,hand in hand met een moderniseringvan de aanvullende

pensioenregeling.

Zeker is, dat dit voor ABP uitgangspuntis bij de vormgevingvan een markt- en klantgerichte

organisatie,bij een geIntegreerdeproductontwikkelingen bij de inrichting van kostenmanagement.

HANDHAVING VERPLICHTSTELIJNG VAN DE BEDRIJFSPENSIOENFONDSEN

Wij zijn verheugdmet het voornemenvan het Kabinet deregelsmet betrekkingtot de verplichtstelling

tot deelnamein een collectieve regelingbinnen een bedrijfs(tak)pensioenfondsvolledig te handhaven

(de wet betreffendeverplichtedeelnemingin een Bedrijfspensioenfonds)zij het met verruiming van de

dispensatiemogelijkheden.

Immers,door verplichtstellingblijif solidariteit behouden:één doorsneepremieen toegankelijkheidvoor

iedereen,ongeachtleeftijd, burgerlijke staaten gezondheid.

Verplichtstelling versterkthet duurzameeconomischedraagvlaken daarmeede continulteitvan het

pensioenfonds.Hiermeezijn de voorwaardengecreeerdvoor een krachtig langetermijn beleggingsbe

leid, voor eenhogerrendementop het belegdevermogenen voor eenop langetermijn zo laag

mogelijke pensioenpremie.

Dat er binnen een goedfunctionerendemarktordeonderduidelijke voorwaardentevens sprakeis van

ruimte voor dispensatie,ervarenwij als eenvolstrektnormaleen gezondedruk om marktconform

- of beter- te blijven presteren.Om die redenjuichen wij het voornemen totaanpassingvan de

verplichtstellingsrichtlijnvan hartetoe.
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Ria Hintzen: ,e’

TAAKAFBAKENING PENSOENFONDSENEN VERZEKERAARS

AANLEIDING EN AANLOOP

In het Besluit Pensioentoezeggingvan december1996, dat samenmet eenwijziging van de Pensioen
en Spaarfondsenwetin februari 1997 in werking is getreden,heeft de Staatssecretarisvan Sociale
Zaken en Werkgelegenheidnadereinvulling gegevenaanbet begrip toezeggingomtrentpenstoen’.
In oktober1997 heeftde staatssecretarisevenwel laten wetendat de wijze waaroppensioenfondsen
inspelenop die nadereinvulling naarzijn mening niet overeenkomtmet de bedoelingvan genoemd
besluit.

Aan bet eindevan bet verslagjaarhebbenWI] kennis kunnennemenvan de eerstegedachtenhijnenvan
de staatssecretaris,als basisvoor eenwetsvoorstelwaarmeestructureelinvulling moetworden
gegevenaan bet begrip ‘pensioentoezegging’en daarmeeaan de afbakeningtussenpensioenfondsen
en verzekeraars.

WI] zijn met de Stichting van deArbeid (STAR) in haarbrief van 25 februari 1998 van mening dat de
staatssecretarismet de thansvoorliggendeideeënomtrentterreinafbakeningtussenpensioenfondsen
en verzekeraars- andersdan in bet pensloenconvenantbedoeld- wel degelijkoak in de inhoud van de
pensioenregelingentreedt.Hiermeewordt ten onrechteinbreukgemaaktop de eigenverantwoordelijk
held en de autonomievan socialepartnersten aanzienvan het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Wij onderschrijvende noodzaakvan een helderetaakafbakeningtussenpensioenfondsenen
verzekeraars.Dit hoeft evenwelniet te betekenendat afle productendie inspelenop de maatschap
pelijke wensenvan flexibilisering en uitruilmogelijkheden,maarniet in hun voHe omvangde kenmerken
van collectiviteit en de daarmeeverbondensolidariteit dragen,niet door een pensloenfondszouden
mogenworden gevoerd.Invoering van dezegedachtenlijnenbetekentdat in eenaantalsituatieszelfs
minder mogelijk za! zijn dan vOór de explicitatie van het begrip pensioentoezegging.ndividuele
keuzemogelijkhedenzijn in feite niet meermogelijk als het vereistevan doorsneepremiewordt
ingevoerd.

Naaraanleidingvan het rapportvan de CommissieWitteveenis wetgevingin voorbereidingom de
fiscale facilitering van pensioenenmet bet oog op flexibilisering en individualiseringte verruimen.
Indien de voorsteflenvan de staatssecretarisleiden tot eenstrikte afbakening,in die zin dat individuele
productenniet door eenpensioenfondsmogenwordengevoerd,dan heeftdie fiscale verruiming voor
pensioenfondsenhoegenaamdgeenbetekenis.

Evenalsde STAR is bet Bestuurde mening toegedaandat er onvoldoenderedenenzijn am de maximale
duur van de vrijwillige voortzettingbij wet te stellenop tweejaren. In sommigegevallenzal dit een
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je pensloenna gaatdenken, wordje ineensgeconfronteerdmet ontzettendveel mogelijkheden,

acceptabelmaximum zijn, maar in anderegevallenkunnenpartijen betrokkenbij de regeling gegroncle

redenenhebbenom een langereduur van de vrijwillige voortzettingovereen tekomen.

Het Bestuuronderschrijftook cle opvatting van de STAR en van de Pensioenkamerin de Raaci voor het

Overheidspersoneelsbeleid,dat de wetgevingover de taakafbakeninger niet toe mag leidendat een

pensloenfondsniet meerpensioenregelingenmet afzonderlijkevermogenszou mogenuitvoeren.In de

visie van de ROP en het Bestuur dientbij het bepalenvan het antwoordop de vraagof er sprakekan

zijn van een pensioenfondsdat meerderepensioenregelingenuitvoert, dan wel van eenadministratie

en beheerskantoor,beziente worden of er een pensioentoezeggingvan de werkgeveris.

Indien in een bedrijfstakof ondernemingmeerderepensioenregelingengelden,of indien er voor delen

van de bedrijfstakdan wel ondernemingaparteregelingengelden,zou er geenbezwaarmogenbestaan

dat dezebi] een pensioenfondswordenondergebracht,oak al zou er sprakezijn van apartefinanciële

posities.

Derhalvezou het onderscheidendcriterium gelegenmoetenzijn in de vraag of de verschillende

regelingenpassenin het kadervan de pensloentoezeggingvan de werkgeverbinnende reikwijdte van

de bedrijfstakdan wel onderneming.Het criterium zou niet mogenzijn een ongedeeld(of fictief

toegerekend)vermogen.

Het ABP Bestuur kiest onverkortvoor de positioneringvan ABP als pensioenfonds.Daarvoorstaan

centraal:het coöperatievekarakter,de solidariteitsgedachte,de flexibiliteitsgedachte,een duurzame

verplichtstellingen het principe van notfor profit’.

Voor onzetoekomststaatvastdat wij onverkortwillen vasthoudenaanonze bandmet de sociale

partners.Werkgeversen werknemersstaanbij ABP voor en achterhet loket. Wij zijn er voor de sociale

partnersen hun achterbannen.ABP is in de 75 jaar van zijn bestaanin positievezin doordrenktvan en

vergroeidmet de gedeeldewaardenen normenvan onzesocialepartners.

VISIE

WI] zien:
- maatschappeiijke,politieke, demografische,sociaal-culturele - eensnel veranderende arbeidsmarktmet nieuwearbeids

en economischeontwikkelingendie tegelijkertiid - en deels vormen,meerbaanwisselingenen flexibelerearbeidsrelaties;
elkaarversterkend- in dezelfderiGhting wijzen: naar
meerdifferentiatieen meer nieuwecombinaties’van - eenverschuivingin financiële verantwoordelijkheidvan
pensioen-,verzekerings-,spaar-en zorgproducten; overheidnaarsocialepartnersen van socialepartnersdeels

naarindividuen. Gevoig: de wensvan het heroverwegenvan
- eentoenemendedynamiekin gezins- en inkomenssituaties primaire, secundaireen tertiaire arbeidsvoorwaardenpakket

die leidt tot eengroterebehoefteaan maatwerkin zowel ten en de wensvan meerkeuzemogelijkheden;
basis-als aanvullendevoorzieningen;

- eenvoortschrijdendeindividualiseringdie de matevan
‘solidariteit’ Iijkt te begrenzen.
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Wat moetjekiezen?Onafhankelijkadvieskrijgen is moeili]k. Moet 1k me laten opdrvendoora! die informatie?Het /‘Jkt

OVERIGE ONTWIKKELINGEN OP PENSIOENGEBIED

‘WITTEVEEN’

Het wetsvoorstelmet fiscale maatregelenvoor de flexibilisering en individualiseringvan pensioenrege
lingen is op 3 december1997 voor adviesvoorgelegdaan de Raadvan State.Het voorstel bevat
de neersiagvan de aanbevetingenvan de werkgroep‘Fiscale behandelingpensioenen’(Commissie
Witteveen).Het desbetreffenderapportis reedsop 1 september1995 openbaargemaakt.
De Staatssecretarisvan Financiënheeff bij die gelegenheidte kennengegevendat bet rapportricht
snoerzou zijn, zowel voor regelgevingals voor de fiscale praktijk op pensloengebied.Het formuieren
van eenwetsvoorstelheeff niettemin ruimschootstweejaren gevergd.De onduidelijkheidover de fiscale
aspectenvan pensioen,die van dezegangvan zakenhet gevoig is, was niet bevorderlijkvoor de
ontwikkeling van flexibele en geIndividualiseerdepensioenproducten.

BELASTINGEN N DE 21 STE EEIJW

De verkenningvan bet Ministerie van Financiënover het belastingstelse!in de volgendeeeuwintrodu
ceertvoor wat betreff de oudedagsvoorzieningenbet begrip ‘oudedagsparaplu’.Hiermeewordt bedoeld
een plafond ten behoevevan de fiscale begeeidingvan alle mogelijke oudedagsvoorzieningen:zoals
collectievepensloenen,ijfrenteverzekeringen,elgenspaarvoorzieningen,de fiscale oudedagsreserve
(FOR) van ondernemers.Oat plafond zou kunnenwordenbepaalddoor bet regime uit de voorstellenvan
de werkgroepFiscalebehandelingpensioenen.Tegende introductievan het bier bedoedesysteem
bestaangeenprincipiële bezwaren.Bijzondereaandachtzal echtermoetenwordengeschonkenaan de
uitvoeringsaspecten.De berekeningvan de onderde ‘oudedagsparaplu’nog beschikbareruimte zal voor
belanghebbendengeensinecurezijn. In dit verbandwordt gewezenop de thansallerminsteenvoudige
berekeningenter bepalingvan de tweedeen de derdetranchein bet kadervan de Iijfrenteaftrek.

NABESTAANDENPENSIOENEN IJITRIJIL NABESTAANDENPENSIOEN TN OIJDERDOMSPENSIOEN

Het in het jaarverslagover 1996 gememoreerdeonderzoekvan cle socialepartnersin cie Raadvoor het
Overheidspersoneelsbeleidover de toekomstvan het aanvullencienabestaandenpensioenis nog niet
afgerond.Socialepartnersvoerendezediscussiemedein bet icht van de wettelijke verplichting om
uiterlijk vanaf2000 uitruilmogelijkhedentussennabestaandenpensioenen ouderdomspensioente
bieden.WI] gaanaryan uit dat de socialepartnersdezediscussiebinnen afzienbaretijd afrondenen
daarbij vasthoudenaanbet behoudenvan de kwaliteit van de regelingvoor bet aanvullende
nabestaandenpensioen.

In afwachtingvan de afrondingvan dezeprincipiële discussiehebbensocialepartnersin de Raadvoor
Overheidspersoneelsbeleidbeslistde tijdelljke reparatievan betANW-hiaat te verlengentot 1 januari 1999.
Daarnaastis overeenstemmingbereiktover de zogenaamde‘brandendehuizen’-problematiek.
Voor voormaligeAWW’ers met een uit bet oudewettelijk regimestammendinkomen, Ieidt de
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Ala Hintzen, net 51 geworden,is ambtel;jksecretadsvan de Commissievoor de Examens aande Open IJn/versiteitin Fleer/en,

‘e/ o[je latera/s mi/jonair door bet leven moet, M!sschienkan 1k we! met rn/rider vo!staan.’

inkomenstoetstot reparatiein de vorm van een geheleof gedeeltelijketoeslagop de feitelijke

ANW-uitkering. Dit is medeafhankelijkvan de diensttijd. Deze reparatieregelingis overeengekomenvoor

de duur van eenjaar.

In de Pensloen-en spaarfondsenwetis geregelddat werknemersmet ingangvan 1 januari 2000

kunnenkiezen tusseneen nabestaandenpensioenof eenhogerof eerderingaandouderdomspensioen.

De Staatssecretarisvan SocialeZaken en Werkgelegenheidheeft de voorstellenvoor de voorwaarden

waaronderdie keuzekan wordengemaaktrecentaan de TweedeKameraangeboden.Met dit keuze

recht is een belangrijkestapgezetop weg naarmeermaatwerk.

MisslE

ABP wil, samenmet alliantiepartnerUSZO, het huis zijn van en
voor werkgeversen werknemersin overheid en onderwijs op
het terrein van oudedags-,nabestaanden-en bovenwettelijke
invaliditeitsvoorzieningen.

Binnen onze mogelijkhedenen speelruimtewillen wij alles in
het werkstellenam een positie tebereikenwaarbij ABP zawel
beredeneerd- op grond van tot de verbeeldingsprekende,
feitelijke prestaties- als gevoelsmatigde voorkeurkrijgt bij het

oplossenvan complexevraagstukkenvan inkomens-en
bestaanszekerheid.
Het uiteindelijke resultaatmoetzijn dat zowel opdrachtgevers
als deelnemersblijven(d) kiezen voor een duurzame
voortzettingvan de samenwerkingmetABR

ABP wil gekendblijven als betrouwbaar,eerlijk, zorgvuldig,
betrokkenen professioneel.En opererendzonder
winstoogmerk.

EEN IEIDRAAD VOOR DE TDEKOMST: ABP NA 1 JANUARI 2001

DE TOEKOMST VAN DE PENSIOENVOORZIENING Bid OVERHEID EN ONDERWIJS

Op 1 januari 1996 is ABP geprivatiseerd.Het kreegde statusvan bedrijfspensioenfondsonderhet

regimevan de Pensioen-en spaartondsenwet.

Tot 2001 genietABP ten aanzienvan het deelnemenvan de sectorenbinnenoverheiden onderwijsnog

een bijzonderebeschermingop grond van de wet PrivatiseringABP.

Na dezeperiodevalt ABP net als alle anderebeclrijfspensioenfondsenonderde wet betreffendeverplich

te deelnemingin een Bedrijfspensioenfonds(BPF), die voorziet in een ‘verkozenverplichtstelling’.

Socialepartnersin de Raadvoor het Overheidspersoneelsbeleidhebbenin 1997 het onderwerpde

toekomstvan de structuurvan de pensioenvoorzieningin de sectoroverheiden onderwijsna 1 januari

2001’ op de agendavan hun overleg geplaatst.Inmiddelszijn zowel het tijdpad tot 1 januari 2001 als

het plan van aanpakgereeden hebbensocialepartnersmeerderescenario’sgeldentificeerd.ABP werkt

intensiefmeeaan de voorbereidingvan eenafgewogenbesluitvorming.Naarthansverwachtwordt, zal

in de zomervan 1999 een besluitwordengenomen.

Wij gaanervan uit dat socialepartnersin de Raadvoor het Overheidspersoneelsbeleidkiezen voor

een structuurvan de pensioenvoorzieningbij overheiden onderwijsdie de voordelenvan coöperatieen
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Eigenlijk zoektde ambteli]k secretarislets wat ze nog nergensheeftkunnen vinden.
‘Een soonzorg-garantie.Dat 1k flu geld betaal,zodat1k latec in mIjn eigen huis, de zorg kan krijgen die ik nodig heb.

1k moeter filet aan denkenom eennummerte worden in eenovervo! bejaarderihuis.

1k stel me eensoortthuiszorgvo

soildariteit,gebundelciefinanciëlekracht,schaalvoordelenen kwateitenvan bet apparaatvan ABP in
zich blijif verenigen.Vooral de mogelijkheidam ten aanzienvan het vermogensbeheereenspelervan
formaatte kunnenblijven, zal in de toekomstnog meeraan gewichtwinnen.

POSITIONERING

Wij kiezen voor en houdenvastaan de herkenbare

positioneringvan bedrijfstakpensioenfonds,ondersteunddoor: - Net coöperatievekarakter;
- de solidariteitsgedachte;
- de flexibiliteitsgedachte;
- duurzame‘verkozen’ verplichtstelling;
- ‘not for profit’.

STRATEGISCH BELEGGINGSBELEID

GELEDELLJK GROEPAfl EN FINANCIELE BUFFERS

Aan de eerdergekozenbeleidslijn van geleidelijkeuitbreiding van de portefeuNleszakelijke waarden
wordt onverkortvastgehouden.Er is gekozenvoor geleidelljkheidomdattegelijkertijd financiëlebuffers
moetenwordenopgebouwdwaarmeede hogererisico’s voor neerwaartsewaardefluctuatiesin zakeHjke
waardenkunnenwordenopgevangen.Dit voorkomtdat onverhoedsmoetwardenovergegaantot
premieverhagingin bet pensoenbedrijf.

DYNAMISCHE UITBREIDINGSSTRATEGIE

Aandelengevenstructureelnag steedsuitzicht ap een extra rendement.In de huidige relatief anrustige
marktsituatiezijn percentagesaandelenhagerdan voarzien in het geleidelijkeuitbreidingspadechter
niet zandermeerverantwoord.Het ABP Bestuurheeftgekazenvoor eencanditianeleextra uitbreiding
van de beaagde30% aandelennaareen maximalepasitievan 40% aandelen.Het neerwaartserisica
van dezeextra uitbreiding wordt begrensddoor middel van eendynamischebeleggingsstrategiewaarbij
snel kan warden ingespeeldop opwaartsedan wel neerwaartsekaersbewegingen.

EuRo EN INTERNATIONALISATIE

Een radedraadin bet strategischbeleggingsplan1998-2000vormt de snel toenemendeinternationale
vervlechtingvan financiëlemarktenen de vorming van de EurapeseManetaireUnie.
De vorming van de EMU betekentdat in het beleggingsbeleid‘Nederland’ als kadervaar de beleggingen
aan betekenisinboet.Vaar het beleggingsbeleidvan ABP is daaramEurapaals thuismarktbenoemd.
In het strategischbeleggingsbeleidvaarde komendejaren hebbenwij aan dit uitgangspuntverder
vormgegeven.
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laareen zorpensioenbehoortvooraisnogmet tot de keuzemogel,Jkhedenin Nederland. Dus 1k zal in iedergeval inoetenzorgendat/khetgeld heb em zeif die zorg te beta/en.

Sindshet middenvan de jaren zeventig is er sprakevan een onmiskenbareontwikkeling naartoene
mendevervlechtingvan financiëlemarktenover de Iandsgrenzenheen.Steedsnadrukkelijkeris deze
ontwikkeling zichtbaar.In 1997 heeftzich in de financiëlewerelci een aantalinternationalemammoet
fusiesvoorgedaandie dat indringend Ilustreren.

Beleggenis thanseen global play’ waarin ABP een krachtigepositie moet kunneninnemen.Het ABP
Bestuurkiest daaromuitdrukkelijk voor een beleggingsorganisatiedie zich moet kunnenmetenmet de
bestein de internationalemarkt.

Hoge professionaliteiten internationaleaanwezigheidzijn daartoegeboden.De transformatievan ABP
BeleggingennaarABP Vermogensbeheervormt de concretiseringvan dezeambitie.
In het laatstekwartaal van het verslagjaaris een blauwdrukneergelegdvoor dezeverdere
professionaliseringsslag,die de realisatievan de ambitieuzebeleggingsstrategie2000 binnen bereik
moet brengen.Dezewordt in 1998 ingevoerd.

CRITERIA VOOR ZORGVIJLDIG BELEGGINGSBELEID

In het verslagjaarheeffABP een codeontwikkeld voor zorgvuldigABP beleggingsbeleidten behoeve
van de deelnemersin het pensioenfonds(actieven,post-actieven,slapers)en ten behoevevan de
samenlevingwaarinABP zich beweegt.In het beleggingsproceshebbenverschillendeorganenvan ABP
elk hun eigentaken en verantwoordelijkheden.Beleidsmatigeen strategischebeslissingenzijn daarbij
voorbehoudenaanhet Bestuur.

Het beleggenvan de beschikbaremiddelenvindt plaatsin overeenstemmingmet daarvoorgeldende
eisenvan zorgvuldigheid.Deze elsenen criteria leiden ertoedat aanbeleggingengeentoevalligeof
willekeurige beslissingenten grondsiagliggen. In plaatsdaarvanis er sprakevan een beredeneerden
consistentbeleggingsgedrag.

In de ABP beleggingscodezijn kwaliteitscriteriageformuleerdvoor het beleggingsproces,het
beleggingsplanen de uitvoering van dit plan. Daarnaastis invulling gegevenaan de component
maatschappelijkeverantwoordelijkheid’binnen hetABP beleggingsbeleid.

Richting samenleving,milieu, werknemersin bedrijvenwaarin wordt belegden mensenrechtenwenst
ABP zich op te stellen als een zorgvuldig en moreel verantwoordopererendondernemer,zij het met een
duidelijk eigen rendementsverantwoordelijkheiden -doelstelling.
Voor sociaalgeInitieerdebeleggingenen doelinvesteringenis geenplaatsindien dezeniet beantwoorden
aan de doorABP geformuleerderendementseisen.
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(S
Hoe, dat/sde vraag. Li

Wordt het FR], of toch eenkoopsompo/is?En wat betekentdat dan?’

CODE OF CONDUCT

De beleggingsactiviteitenvan ABP dienente voldoenaande hoogsteelsenvan zorgvuldigheid.Om dat te
bereikenis een aantalelementenvan belang.Daartoebehoortook een individuele gedragscode.
Medio 1997 is de al jaren bestaandegedragscodeaangescherpten zijn bepaNngenopgenomendie een
effectief toezichtop de nalevingvergemakkelijken.Aan dezegedragscodezijn alle daartoeaangemerkte
betrokkenenformeel gebonden.

CORPORATE GOVERNANCE

In dezelfde,in oktober1997 vastgestelde,ABP Code voor zorgvuldig beleggenis eenhoofdstuk
‘corporategovernance’opgenomen.De draagwijdtevan de rol als beleggeren deelnemerin het
risicodragendevermogenvan ta) van grote en zeergrote,veelal beursgenoteerdeondernemingenis
hierin kort beschreven.

In eenaparte‘corporategovernance’codewordt uitgebreiderstilgestaanbij de rol en de
verantwoordelijkheidjegensondernemingenwaarin wordt belegd,maarook bij de gerechtvaardigde
elgen belangenen eisenvan ABP zeif.

Het langetermijn aandeelhoudersbelang,dus ook dat van ABP, is naaronze mening in algemenezin
gebaatbij een ondernemingsbeleiddat de gerechtvaardigdebelangenvan alle stakeholdersop
evenwichtigewijze tegenelkaarafweegt.
Vanuit de feitelijke positie van langetermijn beleggerin ondernemingenverlangtABP dat het bestuur
van vennootschappenserieusaandachtbesteedtaande belangenvan ABP. Daarbij staateen optimale
waardeontwikkelingop langetermijn van het aandelenbezitcentraal.

ABP stelt zich op het standpuntdat van een actief ‘corporategovernance’beleid een stimulerende
werking kan uitgaanop de kwaliteit van het ondernemerschap,de slagvaardigheidvan bedrijven en de
concurrentiekrachten positievedynamiekvan de economieals geheel.

ABP hanteertbij zijn beleggingenin aandelenbeoordelingscriteriavoor de kwaliteit van de
ondernemingsleiding,de gevolgdeen uitgestippeldeondernemingsstrategieen de aandeelhouders
rechten.Aparte aandachtschenktABP aan de dimensie‘zorgvuldig ondernemerschap’.De belangenvan
een langetermijn beleggeralsABP zijn gediendbij een duurzaampositievewaardeontwikkelingvan
betrokkenondernemingen.Dit stelt ondermeereisenaanhet milleubeleidvan eenvennootschap,de
kwaliteit van en de relatie en samenwerkinmet haarwerknemers.
ABP benadruktdat actievebemoelenismet de dagelijksegangvan zakenbinnen eenvennootschap
niet gezochtwordt. Een plaatsin de raadvan commissarissen,die de onafhankelijkheidvan ASP als
beleggerzou kunnenaantasten,wordt niet nagestreefdof aanvaard.
In bijzonderesituaties,zoals betwisteovernames,staathet langetermijn belangvan ABP voorop.
Het is denkbaardat dItABP belangbotst met de wensenvan anderebelanghebbenden.
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Samenmet zevenanderebedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsenheeftABPde Stichting
CorporateGovernanceOnderzoekPensloenfondsenopgericht.Deze stichting faciliteert de deelnemende
pensioenfondsenin de uitvoering van hun ‘corporategovernance’taak. De stichting heeftals
voornaamstetaakaandeelhoudersvergaderingeninhoudelijk voor te bereiden.Het is nadrukkelijk niet de
bedoelingdat dezestichting de individuele verantwoordelijkhedenvan ABP op het viak van corporate
governanceuit handenneemtdoor namensABP op te tredenof ziJn visie te vertolken.

ALLIANTIE ABP EN USZO

INTEGRATIE DOOR MIDDEL VAN FIJSE

Een combinatievan strategischeen tactischeoverwegingenheeftgeeidtot eenverderaanhalenvan de
strategischealliantie tussenABP en USZO.
Besotenis datABP en USZO zullen integrerendoor middel van eenfusie zodradit wettelijk mogelijk is.
Op 1 januari 1999 wordt een groelmodelop weg naarde integratie ingevoerd.Hiermeewordt invufling
gegevenaan de gezamenhijkedoelstellingenvan ABP en USZO. Immers,de primaire doelgroepvan ABP
en USZO, werkgeversen werknemersbinnenoverheiden onderwijs, is identiek.

TOT SLOT

Dit zijn de jaren die bepalendzijn voor de toekomstvan ABR
Denkendaanen pratendover die toekomstzullen de socialepartnersin de Raadvoor
OverheidspersoneelsbeTeidzich nadrukkelijk buigen over meerderescenario’sen varianteninzakede
structuuren inhoud van zowel de pensioenregeingals de uitvoeringsorganisatie.Zoalsthansbekendis,
zullen hieroverin 1999 beslissingenwordengenomen.
ABP Bestuur,ABP Directieraaden alle andereABP geledingenzullen de kwaliteit van deze - voor de
toekomstvan zeervelen zo belangrijkekeuzes- maximaalondersteunen.
Dit gezegdhebbende,is het voor de herkenbaarheidvan en binding met het bijzonderekaraktervan
ABP 00k in de toekomstvan belangdat wordt vastgehoudenaan de positioneringas
pensioenfonds,met voor ABP als bijzondereen onderscheidendekarakteristieken:het cooperatieve
karakter,de solidariteitsgedachte,de flexibiliteitsgedachte,een duurzaamverkozenverplichtstellingen
het principe van ‘not for profit’.

ABP stelt alles in het werk om dezepositioneringte waarborgen.Het Bestuurweetzich daarbij
ondersteunddoor de waardevolleadviezenvan de Raadvan Advies ABP.

NAMENS HET BESTUUR

prof. dr. B. deVries, voorziter

P.M. Altenburg, eerstevice-voorzitter

W. Drees,secretaris
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XANDERaENUYL
Xanderden UyI (bestuurslidtot en met31 december1997)

Tot 1 januari 1998 wasXanderden UyI bestuursliden vice

voorzitternamensde ambtenarencentraleACOP. Pensioenfondsen

zijn er omdatwerkgeversen werknemersvinden dat er collectieve

regelingenmoetenzijn. Op dezeplaatsvind 1k dwangeen goede

zaak omdatop die maniertegenlage prijzen hogezekerheidvoor

iedereenkan wordengeboden,00k als de tijdenslechtworden.

Succesvolopererenvan pensioenfondsengaatniet vanzelf.

Ze kunnenzich in de volgendeeeuwalleen handhavenals ze

steedsvoldoendedraagvlakkunnencreëren.Dit betekentdat

pensioenfondsenzich meerdan ooit moetenwaarmaken.

De naamABP ligt in de samenlevingdiep verankerdals een

groot goed.Het geefteen gevoelvan veiligheid maar00k van

flexibiliteit, denkaan de recentesuccesvolleFPU-operatie.

Dat bestaandedraagvlakmoetABP verderzien te vergroten.De

voordelenvan eengroot, uiterstprofessioneelpensioenfondszijn

er. Het is flu zaakdie uit te bouwen.Als vertegenwoordigervan

de bondenheeft één regeling voor het hele veld van overheid

en onderwijs mijn voorkeur, maarwel op basisvan feiten en niet

van ideologie,belangen,machtof wat dan 00k. 1997 wasvoor

iedereenhet jaar van bijzonderebeleggingsresultaten.Dat ook

ABP er niet slechtult springt is geentoeval. Daar liggen beleid en

heel wat inspanningenaanten grondslag.Het verslagjaarleverde

ook verbeterdepremie-inningop. 1997 was tensloffeook het jaar

van het pensioenconvenanttussende Stichting van de Arbeid

en het Kabinet dat heel belangrijk is voor ABP omdatde sociale

partnerskunnenlaten zien ook zonderbeperkendewetgevingtot

goodepensioenvoorzieningente komen. De reikwijdte is nu

bepaald.Do contourenvan wat pensioenfondsente doenstaat,

tekenenzich duidelijker at. Als je dit jaarverslagdoorleest,beset

je dat de privatisering,het momentwaaropalles in beweging

kwam, al weerachterde horizon is verdwenenen datABP zich

sindsdienin een sneltreinvaartverderheeftontwikkeld. Dat heeft

al enormeveranderingenen vooruitgangopgeleverd.De tijden van

‘het moestvan de minister’ liggen ver achterons. Daarmeezijn

we er echterflog lang niet. Veel hangtnu at van nieuwewetten en

regelgevingdie in voorbereidingzijn. ledereenis natuurlik

nieuwsgierignaarwat de socialepartnerszullen zeggenover

ABP in 2001. Dat wetenwe in 1999.ABP speelteen rol in de

belangrijkediscussiehieroveren dat is maargood ook. Dat neemt

niet weg dat de socialepartnersautonoombepalenwat ze straks

willen. We even in een land waarbesluitenverstandigplegente

wordengenomen,1k heb er alle vertrouwenin. Er moetwel

met oprechteagendaswordengewerkt.Als ABP als ééngroot

pensioenlondsblijif voortbestaanmoetdat eenbewustekeuze

van do betrokkenpartijen zijn voor dezevorm van solidariteit.

Bij ABP hoeft men daarniet zo bang voor te zijn omdatdeze

organisatieer zelt alles aan kan doen.Veel zal afhangenvan de

matevan succesvan de herinrichtingvan do administratie

van het pensioenbedrijf,van do nieuwkomerABP Verzekeringen

en van de inrichting van eenzinvolle alliantie.

Ook zal het beleggingsbodrijfmoetenlaten zion dat het alle snelle

veranderingenin de financiëlewereld kan blijven volgen. Maar, de

toekomstwordt boven alles bepaalddoor het vermogenvan ABP

om de verhoudingkwaliteit en prijs van alle productente laten

kioppen.Vanaf eenzekereafstandblijf ik hot allemaalmet liefde

volgen en zeg: ‘ABP laat zien dat je good bent’.’



DIRECTIEVERSLAG

ALGEMEEN

yangjaar hebbenwij eenjaarverslaguitgebrachtmet als dragendthema‘Keuzes

Met het verwoordenvan onzedrijfveren, ambities, gekozendoelstellingenen uitgestippeldestrategieën,

hebbenwij ons verplicht belanghebbendenbij ABP op de hoogtete haudenvan de ontwikkelingen,de

resultatenen de geboektevooruitgang,maar00k van de tegenvallersen teleurstellingen.

Tegelijk moetwardenopgemerktdat, op basisvan nieuween voortschrijdendeinzichten,oak de

mogelijkheidbestaatdat eerder gemaaktekeuzeswardenbijgestelden geactualiseerden dat nieuwe

keuzeswardengemaakt.

In ons directieverslag nemenwij wederomde missieen de doelstellingenvan ABP als uitgangspunt.

Hieraantoetsenwij vervolgensde door ons ondernomenstrategischeinitiatieven.

In het verslagjaarbestondABP 75 jaar.

Hoewel wij trots zijn op het in al die jaren met zorg opgebouwdesterkepensioenfondsdat wij thanszijn,

zal het waarschijnlijkde periodetussen1996 en 2001 zijn die het stempelzal krijgen van ‘dejarenvan

de waarheid’.

ABP beweegtzich in hoog tempovan een professionelebureaucratie- 74 jaar lang beschermdmaar

oak beperktdoor wettelijke regelingen- naareensterke spelerin de markt die in 2001 geheelvoldoet

aanzijn missieen doelstellingen.

De sacialepartnersin de Raad voorbet Overheidspersoneelsbeleidhebbenhet onderwerpde toekomst

van de structuurvan de pensioenvaorzieningin de sectorOverheid enOnderwijs’ inmiddels formeelop

de agendagezet.Dit versterktons in ons strevenam van ABP in al zijn geledingeneen kerngezond

bedrijf te makenmet eengrate potentieen een belofte voor de toekomst.

Per 1 december1997 trad prof. dr. J.H.R. van de Poel toe tot de Directieraadvan ABP. Hij is binnen bet

directieteameindverantwoordelijkvoor de portefeuillesFinanciën enInformatiemanagement.

RESULTATEN 1997

Onderverwijzing naaral hetgeenhierovergezegdwordt n hat cijfergedeeltevan dit jaarverslag,bier

toch enkelevan de meestpregnanteresultaten.

In 1997 is de voorzieningopgebouwderechtenversterktmetf 12,9 miljard (1996: f 13,9 miljard).
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3
Het jaar is afgeslotenmet een margevan f 24,1 miljard (1996:f 15,6 miljard) en met een positief

fondsresultaatvan f 9,9 miljard (1996: f 2,6 miljard). De dekkingsgraadvoor oudercloms-en nabe

staandenpensioenenen Flexibel Pensioenen Uittreden bedraagtuttimo 1997 112,0%(1996: 108,3%).

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

MisslE

De gezamenlijkemissievan ABP (ABP Pensioenen,ABP Vermogensbeheer,ABP VerzekeringsgroepNV,

ABP TreasuryNV) en van onzealliantiepartnerUSZO Groep BV is en blijif am hèt bewustverkozen

huis te zijn voor onze bestaandeklanten,werkgeversen werknemersin overheiden onderwijs,op het

terrein van oudedagsvoorzieningen,inkomensvervangendeuitkeringenen aanverwanteproductenen

diensten.

DOELSTELLINGEN

Onze doelstellingenzijn direct afgeleidvan dezemissie.Ze spelendaarbij direct in op maatschappelijke-,

markt- en kiantenwensen:

- eengedifferentieerd,flexibel en samenhangendproductenpakketop maat,gebaseerdop de wensen

van socialepartners;

voorbeeldigeservice,gemakkelijketoegankelijkheid;

- eenhaagbeleggingsrendementvertaald in stabiele,lage pensioenpremies;

- lage en transparanteuitvoeringskostenveroorzaaktdoor een hoge effectiviteiten doelmatigheid

van mensenen informatietechnologieen door schaalvoordelen.

VIER HOOFDDOELSTELLINGEN

KWALITATIEF - hoge rendementenop beleggingendie onverkortten goede

ABP wil positief onderscheidendeprestatiesleverenop de bhjven komenaan de ABP deelnemers;

volgendegebieden: - lage, transparanteorganisatie-en uitvoeringskosten

- eengedifferentieerdproductenpakket; gekoppeld aaneen hoge kwalltelt.

- een hoog serviceniveaumet toegesnecten
distrlbutievormen;

STRATEGIE IN ACTIE

INTEGRATIE ABP EN USZO

ABP en USZO horen bij elkaar,Marktstrategisch,in het verlengdevan ons gemeenschappelijkedenken

over een geIntegreerdeproductstrategie,in het verlengdevan onze hogeservice-en kwaliteitsgerichte

doelstellingenen ult overwegingenvan doelmatigheiden kostenbeheersing.
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Toon Hofmans:”

Wat eerdervooral nog eenwenswas, is eind 1997 niet alleen flOg

eensbevestigd,maartegelijk ook geconcretiseerd.ABP en USZO zullen op termijn

integrerendoor middel van fusie. Met inachtnemingvan tie relevantewet- en regelgevingwordt op

1 januari 1999 een groeimodelop weg naar dezeintegratieuitgevoerd.

GEDIFFERENTIEERDPRODUCTENPAKKET

Samenliangendeproductstrategie

In de verslagperiodeheeft hetABP Bestuurzijn goedkeuringgegevenaan de aanzettot een

integraleproductstrategievoor ABR

De basisvoor het pakketsamenhangendeproductenen dienstenis de flexibelecollectievepensioenre

geling met verplichtedeelneming,die tegenzo Iaag mogelijke kostenen zo Iaag mogelijke premieskan

wordenuitgevoerd.Andere productenzullen een Iogischeaanvulling vormenop het bestaandewettelijke

en/of collectieveproductassortiment.

De productstrategiesluit aan bij onzereputatie;centraathierbij staande termen:kwaliteit, degelijkheid,

betrouwbaarheiden zekerheid,coOperatie.Binnen tie productstrategiemoetenhet assortiment,het

prijsbeleid,de risicoselectieen het niveauvan onzeadviseringhierop naadloosaansluiten.

Het productADVISERING vormt feitelijk tie strategischekern van tie door ons gekozenmarktbenadering.

Het jaar 1997 heeftsterk in het tekengestaanvan het productFlexibel Pensioenen Uittreden (FPU). Het

projectkendeeentotale doorlooptijd van 15 maanden.Als onderdeeldaarvannam de completeintro

ductie een periodevan 9 maandenin beslag.In totaal hebbenthanséén miljoen verzekerdeneenover

zicht van hunFPU-aansprakenontvangen.Dit overzichtis geheelgeautomatiseerden per individu

samengesteld.

De overigedeelnemersvan wie de verzekerdenadministratiein 1997 nog niet overaIle gegevenskon

beschikken,ontvangendit overzichtin 1998.

FPU is zowel een IT- als een immensen intenscommunicatieprojectgeweest.Werkgeversen

werknemerszijn op alle denkbaremanierengemnformeerd.Zowel vOOr ala tijdens het introductieproces

van FPIJ is marktonderzoekverricht om de voorlichting te verfijnen en echtmaatwerkte kunnenbieden.

ABP VerzekeringsgroepNV

ABP VerzekeringsgroepNV groeit in haareigen rol binnenABR

Uitgangspuntblijft, datABP VerzekeringsgroepNV zich uitsluitend richt op de bestaandeABP brede

doelgroepvan overheiden onderwijs. In aanvullingop doorABP Pensioenengevoerde callectieve

pensioenregelingenwardendoor het verzekeringsbedrijfaanvuilendeindividuele productenaangeboden.
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DALENDE TREND MARKTRENDEMENT

ABP maaktgebruikvan economischescenario’sam zich een
beeldte vormenvan de mogelijk toekomstigeopbrengstenen
risico’s behorendbij diverseasset-mixen.Een scenariois een
plausibele,Intern consistentebeschrijvingvan een mogelijke
economischetoekomst.
In de thansgehanteerdescenario’swordt rekeninggehouden
met een dalendetrend van de toekomstigebeleggingsrende
menten.Dezedalendetrend kan slechtsten delewardenontlo
pen door eenherschlkkingin de beleggingsmixnaarregio en
naarbeleggingscategorte.
Wereldwijd hebbende nominaterentevoetenzich inmiddels
aangepastaan het age inflatieniveauvan de afgelopenjaren.
In de komendejaren Iijken - substantiële- verdererentedalin
gen niet te verwachten.Het toekomstigereridementop vast
rentendewaardenzal zich daardoorgaanaanpassenaan het
huidige lage renteniveau.
Het aandelenrendementhangtin belangrijkemateaf van de
ontwikkelingenop de korte en middellangetermijn van inflatie,
economischegroei en winstgevendheid.Doch minstenseven
beIangjkis het inschattenvan de matewaarin de huidige
koersniveausreedsanticiperenop dezeontwikkelingen.De
huidige hoge koersniveausen de hiermeesamenhangende
hogekoers/winstverhoudingenin Europaen de Verenigde
Statenduiden op optimistischetoekomstverwachtingenen een
agerisicoperceptie.Dezeverwachtingenzijn door ons afgezet
tegende economischewetmatighedenvan de verschillende
scenario’s.De conclusiehiervan is dat binnen de onderschei
den scenario’sde aandelenkoersennog in beperktemate

kunnenstijgen.Echtereentildelilke neerwaartsekoerscorrectie
wordt niet uitgesloten.Blijvend grote koersstijgingenvergelijk
baarmet die in de afgelopenjaren wardenniet voorzien.

Onderstaandefiguur geeft eenbeeldvan de ontwikketing van
de rendementenvan eenaantalbeleggingsportefeuilles.Tot ver
in de eersteheift van de jaren negentigis een belangrljk deet
van hetABPvermogenaangehoudenin Nederlandsevastren
tendewaarden.Daardooris er een grote matevan samenhang
tussenhetABP rendementen het rendementop Nederlandse
obligaties. In de afgelopenjaren is het relatievebelangvan
vastrentendewaardenverkleind ten gunstevan de hogerren
derendebeleggingenin aandelenen onroerendgoed.Deze
aanpassingin de samenstellingvan de portefeuitleheeftgeleid
tot eengestageverbeteringvan hetABP rendementten opzich
te van het Nederlandseobligatierendement.
Daarnaastis in de figuur het verloop van het rendementuitge
zet van eon portefeuilledie voor 40% wordt aangehoudenin
aandelen(wereld) en voor 60% in vastrentend(Nederland).De
stijgendetrend met betrekkingtot het portefeuillerendementis
terug te voerenop de combinatievan eendalendverloop van
tie nominaterente,en dus koersstijgiglngenop obligaties,en
koersstijgingenop de aandetenmarkten.De afnameaanhet
eind kan de voorbodezijn van eentrend tot dating van de ren
dementenin tie komendejaren. Maar of die trend zich zal
voordoenen zo ja, de matewaarin,zal wardenbepaalddoor
het inflatie- en renteniveauen de koersontwikkelingvan tie
aandelen.

— 40% aandeen(wereld) + 60% vastrentendINederland)
— ASP

trr vastrentendNederland

‘1k ben absoluutniet in de fasedat/km verveel.
/0/ alleenal datje ‘s morgerisde hele krant kunt lezen. Dat
vroegeraI/eenin de vakantie’, /acht Toon Hofmans.

j

Andersclan voor de productenvan ABP Verzekeringenhet geval is, blijft het bedrijfsondercleel
ABP Hypothekenw& op de brede,algemenemarkt opereren.

Portefeuillerendementen
4-jaarsvoortschrjdendgemiddelde

2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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De /eraarIevensbeschouwe/ijkevormhg ult hetBrabantseUden ging vorig jaar op zUn eenenzestigstemet FPU.

‘1k zou erzeif noolt over hebbengepeinsdom op mijn eenenzestigstete stoppen.
1k heb er ook heel lang overgetwijfeld. Niet vanwegehetgeld, maaremotioneet’

%b1Wk

HOGE SERVICE

OprichtingEenheidAdvies enDienstverlening

Teneindevoor de klantente komentot een gecoordineerdproductaanbodvanuit eén geIntegreerdepro

ductvisievan alle ABP bedrijven, is de EenheidAdvies en Dienstverleningopgericht.De binnenABP als

nieuwekerncompetentieaangemerkte‘producten-en dienstencommunicatie’richting werkgeversen

- met steedsmeernadruk - 00k richting deelnemers,staatbinnen dezenieuweeenheid centraal.

Communicatie
[let benoemenvan communicatietot kerncompetentiein het jaarverslag1996 waseenformele bevesti

ging van de transformatievan ABR

Communicatie,in de zin van informatie verschaffen,voorlichten en adviseren,is geletop onzeservice

doelstellingin een snelveranderendepensioenwereldvan essentieelbelang.

ABP voert een intensiefcommunicatiebeleidmet zijn stakeholdersen deelnemers.

Dat is een bewustekeuze,die hoort bij een eigentijdspensioenfonds.

ABP ExterneAdministraties

ABP ExterneAdministraties(EA) is volledig gerichtop de missieen doelstellingenvan ABP. De grote

expertisein het voor derdenuitvoerenvan aan regelingenen voorzieningenverbondenadministraties

wordt verderuitgebouwden, vaak in aanvullingop andereproductenen diensten,aangebodenaan

bestaandeen nieuweABP opdrachtgevers.

Naastde werkzaamhedenvoor de Pensioen-en Uitkeringsraad(PUR) en deStichtingAdministratie

lndonesischePensioenen(SAIP), voert EA momenteeleentiental kleinereaanvullende

pensioenregelingenuit. Een belangrijkenieuweopdrachtgeveris de Stichting FlexibeleUittredings

RegelingEnergie-en Nutsbedrijven(SFN). Sinds 1 april 1997 voert EA voor dezeStichting deFlexibele

UittredingsRegeling(FUR) uit.

De tijd om de uitvoeringvan dezeregeling op te zettenwas kort. Toch is het geluktom de uitvoering

soepelhier onderte brengen.

Ook ten behoevevan andereABP bedrijfsonderdelenwordende kennisen ervaring ingezet.

Zo levert EA dienstenaanABP Pensioenen,ABP VerzekeringsgroepNV en USZ0 GroepBy.

Deze dienstenliggen op het vlak van de behandelingvan aanvragentot waardeoverdrachtof

waardeovername,medischadviesen de behandelingvan bezwaarschriften.

ABP TreasuryNV

Eind 1997 is de juridisch zelfstandigeeenheidABP TreasuryNV opgericht.Dit bedrijf is een 100%

dochtervan de Stichting PensioenfondsABR Het zal zich de komende jarenconcentrerenop het
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Toch besloothi] om at.cheidte nemen.

verlenenvan hoogwaardigewholesale dienstenop het gebiedvan liquiditeitenbeheer,betalingsverkeer,

rekening-courantbeheer, kredietverieningen de daaruitvoortvloeiendeadministratie,informatie

verstrekkingen advies.Klanten zijn de Stichting PensioenfondsABP (meerdereonderdelen),

USZO Groep BV en gelieerdefondsen.Voor ABP VermogensbeheerverzorgtABP TreasuryNV het

derivatenbeheer,valutatransactiesen het valutarisicobeheer.

BureauSchadeafwikkellng(BSA SchaderegelingBV)

Een nieuwe toevoegingaanhet producten-en dienstenpakketvan ABP en USZO is het Bureau

Schadeafwikkeling,voorheenonderdeelvan het Ministerie van Financiën.Met ingangvan 1 december

1997 is dit bureau een100% dochtervan ABP onderde naamBSA SchaderegelingBy. [let heeff zich

gespecialiseerdin het ondersteunenvan overheids-en onderwijswerkgeversbij het claimenen invorde

ren van loonkostenschadeop de (verzekeraarvan de) schuldigepartij op grond van BSA

SchaderegelingBV regres-of verhaalsrechtof schaderegeling.Bij ongelukkenwaarbij lichamelijk letsel

wordt opgelopenis er in ongeveervijftig procentvan de gevallensprakevan schuldvan een derde,op

wie de schadeverhaaldkan worden.

EEN HOOG BELEGGINGSRENDEMENT

Nieuweallocatie,stapsgewzerealisatie

ABP heeft in 1994 beslotenhet belangin zakelijkewaardenvan toen nog geen20% geleidelijk uit te

breidennaar- afhankelijkvan de marktomstandigheden- 40% a 50% in 2000.Voor eengeleidelijke

uitbreiding is gekozen,omdattegelijkertijd eenvermogensbuffergevormdmoetwordenwaarmeehet

hoge neerwaartsekoersrisicovan zakelijkewaardenzo nodig kan worden opgevangen.Bij de opstelling

van het uitbreidingsplanvoor aandelenis uitgegaanvan eenstructureleextraopbrengstvan aandelen

ten opzichtevan vastrentendvan 3 tot 4% per jaar. Deze aannameis gebaseerdop ervaringenin het

verleden.De koersenop de belangrijkeaandelenbeurzenin deVerenigdeStatenen Europazijn in de

afgelopenjaren explosiefgestegen.De destijdsverondersteldeextra opbrengstis dan ook overtroffen.

Zo is deAEX-index in 1996 met 34% en in 1997 met ruim 40% toegenomen.Deze - op zichzelf

gunstigeontwikkeling - heeft tot gevolg gehaddat het fondsrendementvan ABP is achtergeblevenbij

dat van pensioenfondsendie, in tegenstellingtot ABP, de vrijheid haddenom en eerderen meerin aan

delente kunnenbeleggendanABP.

Aanscherpingailocatiebeleid

Een belangrijke vraagis of de verwachterendementsontwikkelingin de komendejaren aanleidingis

om het beleggingsbeleidbij te stellen.

TraditioneelvoertABP eentamelijk strakbeleidwat betreft het realiserenvan gesteldelange termijn

doelen.In de komende jarenzal ABP zijn belangin aandelendan 00k verderuitbreiden,zij het met

voortdurendkritische aandachtvoor het tempoen de omvangwaarmeedie voorgestaneuitbreiding zal
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t had1k ook op mijn tweeenzestigstekunnendoen. Maar 1k zagcol/ega‘S die we! langer

org/ngen lastkrijgen van eenhartkwaa/of eenmaagzweer.

-‘-cht: ‘Waarom wachtentot je ziek bent?Jekunt betereerderophouderien flog wat gen/eten.’

r’dbAL

wordendoorgevoerd.Daaromzijn recentaande handvan economischescenario’sde prestatiesvan een

drietal uitbreidingsstrategieënnadergeëvalueerd.Dit heeff geleid tot de vaststellingdat het alleszins

verantwoordis om vastte houdenaanhet strategischepad voor de geleidelijkeuitbreiding van zakelijke

waardenin de beleggingsportefeuifle.Tevensis vastgestelddat er door de hoge beleggingsopbrengsten

van de afgelopenjaren ruimte is ontstaanom de involvering in aandelente versnellen.Dezeversnelling

zal een dynamischkarakterkrijgen door aanhet strategischegroeipadvoor aandeleneenconditionele

uitbreidingsstrategietoe te voegen.Dezestrategiehoudt in essentiein dat bij eengunstigeontwikkeling

van de aandelenmarkteneenversneldeinvolvering in aandelenwordt gerealiseerd,terwiji bij een

dalendetrend in de aandelenkoersenwordt teruggeschakeldnaarhet oorspronkelijkegroeipad.

De dynamischestrategiegeeftuitzicht op eenverdereverbeteringvan de performancevan ABR

Nieuweaccentenin hetbeleggingsbeleid1998-2000

In de komendejaren zal over de gehelelinie sprakezijn van eenverdereinternationaliseringvan

portefeuillesen van het terugbrengenvan het relatievebelangvan Nederlandsebeleggingen.

In het vermogensbeheervan ABP wordt Europagezienals de thuismarkt.

BinnenVastrentendeWaardenwerktABP toe naareen hoofdstructuurmet eenverdelingvan 70%

Europaen 30% VerenigdeStaten.Twee regio’s met voldoendeomvangen transparantie.

De uitbreiding naarde VerenigdeStatenis ook daaromIogisch omdater in dezezeergrote en

transparantemarkt naastde Staatook talrijke anderezekeredebiteuren,voorzien van een betrouwbare

kwaliteitsrating,op de markt actief zijn. Hier kan eenextra rendementwordenbehaaldten opzichtevan

de Nederlandsestaatsleningen.Extra rendementenzijn binnen dezebeIeggingscategoretevens

haalbaardoor beleggingenin hypothekenen door gerichtekredietverlening(onderhandseleningen).

Binnen de beleggingenin aandelenwordt gestreefdnaarhet behalenvan extra rendementdoor een

actievelandenallocatieen, in beperktemate,fondsselectie.

In de uitvoering wordt gestreefdnaareenevenwichtigemix tussenin- en extern beheer.

Bij OnroerendGoed is er sprakevan een groeipadtot maximaal 10% van de totale beleggingenin 2000.

Daarnaastvindt er een belangrijkeverschuivingplaatsvan directe naarindirectebelangenvia publieke

en private onroerendgoedfondsen.Hiermeemakenwij onzebeleggingenin dezebeleggingscategorie

aanmerkelijkflexibeler.ABP Vermogensbeheerzal zich tevensrichten op specifiekelangetermijn

beleggingenwaaronderniet-genoteerdeaandelenen financieel maatwerk.Dezezogenaamde‘structured

investments’vergeneensterkontwikkeld netwerken specifiekevaardighedenvan onze mensen.

Alle hierbovenbeschrevenaanscherpingenvan hetABP beleggingsbeleidmoetenleiden tot het behalen

van extra rendementen.
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‘Mijri vrouw gaatiederjaarnaarBrazilië om haarfam/lie te bezoeken.In januariben 1k haar
achternagegaanen drie wekengeb/even.Dat gat was echtnodig am te brekenmet school.’

fVu beg/ntde toekomstvoor Toon Holmans.Het FPU-pens/oenis rn/nc/erdanzijn sa/aris,rnaargrootgenoegvoor langereverb/lIven in Braz///ë.

Risicomanagementen risicocontrol

De snelledynamiseringvan het beleggingsbeleiden het toenemendgebruikvan afgeleideinstrumenten

(derivaten)voor de verminderingvan markt-, rente-en valutarisico’s,makeneen integralebenadering

van de bij het beleggingsprocesbetrokkenrisico’s noodzakelijk.ABP Vermogensbeheeronderscheidt

risicomanagementen risicocontrol. De essentievan risicomanagementis de allocatievan toelaatbare

markt- en kredietrisico’s.Dit gebeurtvia een gestructureerdtop-down proces(van Bestuur,via

Directieraad, DirecteurABP Vermogensbeheernaarportefeuillemanagers).Het Bestuurvan ABP stelt de

bijbehorenderisicokadersen -limieten vast. Dezezijn opgenomenin het nieuw ontwikkeldhandboek

risicomanagement.Een handboekkredietmanagementzal in de eerstehelif van 1998 gereedkomen.

RisicocontrolbinnenABP Vermogensbeheerziet toe op de dagelijksebeheersingvan marktrisico’s,

kredietrisico’sen operationelerisico’s. Belangrijke instrumentenvoor risicobeheersingzijn continue

meting en rapportagevan actueleposities.Bijzondereaandachtgaatdaarbij uit naarde meting van

marktrisico’s alsgevoig vanhet gebruikvan afgeleideinstrumenten.De systemenhiertoezijn per ver

mogenscategorie reedsaanwezigen wordenthansgeIntegreerd, zodateengeaggregeerdrisicoprofiel

kan wordensamengesteld.Beheersingvan operationelerisico’s vereist functiescheidingen strikte

nalevingvan interne procedures.Hiertoe is de interne controlfunctieverderversterkt.

Metamorfose

Het simpel klinkendedoel: een hoog beleggingsrendementrealiserendat ten goedekan komen aan de

stabiliseringen verlagingvan onze pensioenpremies,heeff al geeidtot eensystematischeen

stapsgewijzemetamorfosevan ABP BeleggingennaarABP Vermogensbeheer.

De aansturingvan dezeorganisatiewordt versterkt,de ondersteunendesystemenwordenvernieuwd,de

medewerk(st)erswordensteedsprofessioneleren aanhet beleggingsprocesworden al die elementen

toegevoegddie het mogelijk maken00k ingewikkeldebeleggingsbeslissingente kunnennemenop basis

van een heldereafwegingen zorgvuldigerisicoschattingen.

Daarbij wordt ABP Vermogensbeheergeschiktgemaaktvoor het werkenvoor meeropdrachtgevers,voor

het werkenop alle belangrijkemarkten in de wereld en voor het voerenvan eendynamischen actief

beleggingsbeleid.

AanwezigheiddichterbU de markten:kantorenin New York enAmsterdam

Er is gekozenvoor eenwereldwijdebedrijfsvoeringop drie locaties:Heerlenis en blijif hoofdzetelvoor

ABP Vermogensbeheerals onderdeelvan de Stichting PensioenfondsABP. Amsterdamwordt de zetel ten

behoevevan de businessunit StructuredInvestmentsen onderdelenvan Aandelen.New York wordt de

vestigingsplaatsten behoevevan de businessunit Fixed Income US aismede‘local eyesand ears’ voor

Aandelenen StructuredInvestments.
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Roe! in ‘t Ve!d (bestuurslid)

Roel in ‘t Veld bekleedtdiversehoogleraarschappenop het

gebiedvan managementen openbaarbestuur.Hij zit

namensde werkgeversin het BestuurABP.‘Sedertde pri

vatiseringzijn er grote prestatiesgeleverd.Zowel op het

gebiedvan de strategieformuleringals dat van de uitvoe

ring. De strategievoor de toekomstvertoontal veel samen

hang,bij de uitvoering zijn we nog tang niet klaar, maarde

hoop is gerechtvaardigddat het lukt. 1k ben persoonlijk

nogal onderde indrukvan het beleggingsbedrijf.Je ziet

daarnu veel visie die één hechtgeheelvormt, dezaakis

goed gefundeerd,de invoering van nieuw beleidis conse

quent.Het afgelopenjaarwas niet alleen goedop het

terrein van beleggingsprestaties.1k vind dat op bestuurlijk

niveau in de loop van 1997 zowel de onderlingesamen

hang alsde samenwerkingzijn verbeterd.Dat Iijkt mu

belangrijkewinst voor het fonds.Wat er verderzal gebeu

ren, ligt voor een belangrujkdeel niet in handenvan ABP,

maarrust bij actorenbuiten deorganisatie.Dan doel 1k met

nameop de socialepartners.1k heb vertrouwenin het

gezondeverstandvan dezepartijen.Te hopenvalt dat zij de

belangenvan de verschiilendesectorenin harmonieweten

te brengenmet de apparaatsdimensiesvan ABR Je ziet in

de maatschappijop tal van puntensteedsmeerkeuzemo

gelijkhedenontstaan.Op dit punt spelenheel interessante

kwesties.Ze gaanover de matevan solidariteit die je daar

bij wilt hanteren.Daaroveris men nog lang niet uitgepraat.

Het is boelenddat te blijven volgen. Nog een belangrijke

vraag is hoe eenzelfadministrerendpensloenfondser in de

volgendeeeuwuitziet en ... hoe ga je alliantiesaan?Er zijn

op dit punt interessantestrategieendenkbaar.Daarwordt

ook binnen Bestuuren Directieraadvan ABP hard aan

gewerkt.Een en anderis nog niet voltoold. Een ding staat

vast: om goed af te stekenin die maatschappelijkediscus

sie, moetABPop votwaardigewijze zijn rol spelen.Het is

van doorslaggevendbelangdatABP op alle fronten

bedrijfsmatigaan de maatis. De socialepartnerszullen

zich immerssteedsafvragenwie hen in die markt goed

kan helpen.PrangendevragenbinnenABP moetenalle in

de richting gaanvan: ‘[ioe kunnenwij top of the bill zijn?’

Toegegeven,daarbij spelenthansde nodigeonzekerheden

een negatieverot, maarvergeetniet dat er oakbij de con

currentennog heel wat onbekendis. We zijn al bezig een

geweldigeslag temaken.Buitengewoonbelangrijk is dat

we alsABP vertrouwenwekkendzijn. Dat is de allerbelang

rijkste eigenschapvan eensuccesvolpensioenfonds.Dat

beeldbestaatbij werknemersen werkgeversdie zijn aan

geslotenbij ABP. Dat moetenwe zo zien te houden.Dus

geenriskante alliantiesdie dat beeldtenietzoudenkunnen

doen.ABP moetvan hoogtot laag doorzettendat edereen

ervan overtuigd is dat het een geavanceerden boeiend

bedrijf is, dat waar makenen ernaarhandelen.Er moet lets

gebeurenaan dezebeeldvorming.Daarvoorzijn veel activi

teiten nodig. Al met al kan dat innovatief en spannendzijn.

Als we dat halen,zijn we heel goed.ABP moet daaromblij

yen gistenen bruisen.’
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BarendPrins:

Be/egg/ngsperformance

De performanceover 1997 is in onderstaandegrafiek weergegeven.

De performancevan ABP is in cle grafiek vergelekenmet het vergeujkbare

rendementin hetWM-universumzowel per categorieals in totaliteit.

Dit WM-universumbestaatuit het gemiddelderendementvan vrijwel alle Nederlandsepensioenfondsen;

de portefeui(Ievan ABP zeif is hierin niet opgenomen.

ABP • Universuni
400%

300%

20,0%

10.076 .____

0,0%
37,1% 32,1% 17,1%

Aandelen Onroerena,oed Vastrentende Totaal

10,0% Waarden

-20.0%

In de afzonderlijkevermogenscategorieënaandelenen onroerendgoed heeftABPover 1997 meteen
rendementvan respectievelijk.37,1 en 17,1% betergepresteerddan het gemiddelde.Ondanksdeze

uitstekenderesultatenIigt het in 1997 doorABP behaaldetotale rendementonderhet gemiddeldevan

de Nederlandsepensioenfondsen.Dit is volledig toe te schrijven aan het verschil in de vermogens

samensteingen in het bijzonderaan hetthansnog (veel) hogerepercentageaandelenvan de fondsen
die in de vergelijking zijn opgenomen.De ronduit goederesultatenvan ABP op aandelenbeleggingenen
onroerendgoed gevenaan dat wij op de goedeweg zijn met onzestrategievoor uitbreiding van het

percentagezakelijke waarden.

Het goederesultaatvan de aandelenbeleggingenhoudtverbandmet de afwijkende regioallocatieen met
afwijkingen binnen regio’s (landenkeuzesen fondsselectie).

De ABP portefeuillekent ten opzichtevan het universumeenzwaardereweging van Nederland,hetgeen
geziende goedeprestatievan de NederlandseBeurs in internationaalperspectiefeen belangrijke

rendementsbijdragelevert. Bovendienpresteertde Nederlandportefeuillevan ABP beterdan de

Nederlandseaandelenbeleggingenvan het universum.De internationaleaandelenbeleggingenvan ABP
presterenbovendienook boven het universumrendementvan dezecategorie.

Het resultaatvan de vastrentendebeleggingenIigt duidelijk onderhet door het universumgerealiseerde

rendement.De lagereweging van de internationalevastrentendeobligatiesis hieraanmet namedebet.
Deze categoriepresteerde,vooral dankzij positievevalutaeffecten,beduidendbeterdan de Nederlandse

L
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‘Pensioen,dathadje vroegerniet. Mi]n vaderwerkte ru/rn vi]ttig jaar lang bi] dezelfdebaas,rnaarkreegniets.’
Voor BarendPrins uit Heernstedeis datgelukkig anders,sindshi] tien jaarge/edenop 4/n zestigstein de VUT ging.

vastrentendebeleggingen.Daarnaastligt het rendementvan de Nederlandportefeuille benedenhet door

het universumgerealiseerderesultaat.Deze negatieverendementsbijdragevloeit vooral voort uit de

lagererentegevoeligheidvan onze portefeuille.Deze negatieveinvloed werd in 1997 nog versterktdoor

de bewegingvan de rentetermijnstructuur;eenstijging van de rente in het korte segmentgekoppeldaan

eendaling van de rente in het langesegment.

Het gemiddelderendementover de afgelopenvier jaar is weergegevenin onderstaandegrafiek.

• ASP • Universum
25.0%

20,0%

15,0%

10,0%
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Het gemiddeiderendementover de afgelopenvier jaar (9,6%) komt lager uit dan hetWM-universum

(10,3%). Ook dit verschil kan voiledig wordenverklaarddoor het afwijkendepercentageaandelen.

Kijkend naarhet gemiddelderendementover de afgeiopenvier jaren per afzonderlijkebeleggingscate

gone presteerdeABP ook hier voor aandelenen onroerendgoed beterdan de pensioenfondsenindex.

LACE EN TRANSPARANTE UITVOERINGSKOSTEN

ABP is zich sterkbewustvan de noodzaakkostenstructurendoorzichtig te makenen uitvoeringskosten

zo laag mogelijk te houden.

Het ingezeffetraject naarhet vaststeilenvan principesen uitgangspuntenvoor kostenmanagement

zettenwij met voile kracht voort.

De toepassingvan zogenoemcleactivity-basedcostmeasurementsystemenheeff voor

ABP Vermogensbeheergeresuiteerdin een helderinzicht in onze kostenstructuur.

Het deelnemenin de metingenvan hetAmenikaans-CanadesemeetinstituutCost Effectiveness

Measurement(CEM) heeftons bovendieneeneerstebeeldverschaftvan de relatievehoogtevan

onze kosten tenopzichtevan de markt. Vergelekenmet de andere,voornamelijkAngelsaksische
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Na eon leveri vol beroepen.‘Eerst heb 1k eenjaartje bi] de mee/fabriekgewerkf in HeemstedeDaarnamoest1k in dienst. Na v/erjaar kwam 1k bij de gemeenteterecht.Daarheb 1k van al/esgedaan.Stratenmaker.baggerman.ik heb 00k even als chauffeurop ceo vrachtwagengezete,i
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pensioenfondsen,bhjkt ABP Vermogensbeheertegeneen concurrerendkostenniveaute werken.
De belangrijkstefactorenvoor het bereikenvan lage uitvoeringskostenzijn effectieveinformatie
systemenen eenhoogwaardig,flexibel arbeidspotentieel.

INFORMATIEMANAGEMENT

Alliantie-breedinformatieplan
Informatietechnologievormt een kritische succesfactorals het gaatom het realiserenvan onze product
strategie,eenhoog serviceniveau,een aantrekkelijkbeleggingsrendementen lage uitvoeringskosten.

De gezamenHjkevisie van ABP en USZO op de functie van IT is, dat een beperktaantalvitale zakenin
eigen huis blijven gebeuren.Het overigewerk zal, stevig geregisseerd,zoveel mogelijk worden
uitbesteed.

OVERDRACHT OIJDE PENSIGENRECHTEN
Met collega-pensioenfondsP0GM heeftASP het voortouw Voorlichting onderde cleelnemersdoor ASP heeftcirca 90.000
genomenom veerdeelnemersaisnogde overdrachtvan aanvragenopgeleverd.Ondanksde bouw van een speciaal
pensioenrechtenvan vOOr 8 jut 1994 mogelijk te maken.Dit automatiseringssysteem,zal bet enigetijd vergenom deze
biedt deelnemersde kansom pensioenbreukendeelste repa- aanvragente verwerken.Deelnemersdie dicht voor hun
reren. Inmiddelsheeft dit initiatief bredenavolginggekregen. pensioenstaan,krijgen uiteraardvoorrang.

Voor eeneffectievereen doelmatigerinzet van informatietechnologiebinnendeABP/USZO-alliantieis
gedurendehet verslagjaareenalliantie-breedinformatieplanontwikkeld. Hierin is gezochtnaareen
optimalesynergiebij het doenvan investeringenen bij het plannenen realiserenvan processen,
projectenen systemen.
In het informatieplanzijn goedeafsprakengemaaktover standaardisering(belangrijkvoor netwerkcom
municatieen -onderhoud),centralesturing en coördinatie.
Inmiddels is ook de organisatievan de IT-functie aangepasten heeff er eennieuweaflocatievan
IT-verantwoordeNjkhedenplaatsgevonden.De eindverantwoordelijkheidvoor IT-projectenis nadrukkelijk
neergeiegdbij de Iijn. Betrokkenenmakendaarbij gebruikvan de professionaliteitvan het IT-bedrijf.

IT-projecten

De aanpassingvan bestaandesoftwareen de bouw van nieuwesoftwarevoor de FPU-administratie
heeft in 1997 veel van de beschikbarecapaciteitgevergci.Ondankstie somszeerhogetijdsdruk zijn aHe
benodigdeadministratiesystementijdig operationeelgeworden.
De inmiddelsvrijgekomencapaciteitzal )n 1998 met prioriteit worden ingezetvoor het optimaliserenvan
deVerzekerdenadministratie.Het resultaatvan tilt projectdient te zijn dat alle pensioenopbouwgegevens
correctin de Verzekerdenadministratiezijn opgenomenen dat op basisvan die gegevensalle benodigde
berekeningenen bewerkingenkunnenwordengedaan.
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Daarnaastzal de Verzekerdenadministratiegeschiktwordengemaaktvoor het registrerenen verwerken

van de velemogelijke individuele klantbeslissingenover zakenals waardeoverdracht,waardeovername,

afkoop, bijsparen,partnerschapsregistratie,vereveningvan pensioenrechtenbij scheidingen - in de

toekomst- de keuzetussenouderdoms-en nabestaandenpensioenen anderenog in te voeren

individuele keuzes.

Een absolutevoorwaardevoor een correcte Verzekerdenadministratieis een goedfunctionerendflexibel

systeemvoor verwerking en distributievan door de werkgeversaante leverengegevens:het project

BeheerPremie-en Uitkeringsgegevens(BPU) moet erin voorzien dat ultimo 1999 98% van de door

werkgeversaan televerengegevensop de nieuwewijze kan worden verwerkt.

Veel aandachtzal voorts uitgaannaarde afronding van het Millennium- en het Euro-project.

Deze hebbengemeendat ze een omvangrijkbeslagleggenop in- en externemankrachtmet als enig

resultaathet afwendenvan onheil. Ondanksdezewat negatievedoelstellingwordt hard gewerkten zien

wij de resultatenmet vertrouwentegemoet.

Op korte termijn zal de eerstefasevan het projectVernieuwendJaarwerkertoe leiden dat er belangrijke

verbeteringentot standkomenvan het actuarieeljaarwerk.Dit project moet erin voorzien dat de

onvolkomenhedenin de basisgegevensvoor het jaarwerkeerderen beterin kaartkunnenworden

gebracht, zodatverrassingenen complicatiesin de jaarwerkperiodeworden geminimaliseerd.

Daarnaastwordt in dit (deel)project de noodzakelijkeuitbreiding gerealiseerdvan de gegevensaanleve

ring die betrekkingheeft op de EPU en de individuele producten.

TOE-EN LJITTREOINGEN

Als gevolg van de introductievan de FPU en dedaarmee uittredingenzich vooral geconcentreerdop zorginstellingen.die
gepaardgaandegarantiebepalingenheeft zich een kleine als gevolg van een wettelijkemaatregelzijn overgegaannaar
haussevoorgedaanvan vrijwillige toetredingenen B3-aanvra- P9GM. Om het financiële effect van draagvlakverliesvoor de
gen.VóOr de datum van 1 april 1997 zijn nog diverseinstellin- achterblijvendeABP deelnemerstegente gaan,zijn aan hetult
gen toegetredentot ABR In het verslagjaarhebben tredenfinanciële voorwaardengesteld.

HUMAN RESOURCESMANAGEMENT

HRM

Met de toenamevan het belangvan intensieve advisering,snelheidvan handelen,continueontwikkeling

en vernieuwing is eenste meerduidelijk van welk vitaal belangmensenzijn voor ABR In 1997 is een

reorganisatievan de HRM-functie doorgevoerd.[let lijnmanagementis thansvolledig verantwoordelijk

voor het personeelsbeleid.HRM-adviseursondersteunenhen bij de beleidsvoorbereiding,de uitvoering,

de resultaatmetingen de invoering van aanpassingenen verbeteringen.
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Toen ben 1k weggegaan,want ergensanderskon 1k op eenbeste/auto27 gu/denper rnaandmeer
verdienen,p/us nog provisie. Oat was veef in die tijd. A/fe Jongensvan miJn /eeftiJdziJn toen zo ongeveer

Personeelsontwikkeling
Het in 1996 gestarteproject personeelsplanningis in het verslagjaarafgerond.Dit instrumentwordt

verderuitgebouwdals stuurinstrumentvoor kwalitatievepersoneels-,Ioopbaan-en mobiliteitsplanning.

Uit het meerjarenplanblijkt datABP tot 2000 zal blijven groeien.ABP gaatdoor met het verminderenvan

het te groot aantal externemedewerkers,met namein de IT-sfeer. In het verslagjaarzijn wij erin

geslaagdeensubstantieelaantalvasteIT-medewerkersaante trekken.Desondanksblijft het aantal

externente groot. Ultimo 1997 waren2.566 medewerkersbij ABP werkzaam.

Eénpakketsecundairearbeidsvoorwaarden

ABP en USZO werkenthansmet hetzelfdepakketsecundairearbeidsvoorwaarden.Een en anderIeidt tot

belangrijkeadministratievevereenvoudigingen tot eenverruiming van de wederzijdseoverstapmogelijk

hedenals onderdeelvan een veelzijdige Ioopbaan binnenonzeorganisaties.

SERVICE AAN GEPENSIONEERDEN

VRAAG EN ANT WOORD

ABP keert elke maandruim een half miljard gulden uit aan

500.000 gepensioneerden.Om de serviceaan dezeklanten

groepverderte verbeterenzijn in het verslagjaarmeerdere
actiesondernomen.
Door eenbetereorganisatieworden schriftelijke vragennu bin
nen 10 werkdagenbeantwoord(was 15 dagen).Telefonische
vragenvan kianten kunnensnellerworden beantwoorddankzij
de inrichting van een apartcallcentervoor gepensioneerden.

TOELICHTING OP PENSIOENBETALINGEN

Voorts is ernaargestreefdin de toelichting op de pensioen
betalingenklantenzo duidelijk mogelijk te informeren.Dit voor
kwam veel vragen.Helderheiden overzichtwaren dan cok de
sleutelwoordenvan een verdere verbeteringvan het betalings
bericht. Reactiesvan klanten zijn positief, a! blijft een kleine
groepbehoefte hebbenaan een meer gedetailleerdbereke
ningsoverzicht.Voor hen is een specialeserietoelichtingenont
wikkeld die op aanvraagwordt toegezonden.

TIJOIGE EN GELIJKTIJDIGE BETAL.ING

Een goedeservicebetekentvolgensABP 00k een gezamenlijke
uitbetalingvan ABP pensioenen AOW of ANW. ABP biedt deze
serviceal meerdan 25jaar. In het verslagjaarheeft de Sociale
VerzekeringsBank (SVB) laten weten de uitbetalingvan
SVB-uitkeringendoor derden tewillen staken.
ABP overlegtthansmet de SVB om een oplossingte vinden om
de serviceaan de ontvangersvan eenABP pensioen00k in die
situatie onaangetastte laten.

INDEXERING EN FRANCHISE

In het verslagjaarzijn alle lopendepensloenenen de aanspra
ken vanvoormaligedeelnemersaangepastaan de gemiddelde
loonontwikkeling bij overheiden onderwijs.Een en anderheeff
geresulteerdin een verhoging van 0,62% per 1 januari 1997
en van 1,01% per1 juli 1997.
Het franchisebedragis onder invloed vande AOW- en ANW
ontwikkeling in januari verhoogdvan f 26.500naarf 27.000
per jaar. In juli volgde eenaanpassingnaarf 27.400 op jaarba
sis. Om negatieveinkomenseffectenals gevolg van eente
snellestijging van de franchise tevoorkomen,is een dee! van
de benodigdestijging naar lateredataverschoven.
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‘Toen 1k terugkwarnhad1k nog eengelukje. Bij het transportbedrijfjehad 1k geen pensloenopgebouwd.Maar bij de gemeente
bleek1k nog achtperisloerijarente hebben,Die teldenook mee,zodat1k uiteindelijk toch aan25 dienstjarenkwarn,’

bi] de gemeenteweggegaan’

SamenwerkingmetOR

Het overleg en de samenwerkingmet de OndernemingsraadABP is op basisvan wederzijdsvertrouwen

in eengoede,open en opbouwendesfeerverlopen.Wij dankende raadgraagvoor zijn positief kritische

inbreng en grote betrokkenheid.

Intensiveringinternecommunicatie

Extra aandachtis geschonkenaan internecommunicatie.In een langeperiodevol externeen interne

ontwikkelingenen veranderingenis constante,intensieveinternecommunicatieessentieel.

Telkensweer blijkt dat grote veranderingen absoluutniet gerealiseerdkunnenworcien zonderde

betrokkenheiden medewerkingvan alle medewerkers.

In de intemecommunicatie,maar00k in opleidingen,trainingenen seminars,is veel aandachtbesteed

aande nieuweelsenvan leiderschapen medewerkerschap.

Mobiliteit en kennisverbreding

Veel meerdan vroegerhet geval was,wordt gestreefdnaar permanentepersoonlijkeontwikkeling en

groei. Mensengroeienuit tot vakmensendoor het opdoenvan verschillende ervaringen,door

geplaatstte wordenvoor steedsweernieuwe uitdagingen,door theoretischekenniste koppelenaan

praktischekunde.

Binnen onzeorganisatie veranderenmensenveel vakervan functie en positie danvoorheen.Die mobili

teit beperktzich niet tot verticalestappen,maarresulteertjuist ook in veel meerhorizontalestappen.

ABP’ers die kiezenvoor een gevarieerdeloopbaanbinnen onzeorganisatieen die verderwillen kijken

dan éénfunctie of baan,hebbenWI] veel te bieden.

Pensloen-AcademieABP

De belangrijkstedoelstellingenzijn het zo goed mogelijk benuttenvan de talentenvan ABP’ers om te

kunneninspelenop de snel groeiendebehoeftevan klanten san informatie,voorlichting en zo objectief

mogelijke aliround adviezen.In 1997 is de Pensioen-AcademieABP van startgegaan.De ABP’er wordt

daaromgeschooldvan pensioenadministrateurtot pensioenadviseur.
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Nu gen/etPrins van hetnietsdoen.A/s een ware huismangeeft hij zich over aanbet stnjken, afwassen,

VOORUITZICHTEN

De agendastaatvol. AlIe initiatieven hebben metelkaargemeendat zij van ABP een marktspelervan

formaatwillen maken.

De transformatievan onzeorganisatiekent twee gezichten.Aan cle enekant spreektniets meervanzelf.

Aan de anderekant is er, ondervolstrektanderemarktconditiesen maatschappelijkeomstandigheden,

nag steedssprakevan een plezierig en overtuigdvasthoudenaan gedegenheid,kwaliteit-tot-in-de

detailsen hoogwaardigheid.

ABP werkt op vele fronten tegelijkertijd:

- ondersteuntsocialepartnersbij de ontwikkeling en toetsingvan meerderetoekomstscenario’s;

- concretiseertin hoog tempoeen geIntegreerde,alliantie-bredeproduct-en adviesstrategie;

- verankertde samenwerkingmet USZO Groep BV op alle fronten;

- realiseertde uitvoerendeABP/USZO krachtenbundelingvia eengemeenschappelijk,

verzelfstandigdFacilitair Bedrijf;

- geeft inhoud aan de tot kerncompetentie benoemdefactor communicatie;

- versterktde tot kritische succesfactorbenoemdefactorenIT en HRM;

- ontwikkelt zich tot een spelervan formaatop financiëlemarkten;

- richt nieuwedochterbedrijvenop die het groepsaanbodnadrukkelijkversterken;

- maaktprocessen,activiteitenen kostentransparanten neemtdeel aan benchmarkstudies;

- wisseltkennis, inzicht en ervaringenuit en is voortdurendop zoek naarconcreteideeënhoe

dingen nag beterkunnen.

Wij werkengestaagdoor aan hethalenvan onzedoelstellingen.

Wij zien onzetoekomstmet veel vertrouwentegemoet.
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s ochtendsde tate! dekkenen de beddenopmaken.Of/n de tuIn werken.Dat/snu.

TOT SLOT

WOORDEN VAN DANK

Grote dank zijn wij als Directieraadverschuldigdaan onsbestuurslidE.J.Anneveld,die op 24 februari
jongstledenzo plotseling uit het leven werd weggerukt.17 jaren heeft hij zich ingezetvoor ABP. Hij was
éénvan de grote voorvechtersvan de privatisering.WiJ houdenhem in herinneringals eensociaal

bewogenen gedrevenbestuurslid,die zich volledig heeft ingezetvoor de toekomstvastheidvan de
collectieve,op solidariteitgebaseerdeaanvullendepensioenregeling.Hij heeftons in alle opzichten

gesteundbij de transformatievan het bedrijf. Hij waseengroot bestuurder.

Bij het terugtredenvan de voorzitter van hetABP Bestuurdrs. J. Kleiterp en van het bestuurslid

drs. X. den Uyl passenonzerzijdseveneenswoordenvan erkentelijkheidvoor hun inspirerendeen
inhoudelijke bijdragenaan de transformatievan de Stichting PensioenfondsABP.

De privatiseringvan ABP heeft belangrijkeconsequentiesvoor onze medewerk(st)ers.Wij zijn ronduit

trots op zowel hun gezamenHjkeals hun persoonlijkeveranderingsbereidheid.De positieveenergie

die zij uitstralenom van ABP een doorslaanden duurzaamsucceste makenis veelbetekenenden

beloftevol.

De komendejaren wachtenons nog grote inspanningen.Wi] zijn er van overtuigd dat wij samenons

gemeenschappelijkedoel zullen bereiken:kianten die zich ‘van harte’ aaneenzeersterkABP verbinden.

DIRECTIERAAD

drs. JohnW.E. Neervens,voorzitter

prof. dr. JeanM.G. Frijns

mr. drs. JaapF. Maassen

prof. dr. JanHR. van de Poel
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PERSONALIA

BESTUUR

Voorzitter

drs. J. Kleiterp

(tot 01-07-1997)

prof. dr. B. de Vries

(vanaf01-07-1997)

Van werkgeverszijde

W. Drees

prof. dr. L. Koopmans

drs. J. Riezenkamp

A.F.P.M. Scherf

drs. D.M. Sluimers

prof. dr. R.J. in ‘tVeld

Van werknemerszUde

H.J. Albersen

E.J.Anneveldt
drs. C.L.J. van Overbeek

A.C. van Pelt

drs. X.J. den Uyl

J. Witvoet

Hoofd Bestuursbureau

mw. mr. J.C.J.Pluymaekers

Pessers

EXTERNE ACTUARIS

KPMG Brans& Co

RaadgevendeActuarissen

EXTERNE ACCOUNTANT

Moret Ernst&Young

Accountants

BELEGGINGSCOMMISSIE

prof. drs. J.H. Goris

(tot 01-01-1998)

prof. drs. V. Halberstadt

prof. dr. M.J.L. Jonkhart

drs. C. van Run

W.R. Slee

mr. A. Timmermans

mr. G. Wieringa

(vanaf01-01-1998)

RAAD VAN ADVIES

Van Werkgeverszijde

SectorOnderwijs,

Cultuuren Wetenschappen

mr. J. van de Boon

mr. E.H. Broekhuizen

Mw. mr. J. Brus

mr. A.G. Melis

Th. M. Peperkamp

mr. J. Schutter

RA. Taapke

mr. N.M. Verbraak

mr. AG. Wever

R. Wolfensberger

SectorRijk

mr. E.W. Nijgh

R.E.F.M. Nijhof

mr. J.J.C.Somers

mr. J. Westhoff

B.A.H. van Zweden

DIRECTIERAAD

Voorzitter

drs. J.W.E. Neervens

Lid Directieraad

prof. dr. J.M.G. Frijns

Lid Directieraad

mr. drs. J.F. Maassen

Lid Directieraad

prof. dr. J.H.R.van de Poel

(vanaf01-12-1997)

COMMI5sIE VAN BEROEP

E.J.Anneveldt
mr. M.A. van Middelaar

drs. C.L.J. van Overbeek

AC. van Pelt

mr. M.J.F. Stelling

mr. J.A.R Veringa

SectorDefensie

Cdr. L.J.W.E. Brand

F. Hoefsloot

W.G.A. van der Wansem

SectorPolitie

drs. J.F. Boksma

drs. J. van Hoorn

B.J.C. Schot
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SectorRechtelijkeMaclit

mr. R. Appels

mr. M.A.C. Ruimers

SectorGemeenten

F. Biesta

Mw. drs. G. Derks

Mw. G.H. Faber

W.F.M. Heijmans

N.G.M. van Os

B.E. Schellekens

SectorProvincies

mr. L.A.C.M. van Wayenburg

P. van derWiel

SectorWaterschappen

drs. W.R. van Heemst

Mw. mr. A. van Lierop

WerkgeversverenigingEnergie

en Nutsbedr,jven(WENB)

mr. P.C.F. van derVlugt

mr. T.W.J. van de Veerdonk

ACOP

Mw. E.W. van de Berg-Tieleman

A.G.J. van Bergen

J.H.M. Beurskens

dr. M.W.G. de Bolster

Mw. J.A.R.M. van Egmonci

A.G. van Heulen

J.J.Korstanje

H.J. Nieuwenhuizen

Mw. E.J. Post-Joppe

J. Sikkema

R.W. Sriram

G. Visser

H. van der Woude

CCooP

mr. E.J. Bos

P.J.G.Haenen

J.A. de Heer

J.C.L. Huis in t Veld

F.J.C.van der Looy

G.H.R Meijer

H.G. de Pee

Mw. M.J. de Sutter-Besters

CSPo

R. van Bodegraven

A. Hack

Mw. M.A. Lugtenburg-Smid

R.J. Reitsma

AC

J. Brommer

A.J.F. Duif

G.H. Kocken

prof. dr. M. Koster

F.J. van de Pot

RH. Roggema

CMHF

Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

drs. J.J.van Oosterwijk Bruijn

W.B.M.Treu

ir.A.W.Verburg

M.F. van de Water

Van Werknemerszijde
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AI.M Asset liabil[ty management
AOW AlgemeneOuderdomswet
AWW AlgemeneWeduwen-en Wezenwet
ANW AlgemeneNabestaandenwet
BPU BeheerPremie-en Uitkeringsgegevens
CPB CentraalPlanbureau
EMU EuropeseMonetaireUnie
FLO FunctioneelLeettijdsontslag
FPIJ RegelingFlexibel Pensloenen Uittreden
FTA’s Full Time Arbeidsplaatsen
FUR Flexibele UitredingsRegeling
HPT Herplaatsingtoelage
HRM Human ResourcesManagement
IP lnvaliditeitspensioen
IP+ Bovenwettelijklnvaliditeitspensioen
IT Informatietechnologie
NP Nabestaandenpensioen
OP Ouderdomspensioen
OPF Stichting voor
Ondernemingspensioenfondsen
PGGM Stichting Pensioenfondsvoor de
Gezondheid,Geestelijkeen Maatschappelijke
elangen
PUR Pensioen-en Uitkeringsraad
PSW Pensioen-en Spaarfondsenwet
ROP Raadvoor het Overheidspersoneel
USZO UitvoeringsinstellingSocialeZekertieid
voor Overheiden onderwijs
SAIP Stichting Administratie lndonesische
Pensioenen
SFN Stichting Flexibele UittredingsRegeling
Energie-en Nutsbedrijven
STAR Stichting van de Arbeid
SVB SocialeVerzekeringsbank
VUT RegelingVervroegdIiittreden
WAO Wet Arbeidsongeschiktheid
VB Verenigingvan Bedrijfspensioenfondsen
Wet BFP Wet betreffendeverplichtedeelne
ming in een Bedrijfspensioenfonds
WM-UniversumWorld MarketsCompany
liniversum

BackserviceAanpassingvan de (in hetverle
den) opgobouwdepensioenaansprakenop
grond van de individuele loonontwikkeling.
Dezeaanpassingis karakteristiekvoor het
eindloonstelsel.
Zie 00k: indexatie

CalfcenterDe organisatorischeeenlieiddie
alle tolefonischgesteldevragenomtrentpro
ductenen regelingenvan ABP en USZO snel
en adequaat(laat) beantwoorden.

Duration De gevoelighoidvan de waardevan
vastrentendewaardenvoor fluctuatiesin de
kapitaalmarktrente,rekoning houdendmet de
resterendelooptijd van die beleggingen.

EmployeeBenefitsPakketEon samenstel
van wettelijke, collectieveen individuelevoor

zieningen,gerichtop het behalenvan een bij
de specifiekeindividuele situatiepassende
inkomenszekerheid.

ExposureEen bedragwaaroverrisico’s wor
den gelopen.Voor do beleggingenhet risico
van bijvoorbeeldvaluta-, rente-en koersfluc
tuatiesen voor deverplichtingenbijvoorbeeld
het risico van indexatie,vergrijzing en
(eveneens)rentefluctuaties.

FinancieringsstelselDe methodiekvan
financieringvan de pensioenvoorziening.
Te onderscheidenzijn:
- kapitaaldekking:de pensioenenworden
vooruit gefinancierduit premiesen beleg
gingsopbrengsten,zodanigdat op de
ingangsdatumvoldoendevermogenaanwezig
is;
- rentedekking:bijzonderevorm van kapitaal
dekking,waarbij de premiesineensop de
ingangsdatumwordenbetaald;
- omslag:de uitkeringenworden direct uit
premiesgefinancierd,zonderdat er sprakeis
van vermogensvorming.

Financiëlederivaten00k wel afgeleide
financiële instrumentengenoemd,is eonver
zamelnaamwaaronderzeerveel financiele
productenvallen. Het zijn financiële instru
menten,waarvande waardeafhankelijk is
van de waardevan andere,meerfundamen
tele variabelen.De onderliggendewaarden
van derivatenzijn gewoonlijk afkomstig uit
éénvan de volgendevier groepen:rentewaar
den,valuta’s,aandelenen fysieke goederen.
Het gebruikvan derivatendoorABP pastbin
nen do eisendie goldenvoor het algemene
beloggingsbeleid.DerivatenwordendoorABP
alleen gebruiktter beheersingvan rente-,
valuta-,of aandelenrisico’sof als (tijdelijk)
instrumentom (sf01) oen positie in to nemen
waardit via primaire beleggingen(leningen
en effecten)niet of alleen tegenhogetrans
actiekostenmogelijk is. Derivatenmogenniet
voor speculatievedoeleindenwordenaange
wend.

FutureEon gestandaardiseerdtermijncontract
waarmeevia de financiëlemarktenrisico’s
kunnenworden verhandeld.Futuressteflen
ABP in staatbeloggingsrisico’saf to dekken.

FondsrendementHot beleggingsresu[taat
gerelateerdaan hot beschikbarefonds
vermogon,beideop basisvan dovigerende
waarderingsgrondslagen.

IndexatieAanpassingvan de (in het verleden)
opgebouwderechtenaando algemeneloon
ontwikkeling van ambtonaronin enig jaar.

Dit gebourtvoor actieven,slaporsen gopen
sionoorden.

Not for profit Oporerendzondorwinst
oogmork.

PerformanceDo prostatiedie eon vormo
gensbeheordorheeft behaaldover eon door
hem godurendeeen bepaaldotijd beheerde
portofeuille.Doze prostatiewordt veelal vor
golekenmet die van de markt. Do goconsta
teerdeafwijkingon wordendan ontleednaar
achterliggondooorzaken.

PensioenregelingStelselvan regelsvolgens
welke hot ponsioonwordt afgoleid van rele
vantegroothoden.
To onderscheidenzijn:
- vasto bedragenstolsol:hot pensioonis eon
vast bedrag,onafhankelijkvan dionsttijden
loon;
- middolloonstelsel: hotponsioonis geba
seerdop do diensttijd en hetgemiddeldo
loon;
- oindloonstelsol:hot pensioenis gobaseerd
op do diensttijd en hot laatstvordiondeloon.
Ingeval van inkomensachtoruitgangworden
do oude rechtengehandhaafden de daaraan
too to voegenniouwo rochtengebasoordop
hot nieuwe(lagoro) salaris;
- beschikbaropromiestelsel:hot pensioenis
gebasoerdop do tijdens do diensttijd betaalde
promiosplus renteopbrongstenover doze
promios.

RekenrenteDisconteringsvootwaarmeetoe
komstigeponsioenuitkeringoncontant
gemaaktworden,dat wil zeggenuitgodrukt
wordon in guldensvan nu; do huidige reken
ronte bodraagt4%, hotgeeneon bestondig
verschil veronderstelttussenhot bologgings
rendementen dealgemeneloonontwikkeling
van 4%.

SolidariteitHot op basisvan collectiove
afsprakontussenwerkgoversen werknemers
binnen eon bepaaldobedrijfstakmogofijk
makendat oudodags-,nabestaanden-en
bovenwottelijkeinvaliditeitsvoorzieningonvoor
alle werknemorsbinnon die bodrijfstaktogen
éénuniforme premio kan geschioden,zondor
soloctieop basisvan looftijd, geslacht,
gozondheidof anderszins.

Venturecapital Risicodragendvermogendat
aan (startendo)ondernomingentor beschik
king wordt gostold.Dit goschiedtveelal ondor
(gedoeltelijko)garantievan do overheid.
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(in f miii oen)

FONDSPOSITIE

HET JAAR 1997

Voor de beoordelingvan de fondspositieis bet van betangte constaterenof de tot de balansdatum

opgebouwderechtenzijn gedektdoor beschikbaarvermogen.Zoals uit onderstaandoverzichtblijkt, is

dat ultimo 1997 het gevat.De dekkingsgraadvoor 0P/NP/FPU,dat wit zeggenna eliminatie van

bovenwettelijkIP, bedraagt112,0%.

Voorziening Reschikbaar Ontwikkeling

opgebouwderechten vermogen marge

Uttimo 1997 (vOOr dotatie buffer) 206.220 231 .771 25.551

Ultimo 1996 193.283 208.928 15.645

Groel respectievelijkfondsresultaat 1 2.937 22.843 9.906

Dotatie buffer dynamischbeheerbeleggingen - - 1.500 - 1 .500

Mutatie 12.937 21.343 8.406

Het jaar 1997 is afgeslotenmet eenpositief resultaat.De groei van de verplichtingenad f 12,9 mitjard

wordt méérdan gedektuit de groei van het vermogenad f 22,8 miljard. Dit heeff alles te makenmet de

uitstekendebeleggingsresuttatenen de voIle buffers voor het opvangenvan waardefluctuaties.Van het

resultaatad f 9.9 miljard is f 1,5 millard bestemdvoor het afdekkenvan neerwaartserisico’s van de

dynamischebeleggingsportefeuille.Het resterendebedragad f 8,4 miljard is toegevoegdaan de marge,

die medebepalendis voor de dekkingsgraad.



(in f miljoen)

De ontwikkeiing van de voorzieningopgebouwderechtenen van het vermogenin 1997 is in

onderstaandoverzichtweergegeven.

OntwkkeIing voorziening opgebouwderechten Ontwikkeling beschikbaarvermogen

Rekenrente 7.865 7.865 Beleggingsresultaat,rekenrente

Pensioenindexatiesen loondrift 5.591 18.106 Beleggingsresultaat,excedent

Pensioenopbouw 6.923 5.634 Premies

Beschikbaarvoor uitkeringen - 7.920 - 8.045 Pensloenenen uitkeringen

Actualiseringgrondsiagen - 82 -

Verwachtekosten/overigemutaties 560 - 717 Kosten/overigemutaties

12.937 22.843

-
- 1.500 Dotatie buffer

dynamischbeheerbeleggingen

Totale ontwikkeling 12.937 21.343

De oprentingvan de pensioenverplichtingenop basisvan de actuariëlerekenrentevan 4% en het effect

van pensloenindexatiesen loondrift dienente wordengefinancierdult het totale beleggingsresultaat.

Uit de tabel blijkt dat het saldovan dezepostenad f 12,5 miljard evenalsvorig jaar (een saldovan

f 8,4 miljard) uitzonderlijk gunstig is. Dit is met namehet gevoig van de ontwikkeling van de aandelen

markt.

Het verschil tussenpensioenopbouwen premieswordt in belangrijkemateverklaarddoor de systematiek

van het synthesemodel.In dit model is de op langetermijn benodigdepremie het uitgangspunt,

terwijl daarnaastrekeninggehoudenwordt met de op de korte termijn benodigdepremieom de

normdekkingsgraacite bereiken.De post pensioenopbouwwordt daarentegenbepaalddoor de in het

verslagjaaropgebouwdediensttijd. Daarin is dit jaar voor het eerstbegrepenhet opgebouwdedeel

van de nieuwe FPU-regeling.Deze regelingwordt vooraisnoggefinancierduit de daartoegevormde

reductievoorzieningFPLJ.
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Pensioenenen uitkeringenkomen ten Iastevan het vermogen.Ter dekking daarvankomt een bedrag
beschikbaaruit de daarvoorgetroffenvoorzieningopgebouwderechten.

ABP hanteertactuariëlegrondsiagendie wordenafgeleid van elgenwaarnemingsmateriaal.In 1997
heeft het periodiek(tweejaarlijks)onderzoeknaardie grondslagenplaatsgevonden.De effectenervan
ziJn per saldovan relatief weinig betekenis.

De belangrijkstecomponentvan de postoverige mutatieszijn aan de verplichtingenkantadministratieve
bijstellingen van de voorzieningopgebouwderechtenad f 847 miljoen en aan de vermogenskantde
oprentingreductievoorzieningFPU ad f 400 miljoen.

Al met al is het jaar 1997 afgeslotenmet een positief fondsresultaatvan f 9,9 miljard, waardoorde
marge,zijnde het positieveverschil tussenhet beschikbaarvermogenen de voorzieningopgebouwde
rechten,in eersteinstantietoeneemttot f 25,6 miljard. Rekeninghoudendmet de dotatieaan de buffer
dynamischbeheerbeleggingenad f 1,5 miljard, resteerteen margevan f 24,1 miljard en bedraagtde
dekkingsgraadvoor OP/NP/FPUultimo 1997 112,0%.

PREMIESTELLING

OP/NP

In het financieringsstelselvan ABP, het zogehetensynthesemodel,wordt een dekkingsgraadvan 110%

van de opgebouwderechtennagestreefdam de verplichtingenoak in de toekomstveilig te kunnen
stellen. De wijze waaropdat plaatsvindt,bewerkstelligtdat de feitelijke dekkingsgraad(beschikbaar
vermogengedeelddoor de voorzieningvoor opgebouwderechten)zich telkensweer in de richting van
die 110% beweegt.Dit wordt gerealiseerddoor middel van verhogingendan wel verlagingenvan de
los van die dekkingsgraadbenodigdelangetermijn premie.

Voor het jaar 1998 is de premievastgesteldop 13,2%,hetgeen0,8%-punthageris dan het voor 1997
geldendepercentage.De belangrijksteoorzaakvoor dezepremieverhogingis de doorwerkingvan de in
1996 gewijzigdeactuariëlegrondslagen.

REPARATIE ANW-HIATEN

De socialepartnershebbenbeslotenom de reparatievan de belangrijksteinkomensgevolgenvan de
invoering van de nieuweANW (AlgemeneNabestaandenWet per 1 juli 1996) voor het jaar 1998 te
continueren.De dekking van dezelast vergt oak in 1998 een additionelepremievan O,2%,
gerekendover dezelfdepremiegrondslagals die van de OP/NP/FPU-regeling.
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FPU

Tot 2001 wordt voor het kapitaaldekkingsdeelnog geenpremie FPU geheven.Qe financiering daarvan

geschiedtgedurendedie tijd uit de daarvoorgevormdereductievoorzieningFPU. In de periode

2001-2004zal fasegewijswordenovergegaantot het heffen van de voliedig benodigdepremie.

BOVENWETTEUJK IP

De premievoor het bovenwettelijk P (invaliditeitspensioenuitgaandebovenWAO) is voor 1998

vastgesteldop 1,4%, eenverlaging ten opzichtevan 1997 van 0,6%-punt.De verlaging is mogelijk

dankzij de gunstigebeleggingsresultatenover 1997, betrekkinghebbendop het IP+ vermogen.

ONTWIKKELINGEN NA 1997

In het hiervoor genoemdesynthesemodel,dat statutairals financieringssysteemvoor OP/NP is

vastgelegd,worden veronderstellingengedaanmet betrekkingtot actuariëlekanssystemen(zoals de

verwachtegemiddeldeIevensduur)en economischegrootheden(zoalsde verwachteloon- en franchise

ontwikkeling en de verwachtebeleggingsopbrengsten).Een belangrijk elementvan dit model is dat het

premiepercentagein enig jaar, behoudensin zeerbijzonderesituaties,niet meerdan 2%-puntmag

afwijken van dat van het voorgaandejaar.

Ret is duidelijk dat genoemdeveronderstellingeneenbelangrijkematevan onzekerheidin zich bergen.

Een voorspellingvan de ontwikkeling van het premieniveauvoor de komendejaren zou slechtsvan

indicatievebetekeniszijn en is derhalveachterwegegeblevenin afwachtingvan de later in 1998 uit te

voerenALM-studie.
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JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Bij de privatiseringvan het publiekrechtelijkeAlgemeenBurgerlijk Pensioenfondsper 1 januari 1996 is

de Stichting PensloenfondsABP opgericht,een bedrijfspensioenfondsdat de collectievepensloenregeling

voor de ‘bedrijfstak’ overheiden onderwijsuitvoert en als zodanig dewerkzaamhedenvan het voormalige

AlgemeenBurgerlijk Pensioenfondsvoortzet (met uitzonderingvan het socialezekerheidsdeel,dat toen

is ondergebrachtbij USZO).

In de geconsolideerdebalanswordt uitgegaanvan de verplichtingen(voorzieningopgebouwderechten).

Het verschil met hetbeschikbarevermogenwordt aangeduidals marge.

De geconsolideerdeverloopstaatbevatde uitkomstenvan de vergelliking tussende ontwikkelingenvan

de verplichtingenmet die van het beschikbarevermogen.

ABP belegtvolgenseenvoor meerderejaren uitgezetstrategischgroelpad.Gedurendedezejaren wordt

op beheerstewijze toegewerktnaarde gewenstebeleggingsmixvan 60% vastrentenden 40% zakelijk.

Om te profiterenvan de gunstigekoersontwikkelingenop de aandelenmarktheeff het Bestuuringestemd

met een additioneleuitbreiding van de zakelijkewaarden.Deze uitbreiding wordt geeffectueerddoor

middel van een dynamischebeleggingsstrategiemet afdekking van het neerwaartserisico. Er is voor

gekozendit neerwaartserisico in eigen beheerat te dekken.Ter effectueringvan dit beleid is bij de

bestemmingvan het fondsresultaatf 1,5 miljard gedoteerdaaneen buffer dynamischbeheerbeleggingen.

Deze buffer is opgenomenonderhet netto viottend actief.

In de presentatieis het vermeldenvan cijfers vóOr consolidatieachterwegegelaten.Dit is gedaanter

wille van de overzichtelijkheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE

In de geconsolideerdejaarrekeningwordengroepsmaatschappijenopgenomenmet toepassingvan de

integralemethodevan consolideren.De financiëlegegevensvan door ABP of groepsmaatschappijen

aangeganejoint ventures(partnerships)wordengeconsolideerdnaarevenredigheidvan het

gehoudenbelang.
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Niet geconsolideerdzijn de deelnemingenin ABP VerzekeringsgroepNV en ABP TreasuryNV.

De activiteitenvan dezevennootschappenzijn voNedig gescheidenvan de activiteitenvan het

pensioenfonds.

GRONDSLAGEN VOOR DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

De activaen passivain vreemdevalutaen de positie van de ter dekking van het valutarisicoafgesloten

transactiesultimo wardenomgerekendin guldenstegende koersenper balansdatum.De hieruit

voortvloeiendeomrekenverschillenwardenwat betreff de vastrentendewaardenverantwoordin de post

beleggingsresultaaten wat betreftde zakelijke waardenin de buffer.

Baten en lasten in vreemdevalutawardenomgerekendin guldenstegende koersenper transactiedatum.

De verschillentussende transactiekoersen de koersvan afwikkeling wardenopgenomenin het

beleggingsresultaat.

De voor omrekeninggehanteerdekoersenultimo zijn de WM-fixingkoersen16.00 uur Londentijd, zoals

gepubUceerdvia Reuters.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

VERPUCHTNGEN (vooRzENING OPGEBOUWDE RECHTEN)

De verplichtingenwordenbepaaldals de huidige waardevan de verwachtetoekomstigeuitkeringen,

rekeninghoudendmet daarvoorbenodigdeexcassokostenvoor de onderscheidenpensioensoorten,

uitsluitendvoor de tot en met verslagjaaropgebouwde(tijdsevenredige)rechtenvan de dan

aanwezigedeelgerechtigden.De berekeningenzijn gebaseerdop actuariëlegrondsiagen,ondermeer

rekenrente,sterftekansenen gehuwdheidsfrequenties.De in de berekeningengehanteerderekenrente

is 4%. Dit houdt in dat de overrenteboven dit percentagejaarlijks beschikbaaris voor indexatievan

ingeganeen uitgesteldepensioenen.De actuariëlegrondsiagenzijn ontleendaanwaarnemingenop het

eigen deelgerechtigdenbestand.Zij wardeneensper twee jaarvastgestelden in de tussentijdjaarlijks

geëvalueerd.

VASTRENTENDE WAARDEN

Onderhandseeningen,hypothecaireIeningenen obligatieswordengewaardeerdtegenaflossingswaarde

gecorrigeerdvoor nog niet vrijgevallen agio!disagio,inclusief vorderingen,schuldenen liquide middelen.

Agio/disagiowordt op basisvan de gemiddeldeIooptijd toegerekendaan het beleggingsrendement.

De klimleningenwordengewaardeerdinclusief geactiveerderenteen de spaarhypothekenonderaftrek

van het opgebouwdespaarkapitaal.Waar nodig wordt rekeninggehoudenmet een,op basisvan een

beoordelingvan de volwaardigheid,noodzakelijkgeachtewaardecorrectie.
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ZAKELIJKE WAARDEN

De beleggingenin zakelijkewaarden- zijnde aandelen,converteerbareobligaties,direct en indirect

onroerendgoed - wordengewaardeerdtegende gemodificeerdeactuelewaardeinclusief bijbehorende

vorderingen,schuldenen liquide middelen.De gemodificeerdeactuelewaardeis de marktwaarde,in

voorkomendgeval taxatiewaarde,onderaftrek van een buffer die ten laagstenihil is en ten hoogste

gelijk aan de som van 30% van de marktwaardevan de beleggingenin aandelenen converteerbare

obligatiesen 1 5°Io van de marktwaarde,dan wel taxatiewaarde,van de beleggingenin direct en indirect

onroerendgoed.Indien voor beleggingengeenbeursnoteringbestaat,wordt de intrinsiekewaarde

genomen.

Ingeval van het houdenvan aandelenin startendeondernemingenvindt, gedurendede periodewaarin

aanloopverliezenwordenverwacht,waarderingp!aatstegenhet ingebrachtekapitaal.Na dezeperiode

wordt overgegaanop de gemodificeerdeactuelewaarde.

Vorderingenult hoofdevan financiële leaseonroerendgoedwordenverantwoordals beleggingenin

direct onroerendgoed en gewaardeerdtegende contantewaardevan de toekomstigetermijnen,waarbij

de contractueelovereengekomenrentevoetgeldt als disconteringsfactor.Bij bet bepalenvan de maxi

male omvangvan de buffer telt financiële leaseonroerendgoed niet mee.Van waardemutatiesis hier

- gegevende waarderingsmethodiek- immersgeensprake.

DERIVATEN

Derivatenzijn financiële instrumentendie wordengebruiktvoor het beheersenvan beleggingsrisico’sen

bet realiserenvan de strategischebeleggingsmix.De derivatenworden niet in de balansopgenomen.

Er is immerssprakevan rechtenen verplichtingenult dezelfdeovereenkomst,waarvande prestaties

liggen na balansdatumof waarvande onderliggendehoofdsommenuitsluitendfungerenals rekengroot

heid, zoalsbij valutatermijncontracten,swapsen futures. Informatie omtrentde derivatenpositiesultimo

jaar is opgenomenonder‘niet uit de balansblijkende verplichtingen’.

NETTO VLOTTEND ACTIEF

Viottendeactivavan materiëleaardwordengewaardeerdtegenverkrijgingsprijsverminderdmet lineaire

afschrijvingenberekendover de geschatteeconomischeIevensduur.Bedrijfsgebouwenvoor eigen

gebruikwordengewaardeerdtegentaxatiewaardein verhuurdestaat.Op dezebedrijfsgebouwenvinden

geenjaarlijkse afschrijvingenplaats.

Niet aanbeleggingsportefeuillestoewijsbarevorderingen,liquide middelenen kortlopendeschulden

aismedeoverlopenderentewardenopgenomentegennominalewaarde.



Onderhet netto viottend actief zijn opgenomende zogenoemdemitigeringsvoorzieningOP/NP

en VUT, en de zogenoemdereductievoorzieningFPU. Dezevoorzieningenwerden in 1995 gevormdter

financieringvan eentijdelijke verlaging van de door werkgeversen werknemerste betalenpremie.

De eerstevoeit voort uit de wet FVP/ABP (FinanciëleVoorzieningenPrivatiseringABP), de tweedeuit de

regeling FPU.

Ultimo 1997 is ten lastevan het resultaateen buffer dynamischbeheerbeleggingengevormdter

dekking (in eigenbeheer)van het neerwaartsrisico van een additioneleuitbreiding van de zakelijke

waarden.Deze buffer is opgenomenonderhet netto viottend actief.

RESULTATENREKENING EN VERLOOPSTAAT

De in de resultatenrekeningen de verloopstaatopgenomenpostenvloeien merendeelsvoort uit de in de

balansgehanteerdewaarderingsgrondslagen.Gerealiseerdebeleggingsopbrengsten,premies,uitkeringen

en kostenzijn opgenomentegennominalewaardeen toegerekendaande periodewaaropze betrekking

hebben.
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GECONSOLIDEERDEFINANCIELE OVERZICHTEN

GECONSOLIDEERDEBALANS 31-1 2-1 997 31-12-1 996

VERPUCHTNGEN

Ouderdoms-en nabestaandenpens(oenen 200342 188.633
Bovenwettelijkeinvaidite(tspensioenen 5.107 4.650
FIexbeI pensloenen uittreden 771

-

206.220 193.283
BESCHIKBAAR VERMOGEN — 2’ 5’2_-k

Vastrentendewaarden ‘20
ZakeUjkewaarden 22i2
Netto viottend actief 53T

___________________________

230.271 208.928
Marge 24.051 15.645

GECONSOLIDEERDERESULTATENREKENING 1997 1996

Benodigderekenrente - 7.865 - 7.224
Beleggingsresultaten,rekenrentedeel 7.865 7.224

0 0
Effect pensioenindexatiesen loondrift

- 5.591 - 5.189
Beleggingsresultaten,excedent 18.106 13.545

12.515 8.356
Pensioenopbouw - 6.923 - 5.407
Premiebaten 5.634 4.234

- 1.289 - 1.173
Verwachtepensioenenen uitkeringen 7.920 7.487
Werkelijke pensioenenen uitkeringen

- 8.045
- 7.683

_______

-125 -196
Actualiseringgrondsiagen

_______

82 - 4.336
Verwachtekosten/overigemutaties

______

- 560 745
Werkelijke kosten/overigemutaties

- 717
- 838

- -1.277 -93
Fondsresultaat

______

9.906 2.558

Heerleri, 29 april 1998

10 - -

7%..’

(in f miljoen(

170.442 163.202

60.539 47.513

-710 -1.787



(in f miljoen)

GECONSOLIDEERDEVERLOOPSTAAT VAN VERPLICHTINGEN EN 1997 1996

BESCHIKBAAR VERMOGEN

VERPLICHTINGEN PRIMO 193.283 179.359

MUTATES IN VERPLICHTINGEN

Benodigderekenrente 7.865 7.224

Effect pensioenindexatiesen loondrift 5.591 5.189

Pensioenopbouw 6.923 5.407

Verwachtepensioenenen uitkeringen - 7.920 - 7.487

Actualiseringgrondsiagen - 82 4.336

Verwachtekosten/overigemutaties 560 - 745

Verp!ichtingenultimo 206.220 193.283

BESCHIKBAAR VERMOGEN PRIMO 208.928 194.946

MUTATIES IN BESCHIKBAAR VERMOGEN

BeleggingsresuItaten 25.971 20.769

Premiebaten 5.634 4.234

Pensioenenen uitkeringen - 8.045 - 7.683

Netto apparaatskosten - 285 - 309

Overige mutaties - 432 - 529

Dotatie buffer dynamischbeheerbeleggingen - 1.500 -

Dotatie reductievoorzieningFPU - - 2.500

Beschikbaarvermogenultimo 230.271 208.928

MARGE PRIMO 15.645 15.587

MUTATIES IN MARGE

Fondsresultaat 9.906 2.558

Dotatie buffer dynamischbeheerbeleggingen - 1.500 -

Dotatie reductievoorzieningFPU - - 2.500

Marge ultimo 24.051 15.645

Heerlen,29 april 1998
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(in f miljoen)

TOELICHTINGEN OP DE GECONSOLIDEERDE
FINANCIELE OVERZICHTEN

31-12-1997 31-12-1996
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDEBALANS

VERPUGHTINGEN 206.220 193.283

De samenstellingvan de verplichtingenopgebouwderechtenouderdoms-en
nabestaandenpensioenen,aismedede verplichtingenuit hoofdevan bovenwetteHjke
invaliditeitspensioenenen de regeling flexibel pensioenen uittredenis asvolgt:

Actieven 78.441 69.795
Vutters 11.669 11.712
Wachtgelders 7.827 9.196
Slapers 9.235 8.828
Invaliden 12.135 11.940
Gepensioneerden 53.474 50.067
Nabestaanden 19.982 19.277
Voorziening toeslagen 6.850 6.918
Voorziening sterfte 1.500 900

Ouderdoms-,nabestaandenpensioenenen flexibel pensioenen uittreden 201.113 188.633
Bovenwettelijke invaliditeitspensioenen 5.107 4.650

Totaa! verplichtingenopgebouwderechten 206.220 193.283

In bovenstaandesamenstellingis f 771 miljoen aanverplichtingenvoor flexibel pensioen
en uittredenbegrepen.

De voorzieningtoeslagenheeft betrekkingop de in artikel 18 van het pensioenreglement
genoemdeovergangstoeslagen.Dezetoeslagenzijn er op gericht de in het kadervan
de privatiseringbenodigdeomrekenoperatievan ABP wet naarABP pensioenreglement
voor alle (toekomstige)pensioengerechtigdenneutraalte laten verlopen.Het betreft dus
geennieuweverplichtingen.
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(toelichting op de geconsolideerde
balansin f miljoen)

31-12-1997 31-12-1996

BESCHIKBAAR VERMOGEN 230.271 208.928

VASTRENTENDE WAARDEN 170.442 163.202

Vastrentendewaardenbetreffenonderhandseleningen,obligaties,pand-en

spaarbrievenen hypothecaireleningen.Het verloopvan cle vastrentendewaarden

is als volgt geweest:

VERLOOP VASTRENTENDE WAARDEN Onderhandse Obligaties Hypothecaire Totaal Totaal
eningen ca. leningen 1997 1996

Beginstand 92.107 51.971 19.124 163.202 158.044

Mutaties

Verstrekkingen/aankopen 4.035 34.678 3.346 42.059 39.197

Aflossingen/uitlotingen - 6.678 - 1.233 -452 - 8.363 - 8.191

Vervroegdeaflossingen!verkopen/e.d.
- 5.588 - 18.347 - 2.521 - 26,456 - 25.848

Eindstand 83.876 67.069 19.497 170.442 163.202

Een gedeeltevan de portefeuillevastrentendewaardenstaatniet ter vrije beschikking.Dit

omdatbij DNB (De NederlandscheBank) een intraday-kredieffaciliteitis aangegaanvan

f 1,5 miljard. De bijbehorendezekerheidsverschaffingultimo 1997 bedraagtf2,0 miljard.

De actuelewaarde,gedefinleerdals de marktwaardeinclusief overlopenderente,en de

wijzigingen daarin,zijn onderstaandweergegeven.Voor niet genoteerdeleningenis de

rendementswaardegenomen.

Onderhandse Obligaties Hypothecaire Totaal Totaal
leningen ca. eningen 1 997 1 996

Actuele waardeprimo 11 5.358 50.254 19.810 1 85.422 1 78.730

Saldo aan- en verkopen/aflossingen - 8.900 14.118 330 5.548 4.456

106.458 64.372 20.140 190.970 183.186

Actuele waardeultimo 104.497 66.101 20.138 190.736 185.422

Actuele waardeontwikkeling - 1.961 1.729 - 2 - 234 2.236

Waarvan:

koersontwikkeling - 1.961 1.616 - 2 -347 2.203
valutaontwikkelingna afdekking

- 113
- 113 33
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(toelichting op de geconsolideerd0
balansin f miljoen)

31-12-1997 31-12-1996

De margetussende waardein de balansen de actuelewaardebedraagtf 20.294miijoen
(12%); eind vorig boekjaarf22.220miljoen (14%). Deze margewordt bij de berekeningvan
de dekkingsgraadom voorzichtigheidsredenenniet in aanmerkinggenomenals voor
dekking van de verplichtingenbeschikbaarvermogen.Dit omdatbij de bepalingvan de
verplichtingen,die contantzijn gemaakttegen4%, toekomstigeIoonstijgingenen indexaties
niet zijn meegenomen.

ZAKELIJKE WAARDEN 60.539 47.513

Zakelijke waardenbetreffenaandelen,converteerbareobligatiesen directe en indirecte
beleggingenin onroerendgoed.De beleggingenin financiële easezijn verantwoordonder
het directeonroerendgoed.Voor het bepalenvan de buffer telt de financiële leasead f 2,4
miljard niet mee. In de zakelijkewaardenzijn begrepende niet geconsolideerdedeelnemin
gen in ABP VerzekeringsgroepNV ad f 47,5 miljoen en ABP TreasuryNV ad f 25 miljoen.

De actuelewaarde,zijnde beurswaardecasuquo marktwaardein verhuurdestaat,en de
wijzigingen daarin,zijn als volgt geweest:

VERLOOP ZAKELIJKE WAARDEN Aandelen Onroerendgoed Onroerendgoed Totaal Totaal
direct ndirect 1997 1996

Actuele waardeprimo 44.086 13.718 5.447 63.251 48983
Aankopen/verkopen/aflossingen 1 .278 99 1 .794 3.171 4.327
Waardeontwikkeling 12.677 525 1.436 14.638 9.941

Actuele waardeultimo 58.041 14.342 8.677 81.060 63.251
Buffer ultimo

- 20.521 - 15.738

Baianswaardeultimo 60.539 47.513

De waarderingsmethodevoor de zakelijkewaardenis marktwaardeonderaftrek van een
buffer. Deze buffer, die wordt gemuteerdvoor waardeontwikkelingenen gerealiseerde
verkoopresultaten,kent een onder-en een bovengrens.De bedragendie buiten deze
grenzenvallen wordentoegevoegdaanhet beleggingsresultaat.
De waardeontwikkelingenin 1997 hebbengeleid tot eenstandvan de buffer ultimo 1997
van f 30.081 miljoen; dit is f 9.560 miljoen meerdan het daaraangesteldemaximum.
Conform de waarderingsgrondslagenis het bedragad f 9.560 miljoen toegevoegdaanhet
beleggingsresultaat.
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(toelichting op de geconsolideerde
balansin f miljoen)

31-12-1997 31-12-1996

De actuelewaardeontwikkelingad f 14.638miljoen betreff een koersontwikkelingvan

f 14.496miljoen en eenvalutaontwikkeling,na afdekking,van f 142 miljoen.

Voor een gedeeltevan de op de balansopgenomenaandelenportefeuiNeberusthet

juridischeeigendombij derden.Het betreff in bruikleen gegevenaandelentot een bedrag

van f 3.174 miljoen (ultimo 1996 f 1.433 miljoen). De bedongenvergoedingis verantwoord

in de post beleggingsresultaten.ABP blijft economischeigenaarvan dezeaandelen.Bij deze

bruikleenovereenkomstenverlangtABP adequatezekerhedenvan de tegenpartijen.

NETTO VLOTTENDACTIEF -710 - 1.787

Het netto viottend actief bestaatuit - niet aan beleggingentoewijsbare- viottendeactiva,

vottendepassivaen voorzieningen.in de postvorderingenen overiopendepostenis

begrepende overiopenderenteop vastrentendewaarden.Geletop de aardvan een

pensioenfondszijn de bedrijfsgebouwenin eigengebruiken overige materiëleactiva

opgenomenin de post materieelactief. Het minderheidsbeiangvan derdenin deelnemingen

waarvanABP een meerderheidsbelangheeft, is opgenomenin de postschuldenen

overiopendeposten.

Viottendeactiva 7.638 6.235

Vorderingenen overlopendeposten 6.282 5.623

Materleel actief 134 128

Liquide middelen 1.222 484

De kortgeidpositieultimo 1997 bedraagtf 1.056 miijoen. Het merendeelis bestemd

voor de afwikkeling van shortposities in futures.

Viottendepassiva -1.497 - 838

Schuldenen overlopendeposten -1.373 - 679

Leningen -124 - 159

Voorzieningen
- 5.351 - 7.184

MitigeringsvoorzieningOP/NP en VUT
- 2.058 - 3.520

ReductievoorzieningFPU
- 2.945 - 3.300

Overigevoorzieningen
- 348 - 364

I
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(toelichting op de geconsolideerde
balansin f miljoen)

31-12-1997 31-12-1996

De mitigeringsvoorzieningOP/NPen VUT ad f 2.058 miljoen heeft betrekkingop de
verplichtingendie voortvloeien uit de wet financiëlevoorzieningenprivatiseringABP
(FVP/ABP) nzakede mitigering van het werkgeversaandeelin de premie OP/NPen het
werknemersaandeelin de premieVUT, beidetot het jaar 2001.
Eenzelfdesoort voorziening,groot f 2.945 miljoen en voortvloeiendult de regeling FPU, is
opgenomenvoor de reductievan de premievoor flexibel pensloenen uittredentot het jaar
2004. De overigevoorzieningenbetreffeneenvoorzieningvoor de projectenEuro en
Millennium ad f 140 miljoen, eenalgemenevoorzieningkredietrisico’sop corporateloans
en derivatenad f 130 miljoen en eenvoorzieningwachtgelden.

Buffer dynamischbelieerbeleggingen
- 1.500

Ten lastevan het resultaatad f 9.906 miljoen is een buffer gevormdad f 1.500 miljoen ter
afdekkingvan het neerwaartserisico voortkomendeult het besluittot uitbreiding van onze
aandelenportefeuillemiddelseen dynamischebeleggingsstrategie.Externeafdekkingvan
dit risico zou een groterbedraghebbengevergd.

MARGE 24.051 15.645

De mutatiesin de margezijn als volgt geweest:

Fondsresultaat 9.906 2.558
Dotatie buffer dynamischbeheerbeleggingen

- 1.500
Dotatie reductievoorzieningFPU

- - 2.500

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTENEN VERPL!CHTINGEN

DERIVA TEN

Derivatenzijn financiële instrumentendie doorABP worden benutin het kadervan de
beheersingvan beleggingsrisico’sen het realiserenvan de strategischebeleggingsmix.
De derivatenworden niet in de balansopgenomen.Er is immerssprakevan rechtenen
verplichtingenuit dezelfdeovereenkomst,waarvande prestatiesliggen na balansdatumof
waarvande onderliggendehoofdsommenuitsluitendfungerenals rekengrootheid.De door
ABP toegepastederivatenzijn valutatermijncontracten,swaps,futuresen opties.
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(n f mHjaen)

Van het beschikbaarvermogenis omgerekendtegenactuelewaardef 57.253miljoen

(vorig jaar f 31.290miljoen) belegd in het buitenland.Op grond van het vigerende

beleggingsbeleidzijn de uit buitenlandsebeleggingenvoortvloeiendevalutarisico’s

gedeeltelijkafgedektdoor middelvan valutatermijnverkoopcontractenen crosscurrency

swaps.Ultimo boekjaarzijn dergeHjkecontractengeslotentot eenbedragvan f 19.810

miljoen. De tegenwaardeuitgedruktin guldensop basisvan koersenper balansdatum

bedraagtf20.014miljoen.

Voorts is een aandelenswapaangegaan.De omvangvan dezeaandelenswapbedraagt:

Koop Verkoop

Actuele waarde 62 63

lnstapwaarde 62 62

Termijntransactiesop aandelen-en obligatie-indicesworden door ABP gebruikt in bet kader

van het handhavendan wel corrigerenvan de totale exposureop assetniveaunaarde

gewensteexposure,dan we de gewensteverde?ingvan de effectenportefeuilleover de

landenwaarin wordt belegd.Hiervoor zijn de volgendeverplichtingenaangegaan:

Aand&en Obligaties

Koop Verkoop Koop Verkoop

Actuele waarde 3.401 4.441 2.260 178

lnstapwaarde 3.354 4.367 2.243 176

Intrest rate swapswordendoor ABP gebruikt in bet kadervan de beheersingvan het

renterisicobij beleggingenin vastrentendewaarden.Bij dit instrumentworden uitsluitend

rentestromenuitgewissekl.Per balansdatumzijn intrest rate swapsaangegaanvoor een

hoofdsomvan f 7.180 miljoen.

OVERIGE NIET lilT BE BALANS BLIJKENDE VERPLIGHTINGEN

Per balansdatumstaanvoor bet verstrekkenvan hypothecaireleningenoffertesuit tot een

bedragvan f 219 miljoen.

Voorts zijn per balansciatumvoor beleggingenin direct en indirect onroerendgoed

verplichtingenaangegaantot een bedragvan f 1 .157 miljoen.

00k Zijn terzakevan beleggingenin participatiemaatschappijenverplichtingenaangegaan

om desgevraagdstortingente verrichten.Per balansdatumbedragendezepotentiële

verplichtingenaan nog niet opgevraagdestortingenf 991 miljoen.
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(in f miljoen)

1997 1996

TOELICHTING OP DE GECONSOUDEERDERESULTATENREKENING

Voor eentoeichtingop de in de resultatenrekeningopgenomenpostenwordt verwezen

naarde toelichting op de geconsolideerdeverloopstaat.Dit om herhalingte voorkomen.

Alle postenvan de resultatenrekeningzijn daartoegelicht:eerstde mutatiesin de

verplichtingenen vervolgensde mutatiesin het beschikbaarvermogen.

TOEUCHTING OP DE GECONSOLIDEERDEVERLOOPSTAAT

MUTATIES IN VERPLIGHTINGEN 12.937 13.924

BENODIGDE REKENRENTE 7.865 7.224

De benodigderekenrenteis 4% van de verplichtingen(voorzieningopgebouwderechten).

De oprentingdient te wordengedektuit de behaaldebeleggingsresultaten.

EFFECTPENSIOENINDEXATIE EN LOONDRIFT 5.591 5.189

De pensloenindexatiewordt bepaalddoor de ontwikkeling van de overheidssalarissenen de

franchise.Dok de indexatiedient in beginselte wordengedektuit de behaaldebeleggings

resultaten.De loondrift is gebaseerdop de ramingenvan het CentraalPlanbureau.

PENsI0ENOPBOUw 6.923 5.407

De pensioenopbouwweerspiegelthet effect van éénjaar diensttijddoortellingop de

verplichtingenopgebouwderechten.

VERWA CUTE PENSIOENENEN IJITKERIN6EN
- 7.920 - 7.487

De postverwachtepensioenenen uitkeringen is vooraf actuarieelberekenden beschikbaar

voor werkelijke pensioenenen uitkeringen.
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(toelichtin9 op de geconsolideerde
verloopstaatin f miljoen)

1997 1996

ACTUALISERING GRONOSLAGEN - 82 4.336

De actualiseringgrondsiagenheeftvoor -I- f 535 miljoen betrekkingop de uitkomstvan het

tweejaarlijksgrondslagenonderzoekOP/NP/FPU,voor -I- f 46 mHjoen op bovenwettelijkIP

en voor f 499 mUjoen op de jaarlijkse dotatieaan de voorzieningvoor sterite,waarmee

geanticipeerdwordt op het volgendetweejaarlijksgrondslagenonderzoek.

VERWACHTE KOSTENIOVERIGEMUTA TIES 560 - 745

Uit de voorzieningis een bedragvan f 135 miljoen vrijgevallen ter dekking van

excassokosten.De postoverige mutatiesbetreft o.a. administratievebijstellingen van de

voorzieningopgebouwderechtenultimo 1996 en resultatenop kanssystemen.

MUTATIES IN BESCHIKBAAR VERMOGEN 21.343 13.982

BELEGGINGSRESLILTA TEN 25.971 20.769

Het beleggingsresuftaatis als volgt te specificeren:

Resultaatvastrentendewaarden 14.016 12.946

Onderhandseleningen 7.660 8.027

Obligatiesca. 4.953 3.485

Hypothecaireleningen 1.403 1.434

Resultaatzakelijke waarden 11 .880 7.945

Aandelen 1.117 916

Onroerendgoed

-direct 700 695

-indirect 338 164

-financiële lease 165 164

Overloop buffer 9.560 6.006

Overige beleggingsresultaten 75 - 122

Rentekortgeld u/g en 0/9 7 24

Overige 68 - 146
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De premiebatenen dedaaraanten grondsiagliggendegroothedenzijn asvolgt te

specificeren:

PENSIOENEN EN UITKERINGEN

NAAR SOORT Ouderdom Nabestaanden IP-/HPT

Pensioenenen uitkeringen 5.082 2.259 704 0

Aantal gepensioneerden 270.000 173.000 91 .000 5.200

Totaal

EPU 1997

In de postouderdomspensioenenis begrepeneen bedragvan f 13 miljoen inzake overige

resultatenpensioenen.De uitkeringenvan de - nieuwe - regeling FPU bedragen

f 0,2 mHjoen.

F-

PREMIEBATEN

1997

5.634

PREMIES NAAR CATEGORE Premie Premie P PremeNP Premie Totaal
OP/NP bovenw. militairen FPU 1997

Premiebedrag 4.167 630 74 769 5.640

Reserveoverdrachten
- 6

Premiegrondsiag(peildatum) 32.365 30.903 3.752 n.v.t.

Premiepercentage 12,6 2,0/1,75 2,25 n.v.t.

Aantal verzekerden 986.000 951 .000 70.000 888.000

(toellchting op de geconsoIideer
verloopstaatin f miljoen)

1996

4.234

Totaap

1996

4.321

- 87

7.683

Totaal

1996

7.683

Het premiebedragOP/NP is gelijk aan de som van de door de werkgeversgestortenetto

premiesad f 3.185 miljoen en de vrijval uit de mitigeringsvoorzieningOP/NPad f 979

miljoen. Voorts is in het premiebedragOP/NP begrepenf 3 miljoen aan nagekomen

bijdragenvoorgaandejaren.

PENSIOENENEN UITKERINGEN

De post pensioenenen uitkeringenomvat ouderdoms-,nabestaanden-,bovenwettelijke

invaliditeitspensioenen,herplaatsingstoelagenen uitkeringenflexibel pensioenen uittreden

en is als volgt te specificeren:

8.045

8.045
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(toelichting op de geconsolideerde
verloopstaatin f miljoen)

1997 1996

NETTO APPARAATSKOSTEN 285 309

Het gemiddeldepersoneelsbestandbedraagt:

1997 1996

in personen 2.433 2.345

in fta’s 2.226 2.135

De verdelingvan het gemiddeldpersoneelsbestandis als volgt:

directie en staven 133 105

bedrijfseenheden 1.414 1.493

facilitaire diensten 886 747

OVERIGE MUTA TIES 432 529

OprentingreductievoorzieningFPU 400 400

Buitengewonebatenen lasten 32 129

NAMENS HET BESTUUR

prof. dr. B. de Vries, voorzitter

RM. Altenburg, eerstevice-voorzitter

W. Drees,secretaris
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OVERIGE GEGEVENS
OVERZICHT VAN IN DE GONSOLIDATIE BETROKKEN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

DDCHTERMAATSCHAPPIJ VESTIGINGSPLAATS BELANG IN % KERNACTIVITEIT

ONROEREND GOED:

Kantoren FondsNederlandBy, en Maastricht 100 Beleggenin onroerendgoed
KantorenFondsNederlandManagementBy. respectievelijkbeherenen

voerenvan het management
over registergoederen

Winkel BeleggingenNederlandBy, en Utrecht 100 Beleggenin onroerendgoed
Winkel BeleggingenNederlandManagementBy. respectievelijkbeherenen

voerenvan het management
over registergoederen

(NIH.) NetherlandsInternationalHotels By. Heerlen 83 Exploitatie Holiday Inn hotel,
Amsterdam

(HOG.) HeerlenOnroerendGoed By. Heerlen 100 Aan- en verkooponroerend
goed i.v.m. beleggingenin
hypothecaireleningen

GordiaanVastgoedBy. Heerlen 100 Ontwikkelenen exploiteren
van bouwprojecten

USA Holding B.V. Rotterdam 100 Houdstermaatschappij
van partnershipsin
-EIR Associates
-One Memorial Drive
Limited Partnership

-Wright RunstadAssoc.
Limited Partnership

US Alpha Inc. Delaware 100 Beheersmaatschappijvoor
beleggingenin de Verenigde
Staten

UK One By., UK Two By. en Aidwych HouseBy. Rotterdam 100 Beleggingenin het
Verenigd Koninkrijk

FinancieringsmaatschappijPlutus By. Rotterdam 100 Financieringsmaatschappij

BeleggingsmijPropfum I BY. Rotterdam 100 Beleggingenin vastgoed
fondsen

BRD VastgoedHolding By. Heerlen 100 Beheersmaatschappij
voor beleggingenin Duitsland

HYPOTHEKEN:

ExtemeHypothecaire Heerlen 100 Op naamvan de By. en voor
BeleggingenHeerlen By. rekeningen risico van ABP

verstrekkenvan hypothecaire
leningen

Een volledige lijst van geconsolideerdeen niet-geconsolideerdedeelnemingenis gedeponeerdbij de Kamer vanKoophandelte Heeden.
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ACCOUNTANTSVERKLARING

OPDRACHT

Wi] hebbende jaarrekening1997 van de Stichting PensioenfondsABP te Heerlengecontroleerd.De jaar

rekening is opgesteldonderverantwoordelijkheidvan het Bestuurvan de Stichting. Het is onzeverant

woordelijkheideen accountantsverklaringinzakede jaarrekeningte verstrekken.

WERKZAAMHEDEN

Onze controle is verricht overeenkomstigalgemeenaanvaarderichtlijnen met betrekkingtot controle

opdrachten.VolgensdezerichtHjn dient onzecontrolezodanigte worden geplanden uitgevoerddat een

redelijke matevan zekerheidwordt verkregen,dat de jaarrekeninggeenonjuisthedenvan materleel

belangbevat.Een controleomvat onder meereen onderzoekdoor middel van deelwaarnemingenvan

informatie ter onderbouwingvan de bedragenen de toelichtingenin de jaarrekening.Tevensomvat een

controle een beoordelingvan de grondsiagenvoor financiëleversiaggevingdie bij het opmakenvan de

jaarrekeningzijn toegepasten van belangrijkeschattingendie het Bestuurvan de Stichting daarbij heeft

gemaakt,aismedeeen evaluatievan het algehelebeeldvan de jaarrekening.Wij zijn van mening dat

onze controleeen deugdelijkegrondslagvormt voor ons oordeel.

OORDEEL

Wij zijn van oordeeldat de jaarrekeningeen getrouwbeeldgeeff van de grootte en de samenstel!ingvan

het vermogenper 31 december1997,van het verloop van de verplichtingen,het beschikbaarvermogen

en margein 1997,alsmedevan het fondsresultaatover 1997, in overeenstemmingmet algemeenaan

vaardegrondsiagenvoor de financiëleversiaggeving.

Eindhoven,29 april 1998

Moret Ernst & Young Accountants
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ACTUARIELE VERKLARING

Deze verkiaring heeft betrekkingop de actuariëlepositie ultimo 1997 van

de Stichting PensioenfondsABR

De voor 1997 geldendepremie is vastgesteldovereenkomstigde in de Statutenvan de Stichting

neergelegdemethodiek.Deze methodiekis naderbeschrevenin de door het Bestuurvan de Stichting

vastgesteldeActuariëleen bedrijfstechnischenota.

Voor de waarderingvan de verplichtingenin de jaarrekeningis aangeslotenbij de in de methodiekvan

premievaststellingvastgelegdeberekeningswijzevan de ‘Voorziening OpgebouwdeRechten’.

De berekeningenvan de in de Jaarrekening1997 verantwoordeverplichtingenzijn gebaseerdop de

administratievegegevenszoalsdezedoor de administratievan de Stichting zijn verstrekt.Het bedrag

aan berekendeVerplichtingen ultimo 1997 ad f 206.220miljoen, dat in de Jaarrekening1997 is verant

woord, is door onsgecontroleerden akkoordbevonden.

In verbandmet het thansdrie jaar naijlen van de grondslagenonderzoekenen de tot nu toe waargeno

men verzwaringenin de stertegrondsIagennaaraanleidingvan eerderegrondslagenonderzoeken,wordt

daarmeebij de vaststellingvan de Verplichtingenafzonderlijk rekeninggehouden.In de Verplichtingen is

hiertoeeen bedragvan f 1.500 miljoen opgenomen.Met het oog op de verdereontwikkeling van de

verwachteIevensduurvan de deelnemersen dedaarmeesamenhangenderisico’s voor de Stichting is

voorts een verkenninguitgevoerdnaarde mogelijke Iastenverzwaringbij bepaaldescenario’s.

De conclusieuit dezeverkenningis dat de actuariëlepositie van de Stichting ultimo 1997 ruimschoots

dekking biedt voor bedoelderisico’s.

Dankzij het gunstigejaarresultaatnam de dekkingsgraadvan VermogenversusVerplichtingensterktoe.

Mede in aanmerkingnemendede actualiteitvan de gehanteerdeactuariële grondsiagenis dan ook

sprakevan eenverbeteringvan de actuariëlepositie. Dit wordt tevensbevestigddoor de uitkomstenvan

de toereikendheidstoetsdie werd uitgevoerdin het kadervan de door de Verzekeringskameruitgevaar

digdeActuariële PrincipesPensioenfondsen.

In samenhangmet de geldendemethodiekvan premievaststelling,waarin in beginselgelijkheid geldt

tussende benodigdeen feitelijke premie,is de actuariëlepositie ultimo 1997 van de Stichting Penstoen

tondsABP gezondte noemen.

Amsterdam,29 april 1998

KPMG Brans& Co
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COLOFON

CorporateCommunicationsABP

Postbus4911 6401 JS Heerlen

Oude Lindestraat70, 6411 El Heerlen

Tel.: 045 - 579 81 00

Fax: 045 - 579 21 94

E-mail: corp.comm@abp.nl

http://www.abp.nI
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