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Het Rapport

Het vermogenom te leven

SindskUrt siert eenopgaandelijn alle visueleultingen van ons bedrijf. Deze lijn is de basis

van onzenieuwehuisstijl en symboliseertde menselijkeIevenslijn. Niet voor niets laten we

de un eindigenbij ons logo. Bij onverwachte,somsingrijpendegebeurtenissenvoorziet

ABP in (financiële)zekerhedendie er toe bijdragendat het evenzich altijd in opgaandelijn

blijft ontwikkelen.ABP staatdan 00k VOOf hot vermogenom to leven.We hebbenervoor

gekozenom dezesloganin dit jaarverslagthematischuit te werken.

Elke werkdagbellen zo’n drie tot vijfduizend mensenonscalicentermet eenvraagover

hun financiëletoekomst.Achter zo’n zakelijkevraaggaatmeestaleon zeerpersoonuijk

verhaalschuil. Mensenhebbeneennieuwewoning gekocht,verwachtenhun eerstekind

of wiHen eenwereldreismaken.Normaalgesprokenwetenwe niet welke gebeurtenissen

aanleidingvormenom to bellen. Dat hoeff ook niet. Wij zijn er in de eersteplaatsom de

vragenvan onzeverzekerdenzo goedmogelijk te beantwoorden.We gevenoverzichten

inzicht in iederspersoonhijkesituatie,en we geveneon adviesop maat.Maar voor één

keerhebbenwe eenuitzonderinggemaakt.We hebbenboilers uitgenodigdom onsvoor

dit jaarverslageon kijkje to gevenin hun persoonlijkleven.Met ats resultaateenserie

boeiendeportrettenvan mensen,vertellendover hun leven,nadenkendover de toekomst,

gefotografeerdin hun eigenomgeving.

Verspreidover hot jaarverslagZijfl ook detailsvan kindertekeningenopgenomen.In de

laatstemaandenvan 1998 hebbenruim driehonderdkinderenvan zesbasisscholenop ons

verzoektekeningengemaaktover do onderwerpenouderworden,overlijden,ziek worden,

nieuwwerk vindenen ‘vermogenom te leven’. De winnendetekeningenzijn door ons

gebruikttijdensde NationaleOnderwijsTentoonstellingvan begin 1 999.
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De Kern igg8

Kernpuntenen kerncijfers

Proflel encentraleambitie

We kiezenvoor eenpositioneringals zelfstandig,coöpera

tiefbedrijfspensioenfondsop basisvansolidariteit.

De collectievepensioenregelingen dewerknemersverze

keringenvormenblijvend debasisvoor eenvolledigen

samenhangendemployeebenefitspakketvoorwerkgevers

enwerknemersbi.j overheiden onderwijs.Als institutione

le beleggerwillen webehorentot debestenin dewereld.

We zijn een codperatieveorganisatie.Onzeopdracht

gevers,werkgeversenwerknemersbij overheidenonder

wijs, zijn eigenaarenkiantvanASP. Onzeklantenzijn onze

aandeelhouders.

We willen betaalbarekwaliteit leveren,toegankelijkblijven

voor iedereen,hogeservicebieden,hogeopbrengsten

genererenenscherplettenop deuitvoeringskostenvan

betASP apparaat.

We willen gekendzijn als professioneel,gedegen,betrouw

baar,betrokken,eerlijk enzeker.

We stimulereneencultuurwaarinvoldoenderuimte is

voor zelfstandigheideneigenverantwoordelijkheid,

kostenbewustzijnenprestatiegerichtheid,initiatief en

vernieuwingszin,creativiteitenprofessionaliteit,perma

nenteontwikkelingenmobiliteit.

ToekomstvanABP

Bij deprivatiseringin 1996is afgesprokendatervoorASP

tot i januari2001 eenbijzonderebeschermingsalzijn in

die sin datsectorenbinnenonzebedrijfstaktot die datum

verplichtaangeslotenblijven bij ASP. In betverslagjaaris

dediscussiegestartoverdeinricbtingvandepensioen

voorzieningbijoverheidenonderwijsna i januari2001.

We hebbenervertrouwenin datonsesocialepartners

kiezenvooreenvoortzettingvandesamenwerkingmet

éénongedeeldASP, tot ver in betnieuwemillennium.

Dankunnenwe devoordelenbehoudenvanbogebeleg

gingsopbrengstendoorgebundeldefinancidlekracht,

lagereuitvoeringskosteneneenkwalitatiefhoogwaardige

dienstverleningdoorprofessionele,betrokkenmede

werkers.

Binnenonzemogelijkhedenen speelruimtestellenwij

aliasin betwerk om een positietebereikenwaarbij ASP

zowelberedeneerd- op grondvantot deverbeelding

sprekende,feitelijke resuitaten- als gevoelsmatigdevoor

keurkrijgt bij betoplossenvancomplexevraagstukken

van inkomens-enbestaanszekerheid.

Kernpunten1998

Na oprichtingvanbetVerzekeringsbedrijfin 1996en

overnamevanSSA Schaderegelingin 1997,is eind 1998

doorASP enP0GM eenbodgedaanop deNationale

lnvesteringsbank.Van evengrootstrategischbelangis bet

in betverslagjaargenomenbesluitvandebesturenvan ASP

enuszoombeidebedrijvente integreren.

ASP is eenfinancieelgezondeorganisatie.Met onze

ambitieuzebeleggingsstrategiegenererenwe goede

rendementen.Zelfs in de somberstescenario’szijn we in

staatom aanonzeverplichtingente voldoen.

Om voormeerpartijenbinnenonzedoelgroepfondsente

kunnenbeheren,vindt erbij ASP Vermogensbeheereen

ingrijpendtransformatieprocesplaats.Er is eenmarke

ting- enproductstrategieontwikkeld,kiantprocessenzijn

opnieuwingericht,ener zijn nieuwevestigingengeopend

in AmsterdamenNewYork.

ASP gaatvanafi januari2000voor 230.000(oud-)militairen

de ouderdomspensioenenverzorgen.We bescbouwende

opdrachtvan Defensieals eenblijk vanvertrouwenin de

kwaliteit encontinuIteitvanonsbedrijf.
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De Kern 1998

Met hetnieuwePensioenoverzichtbiedenwe onzedeel

nemersinzicht in bun actuele,persoonlijkefinancidle

situatiebij pensionering,eerderstoppenmetwerken,

overlijdenenarbeidsongeschiktheid.We adviserenonze

deelnemersenbiedenmaatwerk-productenaanvia ons

calicenter.

In 1998 is fors geInvesteerdin informatietechnologie.

We gaandehuidigesystemenvervangendoorsystemen

die beterin staatzijn om meerregelingenuit te voeren

tegenlagerekosten.

Voor werkgeversintroducerenwe eennieuwe,gemakke

lijkere maniervangegevensaanlevering,diebovendien

Ieidt tot minderfouten.

De activiteitenomABP klaar te makenvoor de euroenbet

millennium,liggenop schema.

Financiëlekerngegevens

Naarmateeen pensioenfondsouderwordt,verandertde

verhoudingtussenactievedeelnemersengepensioneer

den.Daardoorstijgt bettotaalvan de pensioenuitkerin

gen,nemende totalepremiebatenverhoudingsgewijsaf

enwordendebeleggingsopbrengstensteedsbelangrijken

Datzienwe terugin onzecijfers. In 1998heeftASP aanshe

gepensioneerdenin totaal18,5miljard uitgekeerd.

Daartegenoverstondenpremie-batenvan16,2miljard.

Uitgangspuntvoor ASP is datde pensioenpremieszo laag

enstabielmogelijk moetenblijven. Hetverschiltussen

premie-inkomstenenuitgavenkandanahleengecompen

seerdwordenmethogereinkomstenuit beleggingen.

1998wasin datopzichteengoedj aarvoorASP. Debeleg

gingsopbrengstenbedroegen1 29,2miljard.We hebben

eenuitstekendrendementgerealiseerdvan 12,9%,ruim

bovenbet rendementvanonzestrategischenormporte

feuille.

Voor de dekkingvandeverplichtingenis eenvermogen

beschikbaarvanf 250miljard. Daarstaanverplichtingen

tegenovervoor eentotaalvan1218miljard. De dekkings

graadOP/NP/FPUis i 14,8%op basisvaneenrekenrentevan

4%. De conclusieis datonzefondspositieruim toereikend

is om aanalIe verphichtingente kunnenvoldoen.Een

nadereanalyseis opgenomenin hetdeelCijfers,hoofd

stukfondspositie.

De premieis voor 1999dezelfdegeblevenalsvoor 1998,

namehijk13,2%.h-loewel dit eerderwel werdverwacht,

hoefdeer geenpremiestijgingplaatste vinden,omdatde

beleggingsopbrengstenin 1997 en 1998goedzijn geweest.

Voor dejarenna 2000wordtuitgegaanvanreahistische,

dochvoorzichtigeschattingenvande opbrengsten.We

verwachtendatdeinvloedop depremiebeperktzal zijn.

Hetbeleggingsbeheidis - geziende invloedvanbetrende

mentop betstrevenom metlagepremiespensioenenuit

te keren - betbelangrijlcstebeleidsterreinvan ASP. Eind

1998heeftdejaarhijkseevaluatievandit beleidertoe

geleiddatASP ultimo 2001 42% (in phaatsvan30%) van

deportefeuillein aandelenbelegdzal hebben.

Find ‘997 Find 1998 Doe! 2001

Vastrentende waarden 70% 65% 50%

Aandelen 21% 27% 42%

Onroerendgoed 9% 8% 8%

(Cijfers op basi,van marktwaarde)

De uitbreidingvanbetaandehenbezitgaatgepaardmet

eenscherpebewakingvande risico’s die aandezestrate

gie kieven.Onzebuidigewaarderingssystematiekvoorziet

hierin dooreenflunk deelvan dewaardestijgingapartte

zettenalsvoorzieningvoor betopvangenvaneventuehe

tegenvallersdie zich op definancielemarktenkunnen

voordoen.Verderis er een uitgebreidsysteemvan regela,

proceduresencriteria die interngehanteerdwordenom

bettotalerisico te beheersen.
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DeKern 1998

Meeiarenoverzicht

FinanciSlegegevens(in f miljoen) 1997

aanwezigvermogen

beschikbaarvermogen

voorzieningopgebouwderechten

ouderdoms-,nabestaandenpensioenen

bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen(i+)

flexibel pensioenenuittreden

marge

Samenstellingbalansin f miljard

De balansis samengestelduit verplichtingenen

beschilrbaarvermogen.De verplichtingenzijn in

afdoendemategedekt.De vastrentendewaarden

zijn weergegeventegenaflossingswaarde;de

zakelijkewaardentegenactuelewaardenaaftrek

vaneenherwaarderingsreserve.

250

278.551 252.292 224.666 206.383

250.016 230.271 208.928 194.946

218.388 206.220 193.283 179.359

211.367 200.342 188.633 175.859

5.300 5.107 4.650 3.500

1.721 771 — —

31.628 24.051 15.645 15.587

Geografischespreidingbeleggingen

in f miljard (tegenactuelewaarde)

ABP streefter naarbetbelangvandebeleggingen

in hetbuitenlandte verhogen.Dit zowelvoor

vastrentende-als zakelijkewaarden.

• uerplichtingen I zake1ijJ

I uastrentend

1998 1996 1995

vastrentendewaarden 170.747 170.442 163.202 158.044

zakelijkewaarden 102.449 81.060 63.251 48.983

nettoviottendactief 5.355 790 — 1.787 — 644

herwaarderingsreservezakelijkewaarden 28.535 22.021 15.738 11.437

250

• yaw butitenland zw buitenland

• yaw binnenland • zw binnenland
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De Kern 1998

Percentages

dekkingsqraadoP/NP/FI’lf

premiepercentageS

ouderdomennabestaanden

(md. reparatieANW-hiaat)

bovenwettelijkeinvaliditeit, hoog

bovenwettelijkeinvaliditeit, laag

flexibel pensioenenuittreden

contractloonontwikkeling(= pensioenindexatie)

Rendementen(in %)

totaalrendementbeieggingen(= direct+ indirect)

• Exclusiefverplichtinqen
en beschikbaaruerma9en
nearbouenwette1ije
nuaIiditeitspensioenen

Rendementen/assetin 1998in %

Retrendementop aandelenlag in 1998bedui

dendhoger danhetrendementvanhetWM-Uni

versum,vastrentendewaardenscoordenjets

onderhetuniversum.Ook onroerendgoed

Gemiddeldeperformancein %

De gemiddelderendementen1994-1998per

categorieovertreffenvoor aandelenenonroerend

goeddie vanhetWM-Universum

presteerdeonderhetuniversum-rendement.

25 25

20

• uastreritend • aandeeri• onroerendqoed • vastrentend• aandelen onroerendgoed

1998 1997 1996 1995

13,40

1,40

1,15

2,20

12,60

2,00

1,75

2,30

114,8 112,0 108,3 108,9

2,6 2,1 1,5 0,5

12,9 11,9 11,8 16,4

11,60

1,85

1,60

11,78

1,77

1,52

vastrentend 10,5 6,7 8,5 16,9

aandelen 19,5 37,1 28,5 16,1

onroerendgoed 3,3 17,1 15,8 8,4

25 25

w:k!E[0

ABP WM-Universum

15

10
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De Kern sgg8

Personen(oontallenultinio)1

1998 1997 1996 1995

Bestandsopbouwultimo 1998x 1.000

personen(leeftijdsklassenvan 5 jaar)

De gemiddeldeleeftijd van actievenenslapers

ligt rondde45 jaar.De na-oorlogsegeboortegoif

gaatovercirca 20 jaarmetpensioen.Het aantal

actievenomvatpersonenin actievedienst,

vuT’ers enwachtgelders.

Bestandsverdeling1998in %

Hetbestandbevat2,2 miljoen deelnemers,

alsvolgt verdeeld:

qepensioneerden

553.100• 26%

fl in octieuedienst

904.000• 41%

• 1998 betreftdeflnitieueaantalien,
evenais1996€0 1995;000T 1997 090

de ranünqeninjaarsersiaq1997

versangendoor definitieuesantalien
(in actievedienst8g.oooin plants
van88&ooo,met wachtgeid58400

in plantsvan 6.ooo,slopers638.200
inplaats000 605.000).

• gepensioneerden

• slopers

• octieuen

U slopers

658.000• 30%

vuT’ers

25.000• 1%

wochtgelders

52.000• 2%

in actievedienst 904.000 895.000 887.000 880.000

metVUT 25.000 35.000 41.000 41.000

metwachtgeld 52.000 58.400 62.000 67.000

slapers 658.000 638.200 610.000 597.000

gepensioneerden 553.100 539.200 522.000 503.000

metouderdomspensioen 276.000 270.000 264.000 258.000

metnabestaandenpensioen 175.000 173.000 170.000 158.000

metbovenwettelijkinvaliditeitspensioen 86.000 91.000 88.000 87.000

metflexibel pensioenenuittreden 16.100 5.200 — —

medewerkersin dienstbij ASP 2.661 2.566 2.342 2.286

in dienstbij deelnemingen 141 25 33 31

aantalaangeslotenwerkgevers 5.799 5.717 6.068 6.477

<25 <35 <45 <55 <65 <75 <65 <90
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Jaarverslag1998ABP

Van het Bestuur

Het ABP-Bestuurheeftop 7 april 1999de jaarrekeningover 1998van ABP vastgesteld.

Het Bestuurheeftkennisgenomenvan de verkiaringenvan de accountantMoret Ernst&

YoungAccountantsdie de jaarrekeningheeftgecontroleerd,en van de actuarisKPMG

Brans& Co.

De discussietussende socialepartnersin de Pensioenkamervan de Raadvoor bet

Overheidspersoneelsbeleid,onzeopdrachtgevers,overde toekomstvan de pensioen

voorzieningbij overheiden onderwijs,en daarmeevan ABP, hebbenwij op de voet gevolgd.

We hebbener vertrouwenin dat de socialepartnerszuNen kiezenvoor éénABP, datvanuit

eenkrachtige,zelfstandigepositie kan blijven zorgenvoor de financiëlezekerheidvoor alle

werknemersbij overheiden onderwijs.

Het Bestuurheeft in betverslagjaarveel aandachtbesteedaanbesluitvormingmet

betrekkingtot strategischevraagstukken.Het besluittot integratievanABP en USZO is

daarhet meestuitgesprokenvoorbeeldvan.

Van groot belangvoor de strategievormdevoorts bet onderbrengenvan de

ouderdomspensioenenvan (oud-)militairenbij ABP. We zien dezeopdrachtvan sociale

partnersen bet kabinetals eenblijk van vertrouwenin de kwaliteit en continulteitvan bet

bedrijf.

Een belangrijkestrategischemijlpaal in 1998op beleggingsgebiedis het voornemen,om

samenmet PGGM, eengezamenlijkeonderneming(houdstermaatschappij)op te richten

voor gespecialiseerdvermogensbeheer.Bij betslagenvan bet bod op de NIB zal dezebank

binnendezehoudstermaatschappijeenplaatskrijgen. ABP doetdaarmeeniet alleeneen

goedeinvestering,maarverstevigtook zijn positie op de internationalefinanciëlemarkten.

Het Bestuurdanktde Directieraad,de Raadvan Advies, de Beleggingscommissie,de

Ondernemingsradenvan ABP/USZO en de medewerkersvoor de grote inzet in 1998,en

hun bijdrageaande verdereontwikkeling van deABP-groep.

Heerlen,7 april 1999

Namenshet Bestuu

Prof. dr. B. deVries, voorzitter
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Het Rapport

Dc jarenvan belangrijkekeuzes

ABP brengtiederjaarversiaguit aanalle betrokkenenbij ons pensioenfonds.Dat zijn

primairwerkgeversen werknemers,die tevensde zeggenschaphebbenover de pensioen

regelinnde organisatie.Zij zijn uiteraardgeInteresseerdin eenverantwoordingover de

bereikteresultatenvan het afgelopenjaar. In de kern gaathet daarbij om tweevragen:hoe

is het onsvergaanin financieelopzichten welke beslissingenzijn er genomenover de

toekomst.Bij dit Iaatstegaathet niet alleenom de beslissingendie ABP neemt, maaroak

am het beleid dat in overlegmet anderenwordt gemaakt.

ABP na 1 januari2001

De solidariteitonderde ruim éénmiljoen werknemersbij overheiden onderwijsop

pensioengebiedis bijna 75 jaar lang wettelijk geregeldgeweest.De voormaligeABP-wet

bood werkgeversen werknemersgeenkeuze.Er waséénregeling,iedereenwasverplicht

aangeslotenen betaaldeeengelijke premie.Die tijd is binnenkortvoorbij. Na 1 januari

2001 geldenvoorABP de algemeneregelsvoor deelnamein eenbedrijfspensioenfonds

(de wet betreffendeverplichtedeelnemingin eenbedrijfspensioenfondsWet BPF).

De socialepartnersbij overheiden onderwijsstaannu voor de uitdagingom de pensioen

voorzieningvoor de komendedecenniaopnieuwte organiseren.In essentiegaathet hierbij

om het vraagstukvan de risico-solidariteittussende verschillendeoverheidssectoren.

Willen zij de lastenin gelijke mateblijven dragen,of wordt de salidariteitin en de zeggen

schapover de pensioenregelingper sectorgeorganiseerd?Daarmeeis ook de vraagaan

de ordeof er eenABP blijft. Er Iijken drie uitkomstenmogelijk: elke sectorkiest voor een

eigenregelingen ABP wordt opgesplitst,er komen meerregelingenmet éénABP, of er

blijft één regalingmet éénABR

De inventarisatiefase

De gedachtevormingoverde toekomstvan de pensioenvoorzieningis in 1998 begonnen

met het door onzesocialepartnersgestarteproject ABP na 1 jarluari2001,zondertwijfel

het belangrijksteproject in ons bestaan.De socialepartnershebbenin eenaantaltaak

groepen,ondersteunddoorABP, eenstudieverricht naarde verschillendeopties.Er is

geInventariseerdwat de gevolgenzijn wanneergekozenwordt voor eenvan de ontwik

kelde modellen.Deze inventarisatiegeefteen goed inzicht in de consequentiesop een

groataantalterreinen,waaronderdat van de zeggenschap,de verdelingvan hetvermogen

bij opsplitsing,beleggingsresultaten,uitvoeringskosten,organisatie,personeelen IT.
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Jaarverslag1998ABP

Een pensioenvoorzieningdient in goedsamenspeltussensocialepartnersen pensioen

fondsbestuurtot standte komen.Daarbij is het Bestuurverantwoordelijkvoor de financiële

positievan het fondsen zijn de socialepartnersverantwoordelijkvoor de inhoud van de

regeling

Het huidige inrichtingsmodelkent eenéen-op-éénrelatietussenpensioenregelingen pen

sioenfonds.In enkelemodeflenzou er - afhankelijkvan de variant - in meerof mindere

mateeenontkoppelingontstaanin dezeéen-op-éenrelatie. Derhalveleiden met name

dezemodellentot nieuweverhoudingen,waarinverantwoordelijkhedenen bevoegdheden

van de bij de pensioenvoorzieningbetrokkenpartijen op adequatewijze moetenworden

geregeld.

‘I,
Indien socialepartnerskiezenvoor vormenvan sectoralisatieheeff dat in verschillende

opzichtenbetekenisvoor de financiëlepositie van hetfonds.

Hoofdpuntenin dit verbandzIjn:

— de financiëlegevolgenvan sectoralisatiein hetalgemeen;
.4

— de methodevan vermogenstoedelingbij sectoralisatie;

— de financiëleafsprakenbij uittreding van sectoren.
‘I’

Het vraagstukvan de verantwoordelijkheidvan het Bestuurvoor de continulteitvan de

pensioenuitkeringenen daarmeeook voor de kwaliteit en continulteitvan hetapparaat,

kent eenaantaldimensies.In de eersteplaatsgaathet om de effectenvan vormenvan

sectoralisatieop de uitvoeringskostenen het rendementop het belegdvermogen.

Gemaakteanalyseslaten zien dat sectoralisatiehogereuitvoeringskostentot gevoig heeff.

Verder is er de relatietussende omvangvan het vermogenen het te behalenrendement.

Er zijn sterkeindicatiesdat de omvangvan hetvermogeneenpositieveinvloed heeftop

het rendementspotentieel.

In de tweedeplaatsgaathet om de positievan pensioenfondsenin eenomgevingwaarin

in toenemendemategrotefinanciëleconglomeratenactief zijn. Dezeondernemingenzijn

krachtigespelersop de employeebenefitsmarkt,die via overnamesen alliantieshun

positieverderblijven versterken.Alleen vanuit eensterkepositie quaomvangen onder

nemingskrachtkan ABP met eenpositioneringop coöperatievebasiseenzelfstandigerol

blijven vervullen in de marktvan employeebenefits.

Onzemening

Wij zoudengraagzien datsocialepartnerskiezenvoor een inricliting van de pensioen

voorzieningdie alle voordelenvan risico-solidariteiten draagvlakin zich verenigt.

Uitgangspuntis handhavingvan solidariteitbinnende collectieveregelingvoor de niet

beInvloedbarerisico’s van ouderwordenen overlijden.
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Het Rapport

Een gemeenschappelijkepensloenregeling,al dan niet in combinatiemet sectorale

regelingen,ondergebrachtin en uitgevoerddoor éénABP, sluit naaronzemening het beste

aanbij de wensenen behoeftenvan onzekianten.Het combineertde voordelenvan een

agepremie,hoge beleggingsopbrengsten,een hogeservicevanuit één loket en lagere

uitvoeringskosten,met de mogelijkheidom maatwerk-productente ontwikkelendie pas

senbinnen hetsectoralepersoneelsbeleiden die naadloosaansluitenop de collectieve

voorzieningen.

Maatschappelijkeen politieke ontwikkelingen

MeerindivIdueleverantwoordelijkheid

De trendvan de jaren negentigis de toenemendeverantwoordelijkheidvan de individuele

burgervoor zijn eigenfinanciëlevoorzieningen(responsabiliseringvan het individu).

We zien datwerkgevershun personeelsbeleidhieropaanpassen:van de zekerheids-en

rechtenfilosofienaareon stelselvan gezamenlijkeen individueleverantwoordeHjkheden.

Dit wordt bij de overheiden het onderwijszichtbaarin hetzoekennaarnieuwe

verhoudingenin de arbeidssfeer.Kernpuntenin het beleidvormende decentralisatievan

de arbeidsvoorwaardenen het in lijn brengenvan de rechtspositievan ambtenarenmet die

van de marktsector.

Werkgeversdenkenin toenemendematevanuit het conceptvan employeebenefits.Dit

hangtsamenmetdemografischeontwikkelingen,die wijzen op eenfasevan toenemende

vergrijzing en ontgroening.Met eenaantrekkelijkemployeebenefitspakketkan do work

geverzich op de krappearbeidsmarktin positievezin onderscheidenvan zijn concurrenten

in de strijd om schaars,talentvol personeel.En is de kansgroterdat de zittendemede

werkersvoor het bedrijf behoudenblijven.

4

De maatschappelijkeveranderingenvinden hun vertaling in eenaantalbeleidsinitiatieven

van de overheidals wetgeverdie direct of indirect van invloed zijn op de uitvoeringvan de

pensioenenen de socialezekerheid.Ook do EuropeseUnie neemtinitiatievenop dit

beleidsterrein.Wat al dezewettelijke veranderingengemeenhebben,is dat ze niet leiden

tot éên,dwingendscenario,maarruimte gevenaan nieuweevenwichtentussende

publiekesectoren do markt.

Be Pensioen-enSpaarfondsenwet:ultruil NP/OP

Socialepartnersin de Raadvoor het Overheidspersoneelsbeleidhebbenop 22 april 1998

een akkoordbereiktover de toekomstvan de collectieveregelingvoor het nabestaanden

pensioen.
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We zienhettotaleaantalwerknemersbij onze

sectorengelijk blijven.We! verwachtenwe dat

grotegroepenwerknemers,in dejarenzestigen

zeventigaangenomen,dekomendeperiode

vervangen gaanworden.Op dearbeidsmarkt

moetdeoverheiddeconcurrentieaangaanmet

hetbedrijfslevenin destrijd om schaars,hoger

opgeleid,talentvolpersoneel.

Eentweedepijier vanhetkabinetsbeleidbetreft

hetbesluit datambtenarendezelfderechtenen

plichtenkrijgen alswerknemersin demarkt

sector.Zo is deWet op deOndernemingsraden

gaangelden,evenalshetrechtom te staken.Ook

desocialezekerheidsregelingenwordenvervan

gendoordegewonewerknemersverzekeringen

VJW enWAO. DeWAO is in 1998ingevoerd;de

WW vervangtin 200! dewachtgeldregelingen.

Aantalgepensioneerden(OP,NP, FPU,IP exciusiefI4PT) ultimo 1998

verdeeldnaarsector

Overig 37.000 • 6,9%

Rijk 122.000• 22,8%

Waterschap4.000• 07% Defensie45.00’.’ •

J

‘e marktvooroverheidenonderwijs

Beginjarennegentigheefthetkabinetbesloten

omdearbeidsre!atiebij deoverheidenhetonder

wijs ingrijpendte moderniseren.Kernpuntin het

beleidis dathetarbeidsvoorwaardenoverlegniet

meercentraalgevoerdwordt, maarbinnenacht

verschillende sectoren;Rijk, Gemeenten,Provin

cies,Waterschappen,Defensie,Politie, Rechter

lijke machtenOnderwijs.Daamaastkennenwe

desemi-overheidsinstellingen,waaronderde

energie- ennutsbedrijven,deKamersvoorKoop

handelendevervoersbedrijven.

De keuzevoordedecentralisatievanhetarbeids

voorwaardenoverlegbetekentdatsocialepartners

persector,of persub-sector,vormeninhoudge

yenaanhunarbeidsvoorwaarden.We signaleren

eengroeiendebehoeftebij socialepartnersaan

adviseringbij hetoplossenvansectoralevraag

stukkenrandominkomenszekerheid.ABP biedt

ezemaatwerk-oplossingen.

Aantalactievenultimo 1998verdeeldnaarsector

Overig 89.0009,8%

Waterschap8.000• 0,9% Rijk126.000 • 13,9%

Prov
14.0 0•1,5°k

Provincie

______________________

ii.ooo.çl

Gemeente
155.000• 289%

Gemeente
196.000• 21,8%

Rechtelijkemacht
2.000 • 0,2%

Politie 48.000• 5,3%

p..

‘p

Politie

4.000 • 0,7%

Defensie23.000 • 2,5%

Onderwijs398.000• 44,1% 0nderws158.000• 29,5%

15



Het Rapport ___j
Deelnemerskrijgen eeneenmaligekeuzeam hot rechtop nabestaandenpensioenin te

ruilen voor eenbogerouderdomspensioen.Dit gebeurtzonderonderscheidte makennaar

geslachten heeff betrekkingop do diensttijd na de invoeringsdatumvan 1 juli 1999.

Het nabestaandenpensioenbij ovorlijden vOOr 65 jaarwordt gobaseerdop rontedekking,

waarbij de niouw ontstaneuitkeringenin dat jaarwordengofinanciord.Het akkoordvoor

ziet verderin eon definitievo ‘reparatie’ van betANW-hiaat.ABP is op 1 juIl 1999gereed

om de regelingultruil NP/OPuit te voeren.

•
4 I Hetpensioenconvenant

Eind 1997bebbenbet kabineten de socialepartnerseenpensioonconvenantgesloten.

Hierin wordt de eigenverantwoordolijkheiderkendvan socialepartnersbij bet ontwikkolen

en vaststellonvan aanvullendepensioenregolingen.Dit komt volledig overeenmet onze

zienswijze.Het pensloenconvenanthanterenwij als eidraadbij de vormgevingvan een

markt- en klantgerichteorganisatie,bij bet ontwikkelon van eengedifferentieerd

productenpakketen bij de inrichting van kostenmanagement.

Een van de regelingenuit betconvenantis dat de pensioenregelingenmacrobezienniet

duurdermogenworden.Om dat te metenworden101 fondsengevolgd.We zijn blij met de

selectiovanABP doorde Stichting van deArbeid voor bet evaluatie-onderzoeknaarde

matewaarin de doelstellingenuit bet pensioenconvenantwardengerealiseerd.We gebrui

ken de zogenoemdemoetwijzeram de kostoneffectente berekenenvan wijzigingen in de

pensioenrogeling.Oak kunnenwe ult de meotwijzerafleidenhoe kostonstijgingenbet

bestekunnenwardengecompenseerd.

Handhavingverpiichtsteiing

We ondersteunenbet handhavenvan do verplichtedeelnamein de collectieveregeling

binnenéénbodrijfstakpensioenfonds.Do solidaritoit blijft daarmoebeboudon,niemand

wardt uitgeslaten,or vindt geenselectieaande toegangspoortplaats.Verplichtedoelname j
versterktbet duurzameeconamischdraagvlaken daarmeede continulteitvan bet

pensioenfands.En datzijn voorwaardenvoor eenkrachtig langetermijn boleggingsboleid.

En zijn de resultatenvan bet pensioenfondsonderde maat,dan is er ondanksde verplicbte

deelnametacheen magelijkheidvoor socialepartnersam over te stappennaareenandere

marktpartij.Dat is eenvolstrektnarmaleen gezandedruk am marktconformto blijven

presteren.Wie betover eon langoretijd genomenaantaonbaarmindergood doetdan

anderenop bet gebiedvan beleggingsrendementon.uitvoeringskosten,serviceen keuze

magelijkhodon,moot alles in bet work stollon am do prostatiosto vorbeteronon als dat

niet Iukt ruimto laton aanpartijen am to vertrokkon.
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Menkanop drie manierenpensioenopbo

— beleggenvooreigenrekeningenrisico;

— afsluitenvaneen contractmeteenverzekeraar

waarrneeeenpensioenuitkeringwordtgekocht

— deelnemenin eenpensioenfondswaarmeeeen

aanhetinkomengerelateerdepensioenuitkering

wordtverkregen.

In al dezegevallenis menafhankelijkvande

beleggingsresultaten,rnaarverderzijn erenkele

belangrijkeverschillen.De eerstetweemethoden

kenmerkenzich doorkeuzevrijheid,terwiji het

laatstemodeleenverplichtkarakterheeften

daarmeesolidariteitorganiseerttussendedeel

nemers.Dezeverplichtedeelnameensolidariteit

heeftgratevoordelentenopzichtevandemdlvi

duelevarianten.

In deeersteplaatsgaanderneestemensen,aan

gespoorddooradvertentiecampagnes,eerstrond

hunveertigstelevensjaarnadenkenoverdenood

zaakvaneenoudedagsvoorziening.

Daarentegenwordtbij eenpensioenfondsver

plicht eenpensioenopgebouwd,doorgaansvanaf

deleeftijd van 25 jaar.In delevensfasevan25-40

jaarwordtcircatweederdevanhetpensioen

opgebouwd.Vroegbeginnenis dusergvoordelig,

maarzonderverplichtstellingkomtdaarweinig

vanterecht.

Verderzijn er,bij individueelbeleggenvooreigen

rekeningenrisico, ookbij een langebeleggings

horizonbehoorlijkerisico’sverbondenaande

rechtstreeksedeelnameaandefinanciëlemark-

ten.Er zijn nu eenmaalsterkwisselendekansen.

Nog afgezienvanderelatiefhogebeleggings

kostenzullendezekansener toeleidendatvoor

circaeenderdedeelvandeindividuelebeleggers

hetopgebouwdekapitaalvolstrektonvoldoende

zal zijn voor eenacceptabeleoudedagsvoor

ziening.Deelnemenin eenpensioenfondsbrengt

solidariteittussengeneratiesteweeg,waardoor

dezetweedelingwordtvoorkomen.

Taakafbakeningpensloenfondsenen verzekeraars

Vroegerleiddenbanken,verzekeraars,pensioenfondsenen uitvoerdersvan socialezeker

heid eenelgenbestaan.Tussenal dezeaanbiedersbestondennoch quaproducten,noch

quadistributie,veel overeenkomsten.Tegenwoordigzien we eenvervagingvan de markt

waaropdezefinanciëledienstverlenerszich bewegen.Pensioenfondsen,waaronderABP,

richten eigenverzekeringsbedrijvenop. En het is nog maareenkwestievan tijd voordat

socialezekerheiclaproductendoorcommerciëlefinanciëleconcernszuHen worden

aangeboden.

ABP VerzekeringsgroepNV is er - met instemmingvan socialepartners- gekomenom

productente kunnenleverendie niet via de collectiviteit kunnenwordenaangeboden.Juist

vanwegede samenhangmet de collectieveproducten,hechtenwe aanhetABP-Iabelvoor

onzeverzekeringsproducten.Een mogelijk verbodop tiet gebruikvan hetABP-labelzou

aandezesamenhangin belangrijkemateafbreukdoen.

en pensioenvoorzieningin goedeen inslechtetijden

1
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‘Natuurlijk hoop ik nog heel
lang te leven, want het leven is

nog nooit zo mooi geweest’

‘We hebbenrecenteen appartementqe

kocht, dat eind dit jaar wordt opqeleverd.

Onzevastelastenqaandaardooromhoog.

Ms mijn vrouw overlijdt, kan ik die blij

yen betalen.Maar qa ik eerderdood, dan

is de situatieanders.Dan qa je loch den

ken, misschienmoetenwe wel iets

extra’sdoen. 1k hebbenABP qebeldmet

de vraaq of het nuttig is om zo’n risico

verzekerinq atte sluiten.Dat zijn we nu Harry Donjacour,59 jaar

aan het uitzoeken.Want misschienis het Begon in 1956 alsjongstebe

wel niet nodiq. Zo’n advies,dat vind ik diendebij eentechnische

heel belanqrijk.’ school in Veghel, werkte zich

op tot assistentvan het hootd

personeelsadministratie.Ging

in 1996 na 40 dienstjarenin de

Vut. Speeltkiarinet en saxo

foon in de harmonieen een

jazzband.Is eenactievebrid

ger, tennisseren gaatregel

matig naarde saunaom te

zwemmenen te zweten.Volgt

een kookcursusen draagtzijn

steentjebij aan het huishou

den. Schrijftverhalenvoor het

harmonie-blad.

GetrouwdmetAnnemarie

Donjacour-de Koning, 54 jaar.

Werkt als administratiefmede

werksterbij eenscholen

gemeenschapin Veghel. Wil tot

haarzestigstedoorwerken.
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Overigenskunnenwij ons heel goedvinden in het in november1998geslotenakkoord

over de taakafbakeningtussenpensloenfondsenen verzekeraars.Dit is temeerhet geval

flu de aanvullendeen individuele productendie socialepartnersbinnende coflectieve

regelingvan ABP hebbenopgenomenin artikel 16 van onsPensioenreglement,onverkort

kunnenwordengehandhaafd.

Fiscalebeliandelingvanpensioenen

Het wetsvoorstelfiscale behandelingvan pensioenenzal naarverwachtingin de eerste

helft van 1999door de EersteKamerwordenaangenomen.Dezewet vergrootde bestaan

de fiscale ruimte voor aanvullendeindividuelepensioenproducten.Het pensioenreglement

vanABP biedt de mogelijkheidom die ruimte te benutten.We bereidenonsderhalvevoor

om nieuweaanvullendeproductenaan tebiedenaan onzedeelnemers.

Tijdenscle behandelingin de TweedeKamerheefthetwetsvoorstel,medeop aandringen

van pensioenfondsen,eenaantalwijzigingen ondergaan.Een van de wijzigingen betreftde

maximeringvan het nabestaandenpensioen.Volgenshet oorspronkelijke ontwerpzou dit

maximaal50% van het laatstgenotensalarisgaanbedragen.Dat is nu veranderdin 70%

van hetouderdomspensioen.Dit sluit aanbij de norm dietot dusvervoor dit pensioen

gebruikelijk was.

Anderebelangrijkeelementenin de wet zijn de uitbreiding van het pensioenbegrip,de be

grenzingvan het ouderdomspensioenop maximaal2°k opbouwperjaar en eenmaximale

opbouwvan 100%,en deblokkeringvan de premiespaarregelingen spaarloonregeling

voor deelnameaanvrijwillige individuelepensioenmodules.

De fiscale ‘oudedagsparaplu’bincit de fiscale aftrekvan premiesen reserveringenvoor de

oudedag aaneen maximumen gaatuit van eengeIntegreerdebenaderingvan AOW,

aanvullendpensioenen individuele lijfrente. De Pensioencommissievan de SER heeft

recentvoorgesteldom de fiscale aftrekregelingvoor Iijfrenten (koopsompolissen)te beper

ken. 00k is de SER voorstandervan eenzogenoemdeeindtoetsvoor degenendie gebruik

hebbengemaaktvan de bijzondereaftrekregelingvoor pensioentekorten.Bij het ingaan

van het pensioenwordt dan beoordeeldof hettotale pensioenresultaat‘maatschappelijk

aanvaarclbaar’is. Als norm geldt hierbij eenouderdomspensioenvan 70% van hot eind

inkomenop zestigjarigeleeftijd. Wordt dezenorm overschreden,dan volgt eenaanslagvan

de fiscus.
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Strategicin actie

I

7

ABP wil eencompleetemployeebenefitspakketkunnenaanbieden,eenhogeservice

bieden,een hoog beleggingsrendementgenererenen de uitvoeringskostenverlagen.

Wij zijn ervandoordrongen datde behaalderesultatenop elk van dezeterreineneendoor

slaggevenderol spelenbij de besluitvormingdoor de socialepartnersover de toekomst

van de pensioenvoorzieningna 1 januari 2001 bij overheiden onderwijs.

In dit hoofdstukzullen we onsdaaromconcentrerenop de realisatievan de vier hoofd

doelenin hetafgelopenjaar. Maar eerstgevenwe eenkorte toelichting op de drie

belangrijksteresultatenin 1998: de integratievan ABP en USZO, de keuzevan Detensie

voorABP als pensioenuitvoerder,en het voornemenvan P6GM en ABP om de Nationale

Investeringsbank(NIB) over te nemen.

IntegratieABP en USZO

Ouderworden,overlijden,eerderstoppenmetwerken,arbeidsongeschiktof werkloos

worden,het zijn allemaalingrijpendegebeurtenissenin eenmensenlevendie gevolgen

hebbenvoor definanciëletoekomst.ABP en USZO, de uitvoerdervan de socialezekerheid

voor overheiden onderwijs,kunnenalleensamende gezamenlijkeklantende gevraagde

zekerheidbiedenop verschillendemomentenin hun Ieven.

ABP en USZ0 horenbij elkaar.Daaromhebbende besturenvan ABP en IISZO in maart

1998 beslotenom beidebedrijvente integreren.Daarmeeis tevensgekozenvoor een

eenduidigeaansturingvan het totaleconcern,voor eengezamenhijkeproductontwikkeling,

één loket, Iagerekostenen eenhogereservice.

Op 1 januari 1999 is de eerstestapgezetop weg naareenvolledige integratie.Vanaf deze

datum is USZO DienstenBV eendochterondernemingvan ABP. Dat houdtondermeerin dat

de uitvoeringvan de wachtgeldregelingenen dedienstenrondom preventieen reIntegratie

eenverantwoordelijkheidvan ABP zijn geworden.

IJSZO By, de uitvoeringsinstellingvoor de WAO en de bovenwettelijkearbeidsongeschikt

heidsregelingen,is een100% dochterondernemingvan de Stichting USZO. Het is de

ambitievan ABP om, zodrade wet dit toelaat,ook dit deelvan USZO te integrerenin het

ABP-concern.

Binnen de wettelijke kadersvan de OrganisatiewetSocialeVerzekeringenwordt er nu

samengewerkttussenUSZO BV en ABP. Zo is de uitvoeringvan de premie-en gegevens

incassovoor ABP op 1 januari 1999 uitbesteedaanUSZO B’). Werkgevershoevenhun

gegevensderhalvemaaréénkeeraante leverenvoorABP en USZO.

OmgekeerdheeftUSZO BV eenaantaltakenuitbesteedaanABR Zo zijn alle activiteitenop

hetgebiedvan facilitaire dienstverleningen stafondersteuninggebundeld.We beogen

hiermeesubstantiëlebesparingente realiserenop de totaleuitvoeringskosten.
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ABP wil, samenmetUSZO, hethuiszijn van

envoor werkgeversenwerknemersin over-

heldenonderwijsop hetterreinvanemployee

benefits.Binnenonzemogelijkhedenen

speelruimtestellenwij allesin hetwerkom

eenpositiete bereikenwaarbij ABPIUSZO

zowelberedeneerd-op grondvantot dever

beeldingsprekende,feitelijke resukaten-als

gevoelsmatigdevoorkeurkrijgt bij hetoplos

senvancomplexevraagstukkenvanin

komens-enbestaanszekerheid.Hetuiteinde

lijke resultaatmoetzijn datzowelopdracht

geversalsdeelnemersblijven(d) kiezenvoor

eenduurzamevoortzeffingvandesamen

werkingmet.ABP/USZO.

Wij kiezenvooreenpositioneringalszelf

standigaanbiedervaneenvofledig employee

benefltspakketvoordedoelgroepvanover-

heldenonderwijs.De collectievepensioen

voorzieningendewerknemersverzekeringen

vormendaarbijdeblijvendekernvanons

productenpakket.Met hetaanbiedenvanaan

vullendeproductenendiensten,spelenwe in

op debelangrijkstemaatschappelijkeenpoli

tiekeontwikkelingen,gekenmerktdooreen

verdergaandeindividualisering,flexibilisering

enkostenbeheersing.

-a

De Ondernemingsradenvan ABP en USZO hebbeneenbelangrijkebijdragegeleverdaan

het succesvan het integratieproces.Dankzij hun steunvoor de vorming van ééngezamen

lijk concern,was het mogelijk om het adviestrajectbinnenkorte termijn te doorlopen.De

slagvaardigheidvan de Ondernemingsradenheefthet mogelijk gemaaktom de eerstefase

van de integratievolgensplanningte realiseren.

Van groot belangbij de eenduidigeaansturingvan het totaleconcernis de inrichting van

de medezeggenschapsstructuur.De discussiemet de Ondernemingsradenheeff geresul

teerd in de keuzevoor éénGemeenschappelijkeOndernemingsraadmet enkeleonderdeel

commissies.Dit model biedt de bestegaranties

mässienze

voor eenmedezeggenschap,waarbij de eden

voeling houdenmet datgenewaterin het

concerngebeurt.

Ouderdomspensioenenvan militairen

naarABP

In dezelfdeperiodewaarin socialepartnerszich

bezinnenoverde toekomstigeinrichting van de

pensioenvoorzieningbij overheiden oncierwijs,

hebbenzij samenmet het kabinetgekozenvoor

ABP als uitvoerdervan de ouderdomspensioenen

van ongeveer230000(oud-)militairen.

We beschouwendezeopdrachtals eenblijk van

vertrouwenin de kwaliteit, deskundigheiden

continulteitvan ons bedrijf.

Kernpuntvan de in 1998 geslotenovereenkomst

met Defensieis dat de pensioenopbouwvan het

militaire personeelvanaf 1 januari 2000geba

seerdzal zijn op kapitaaldekking.ABP zal voor

Defensiede overgangnaareensysteemvan

kapitaaldekkingverzorgen;hiermeewordt een

kapitaalvan f 12 miljard opgebouwd.Dezeover-

gangheeftgeeninvloed op de fondspositieen

de premie.
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Onzedoelstellingen

Onzehoofddoelstellingenzijn directafgeleid

Uk onzemissie.VanuiteengeIntegreerdevisie

op maatschappelijkeontwikkelingen,vanuit

eenzelfdeoriëntatieop dekianten,vanuitéén

product-enmarktstrategie;kortom,vanuit

éénconcern,werktABP/USZOaande

realisatievan:

- eencompleetemp’oyeebeneflts-pakket,op

collectievebasis,metruimtevoor (sub)secto

raleenindividuelemaatwerkoplossingen;

— eenhogewaarderingvoor onzeservice,

zowelvanopdrachtgevers,werkgeversals

werknemers;

— eenhoogbeleggingsrendement;

— lageentransparanteuitvoeringskosten,te

realiserendooreeneffectieveen doelmatige

inzetvanmensenen middelen.

De 120 Defensiemedewerkersdie de pensioen

regeling flu uitvoeren,worcienABP-werknemer.

Oud-militairenkrijgen vanaf 1 januari 2000 hun

ouderdomspensioenniet meervan Defensie

maarvan ABP.

Bod op de Nationalelnvesteringsbank

Aan het eind van hetverslagjaarmaaktenP0GM

en ABP bekenddat zij van planzijn eenbod uit te

brengenop alIe uitstaandeaandelenin de Natio

nale Investeringsbank(NIB). Beide pensioen

fondsen hebbenhet voornemengezamenlijk een

houdstermaatschappijop te richten waarinhet

belangin NIB wordt ondergebrachten zullen

iedervoor 50°h deelnemenin het geplaatste

kapitaalvan de holding. De houdstermaat

schappijzal eensamenvoegingvormenvan de

activiteitenvan de drie partijen op het terreinvan

private equity, structuredfinanceen hypotheek

en kredietportefeuilles.Het voornementot

4

oprichtingvan dezehoudstermaatschappijen de overnamevan de NIB passengoed

binnende beleggingsstrategievan ABP. NIB is eengoed renderende,gespecialiseerde

financiëleinstelling, werkzaamop het terrein van langetermijn-financieringen,

investeringenin risicodragendvermogen,kapitaalmarkttransactiesen diversevormenvan

financiëlebemiddelingen advisering.Belangrijkeoverwegingenachterde bundelingvan

krachtenbinnende houdstermaatschappijzijn: eenconcentratievan expertise,versterking

van de marktpositie,verhogingvan het rendementen het behalenvan kostenvoordelen.

Compleetemployeebenefitspakket

Ons doel is het aanbiedenvan eenvolledig employeebenefitspakket.Dit staatvoor een

verzamelingvan productenen dienstendie voortvloeit uit de arbeidsrelatietusseneen

werkgeveren zijn werknemers.De flexibele, collectievepensioenregelingmetverplichte

deelneming,de FPU-regelingen de werknemersverzekeringenvormende basisvoor een

samenhangendEB-pakket.Andereproducten,die niet via de collectiviteit kunnenworden

aangeboden,moetenIogisch en naadloos aansluitenop het bestaandewettelijke en/of

collectieveassortiment.
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Centraleregieop productontwIkkeling

Uitgangspuntvoor de uitbreidingvan ons productenpakketis de klantvraag.We zien het

als onzetaakom het beleidvan onzesocialepartnerste vertalennaarconcreteproducten

en dienstenvoor sectoren,sub-sectorenof werkgeversbinnenonzedoelgroep.We kiezen

daarbij voor eencentraleregieop alle offertesen onderhandelingenvanuit onsconcern

met onzeopdrachtgevers.Via eencentraleintake komenalle marktsignalenen kiant

verzoekenbij ons binnenen vindt de coördinatieplaatsop de productontwikkeiingen

prijsstelhngABP zorgt ervoordatwerkgeversen sectorentotaaloplossingenkrijgen aan

gebodenop het gebiedvan employeebenefitsproducten.Door het inrichtenvan de regie

functie, verwachtenwij de klantenbeterte kunnenbedienenen eenkostenbesparingte

realiserenvoor onzekianten.

Producten binnendecollectieveregelIng

In 1998 hebbenonzesocialepartnersniet alleeneenakkoordbereiktover eenblijvende

reparatie’van het nabestaandenpensioen,maar00k een nieuwekeuzemogelijkheid

binnen decollectiviteit geintroduceerd.Vanaf 1 juli 1999 krijgen onzeverzekerdende

mogelijkheidom het rechtop eennabestaandenpensioente ruilen tegeneenhogerouder

domspensioen.

De voorbereidingenvoor de uitvoering zijn in voile gangen iggen op schema.Voor ABP

Pensioenenis dezeopdrachtbehaiveeen immensiT- 00k een intenscommunicatieproject.

Via zowel gedrukteals elektronischemediainformeerten adviseertABPale beiang

hebbendenover de gevolgenvan de veranderingenvoor hun persoonlijkesituatie.

Producten buitendecoliectieveregeling

Voor verschillendekianten is ABP in hetverslagjaaraanvuilende regelingenvoor specifieke

populatiesgaanuitvoeren.Daarmeelatenwe aanonzekiantenzien datwe het maatwerk, kunnenleverenwaarze om vragen.As opdrachtnemeren uitvoerdertreedtvoor de

uitvoeringvan dezesectoraleaanvulingenin toenemendemateons bedrijfsonderdeel

CentrumMaatwerkAdministraties(voorheenExterneAdministraties)op, dat van oudsher

gespecialiseerdis in het uitvoerenvan bijzonderepensioenregeiingenvoor siachtoffers

van oorlogssituaties.De core-businessvan CMA zal steedsmeeropschuivenin de richting

van niche employeebenefits-productenvoor onzedoelgroep.De recente opdrachttot

uitvoeringvan de tijdspaarregelingvoor het primair onderwijsis eenbeiangrijketoevoe

ging aanhet productenpakket.
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ABP VerzekeringsgroepNV heeft in het verslagjaarzijn bestaandeproductenpakketuitge

breid met vijf nieuweproducten,waaronderhetABP-Compensatieplan.Hiermeekunnen

verzekerdenbij vervroegduittredentot hun 65 hun FPU-uitkeringaanvullen.Eind 1998 is

hetABP-ziektekostenplangeIntroduceerd.Wegaandezeziektekostenverzekeringvia

werkgeversaanbiedenaan individuelewerknemers.

USZO DienstenBV, met namebelastmet de uitvoeringvan wachtgeldregelingenvoor onze

doelgroep, ontwikkeltzich in toenemendematetot aanbiederen everanciervan producten

en dienstenop het gebiedvan zorg- en gezondheidsmanagement.Op dit gebiedstreeft

ABP naareenpositie waarbijwe vooreenwerkgeverde geheledienstverleningin de keten

van preventie,ziekte, reIntegratie, arbeidsbemiddelingen uitkeringen integraalkunnen

regiseren.

Voor werkgeverswordt hetsteedsbelangrijker,oak in financieelopzicht,om arbeids

ongeschiktheiden werkloosheidte voorkomen.Preventieen reIntegratiezijn de sIeutel

woordenin hetsociaalzekerheidsbeleidvan de werkgever.Ons bedrijf adviseerten onder

steuntde werkgeveractief bij het realiserenvan zijn beleidsdoelenmet ondermeer

trainingen,cursussen,consultancyen reIntegratievan werknemers.

Steedsmeerwerkgeversbij overheiden onderwijskiezenvoor integralepersoneelszorg.

Daarbinnenpastoak de zorg voor werknemersdie als gevoig van eenongevalniet meer

kunnenwerken.Werkgeverskunnenin datgeval eenberoepdoen op het BureauSchade

Afwikkeling (BSA), eenvolledigedochtervanABR BSA is meerdan eentechnischeschade

regelaar.Bij ongevallen,door eenanderveroorzaakt,ondersteunten adviseertBSA zowel

de betrokkenwerknemerals diens werkgeverbij het verhalenvan de schadeen deterug

keer naarde werkplek.Voor dezereIntegratie-activiteitenheeftBSA specialistischekennis

in huis en wordt er intensiefsamengewerktmet de professionalsvan IJSZO. Evenalshet

moederbedrijf,biedt BSA zijn dienstenaanzonderwinstoogmerk.De dienstverleningvan

BSA pastnaadloosin hettotaleemployeebenefitspakketvan ABP.

Hogeservice

Inzichtenoverzicht

Onzedeelnemersen hun werkgevershebbengeenbehoefteaan uitleg over ingewikkelde

zakenen regelingen.Zij willen adviesover de vraagof het financieelgoedzit als ze

arbeidsongeschiktof werklooswarden,als ze met pensioengaanof eerderstoppenmet

werken,of wanneerze overlijden. Er is behoefteaanzekerheidop verschillendemomenten

in het leven.ABP heipt door overzichten inzicht te gevenin iederspersoonlijkesituatie.

27





‘1k wil het flu in één keer

goed regelen,en er daarnaniet

meer naar omkijken’

‘Mijn belangstellingvoor de natuurheb 1k Nou ja, misschienmaak 1k het 00k wel

van huis uit meegekregen.Het begint met allemaaleen beetjete ingewikkeld.We

hertenkijken, plantjeszoeken,daarna hebbennu het plaatjerond en staanop

groelendingen.Tijdens mijn opleiding het punt keuzeste maken.Een risico

zag 1k hoe enthousiastkinderenkunnen verzekeringbij overlijden wil ik in elk

reagerentijdens biologie-lessen.Vanaf geval bij ABP afsluiten,voor de restweet

dat momentwist ik welk yak ik zou willen 1k het nog niet. Wel wil ik zoveelmogelijk

geven.Of 1k eenspecialismeheb?Nou, 1k alles onderbrengenbij één instantie.En

weetwel veel van vogels.Ja, ik ben een misschienis dan ABPeenlogischeoptie.

vogeltj esman.’

‘Samenmet mijn vrouw zijn we nu ons JaapNuiver, 45 jaar

tinanciëleplaatjevoor de toekomstaan Parttimebiologiedocentop een

het maken.Daar pratenwe veel samen middelbareschool.Schrijft

over. Je krijgt van banken en verzeke- educatieveboeken,redigeert

tekstenvoor uitgevers,geeft
raarsheel veel posten telefoon,met de

- vogelcursussen,reist, foto
vraag of je het wel goed geregeldhebt. grafeerten tuiniert graagen is
We hebbenook een prachtighuis ge- dol op oldtimersen oude vlieg

kocht, dat we aan hetopknappenzijn. tuigen.

Dat kost handenvol geld. En dan gaan Getrouwdmet Herma Nuiver,

straksde kinderenstuderen.’ 41 jaar, parttimedocentin het

speciaalonderwijs.

Ze hebbentwee dochters:
1k heb er eerlijk gezegdgeenzin in om

Jacobien(9) en Paulien(6).
me steedsopnieuwin financiente ver

diepen.We willen het nu in een keer goed

regelen.1k heb links en rechtsadviseurs

aan de keukentafelgehad,en ABP ge

vraagd waarop1k kan rekenenop mijn

zestigste.Dat viel overigensniet mee om

daarachterte komen.ABP geeft wel

inzicht, maarop basisvan mijn huidige

salaris.Salarisverhogingenen indexaties

zijn niet meegerekend.
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‘1k heb altijd gezegd:
ik wil mijn leven eindigen

met een woning aan zee’

‘1k heb eenqeweldig leerprocesdoor- Toch denk ik er wel eensover om straks

gemaaktbij de marine.1k ben binnen- iets voor mezeltte beginnen.1k heb

gekomenals matroos.Normaalgesproken zoveel kennisen ervaring,dat ik daarin

schopje het dan niet verderdan de wel mogelijkhedenzie als adviseur.Voor

hoogsteonderotticiersrang.1k viel echter een nieuwebaasgaanwerken,trekt me

op, werd eruit geplukt en werd bevorderd niet zo. 1k kan bijvoorbeeldgaanwerken

tot Otficier SpecialeDiensten.Dc Iaatste voor eentelecombedrijtin Maastricht,
vijf jaar heb ik voor de Marine Inlichtin- maardat zie ik niet meerzitten. 1k woon

gendienstgewerkt. nu aanzee.Dat is altijd mijn droom
Als otticier heb ik deelgenomenaanvele geweest,een huisje dichtbij zee.’

advies-en werkgroepen.1k zat bijna elke

maandergensanders,ontmoetteveel HansClaessen,48 jaar
mensen,bouwdenetwerkenop en Werd op zijn zeventiendebe

verbreeddemijn kennis.Dat was een roepsmilitairbij de Koninklijke

bijzondereperiodedie me altijd zal Marine. Begon als telegrafist,

voer op marineschepenenbi;bli;ven.
onderzeeboten,had diverse

banenaan de wal en werd in
‘Waarom ik ABP heb gebeld?1k heb bij 1991 bevorderdtot Officier
ABP eenaanvullendenabestaanden- SpecialeDiensten.

verzekeringgesloten.1k heb voorlopig Woont samenmet Inge van

nog redelijke zwaretinanciëlelasten. Beurden,45 jaar, administra

Daaromheb ik een tijdje terug met mijn tief rnedewerksterbil de Ad

miraliteit in Den Haag.partneralles nog eensop eennj gezet.
Hij heeft een zoon en een

Kunnen we de lastenblijven betalenals
dochteruit eeneerderhuwe

eenvan ons ovenlijdt?We hebbentoen lilk.
beslotenom, naastmijn verzekering,ook

op haarnaameenverzekeringat te slui

ten.’

‘1k zit nu in een situatiedat ik bestzou

willen stoppenmet werken. In onzean

beidsovereenkomststaatdat we na ons

functioned Ieettijdsontslagslechtsbe

perkt mogenbijverdienen.
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In 1998 is ASP begonnenmet hetversturenvan een vernieuwdPensioenoverzicht aan

haardeelnemers.Voortaankrijgt elke verzekerdejaarlijks eenactueeloverzichtvan de

financiëlesituatiebij pensionering,eerderstoppenmetwerken,overlijdenen arbeids

ongeschiktheid.Het Pensioenoverzichtnodigt de deelnemeruit om natedenkenover

zijn of haareigenfinanciëletoekomst.Dagelijks behandelenspeciaalopgeleide ABP

medewerkersin het callcenterdrie tot vijfduizend persoonHjkevragenvan onze

verzekerden.Uit klantenenquetesis geblekendat zowel het Pensioenoverzichtals de

servicevan het calicentereenhogewaarderingkrijgen.

Niet alleenvoor de individueleverzekerdeis de telefonischecommunicatiegeprofes

sionaliseerd.00k werkgeverskunnensinds1998 metal hun vragenterechtbij een

centralewerkgevershelpdesk.Zijn er specifiekewensen,dan ontwikkelenonzeaccount-

managersin samenwerkingmet de werkgeversprodukten,die volledig toegesnedenzijn

op de specifiekeproblematiek.

Inzetvannieuwemedia

De mogelijkhedenvan electronischecommunicatie-nu nog via de computer,straksvia de

televisiein de huiskamer-leidentot nieuwevormenvan informatievoorzieningen distribu

tie. De consumentkrijgt eenvoudigemogelijkhedenom zich te oriënteren,te vergelijkenen

te kiezen.We zijn er van overtuigddat de informatie- en communicatietechnologieeen

beslissendeinvloed zal hebbenop het gedragvan de consument,00k op het gebiedvan

employeebenefits.Om de elektronischeinteractiemet de kiant goedte atenverlopen,

zullen we onzebedrijfsprocessenmoeten gaanintegrerenen op elkaarafstemmen.In onze

systemenmoetniet angerhet productof de regelgevingcentraalstaan,maarde klant.

We spelenop dezeontwikkeling in door ervaringop te doen metverschillendevormenvan

elektronischecommunicatie,zoalsinternet-sitesvoor werkgeversen werknemers,de

financial planneren de EASi-diskette.Uit reactiesvan onzeklantenwetenwe dat deze

middelenin eenduidelijke behoeftevoorzien.Tegelijkertijd realiserenwe onsdatwe de

echteomslagnog moeten maken,met eenherontwerpvan het totaal aanbedrijfsproces

senvanuit de optiek van de klant.

Hoog beleggingsrendement

Strategischbeieggingsbeleid

Het beleggingsbeleidvan ABP is eropgerichtom de pensioenvoorzieningenvan de ver

zekerdenveilig te stellen.Daarnaastwordt gestreefdnaareen,op de lange termijn, age

premieen een stabielpremieverloop.Urn dit beleidvorm te gevenwordt de onderlinge

I,,

/
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samenhangvan de pensioenverplichtingen,het premiebeleiden de beleggingsmixin kaart

gebracht.DezegeIntegreerdebenaderingvindt plaatsdoor middel vanAssetLiability

Management(ALM) onderzoek.Met behuipvanALM-simulatiemodellen wordenbeelden

geschetstvan de kansenen bedreigingenvoorABP enwel in diverseeconomische

scenario’s.

Variantenin het beleggingsbeleidrichten zich op de keuzetussenmeerof minderbeleg

gen in zakelijkewaarden.Zakelijke waarden- aandelenen onroerendgoed - bezitteneen

op langetermijn relatief hoog rendement,maareenop korte termijn hogevolatiliteit.

Vastrentende waarden- obligaties,onderhandseleningenen hypotheken- kenmerken

zich daarentegendoor eenstabiel,maarrelatief laag beleggingsrendement.

De uitkomstenvan de ALM-studie hebbengeleid tot eenverschuivingin onsstrategische

beleggingsbeleidten aanzienvan de samenstellingvan het belegdvermogennaar50%

vastrentend,42% aandelenen 8% onroerendgoed,te bereikenin 2001.De realisatievan

dezestrategischeassetmixligt volledig op schemaen vindt plaatsvia een geleidelijk

groeipad,waarbij voor 1998tevensgebruik is gemaaktvan eendynamischeuitbreidings

strategievoor aandelen.Dezestrategiewas gerichtop eensnellereuitbreiding van het

belang in aandelenmet gelijktijdige beheersingvan het neerwaartserisico. Voor de

komendejaren is gekozenvoor de buy- and holdstrategie.

Het accentin de uitvoering van het beleid Iigt momenteelop de opbouwvan nieuweaan

delenportefeulliesin marktenbuiten Nederland.Dit zal leidentot eenaanzienlijkeuit

breidingvan het in aandelenbelegdepercentagevan de totalebeleggingsportefeuille,die

in principe alle regio’s van de wereld omvat.Daarnaastwordt aandachtbesteedaanhet

uitbouwenvan een internationaalgespreideportefeuillein beursgenoteerdeonroerend

goedfondsen.

Beleggingenin vastrentendewaardenzorgenvoor eenstabieleinkomensstroomop de

lange termijn.Binnen destrakkerandvoorwaardenvoor beheersingvan het rente-en

kredietrisicowordt daarnaasteenextra rendement nagestreefddoor te beleggenin andere

debiteurendan de overheid.Met namezijn Europaen Amerika reglo’s die hiervoor ruime

beleggingsmoge!ijkhedenbieden.De vorming van de EconomischeMonetaireUnie bete

kentvoorABPbovendien eenverruimingvan de reedsbestaandemogelijkhedenomte

beleggenin Europa.

00k wordende beleggingenEn deAmerikaansemarkt in de komende jarengestaaguit

gebreid,met namein de segmentendie eenopbrengst genererendie hogeris danstaats

leningen,zoalsbedrijfsleningenen bedrijfsobligaties.

33



Het Rapport

Financiëlemarkten1998:eenterugblik
p

De aandelenbeurzenlietenoverdeperiodevanjanuaritot

augustus1998eenforsewaarde-toenamezien. De Duitseaan

delenindexliep zelfsmet47% op, maarook anderemarkten

lieten grotestijgingenvan de oersenzien. Zelfs het in een
recessieverkerendeJapannoteerdeeenstijging van 5%.

In dezomermoestendeRussischeoverheiden

hetIMP steedsgrotereinspanningenverrichten

om uit deneerwaartsespiraal(druk op de roebel,

oplopenderenteeneen dalendeaandelenindex)

te geraken.

ToendeRussischeroebeleindaugustussterk

devalueerdeenbankenbekendmaaktenniet

langeraanhunverplichtingentekunnenc.q.

willen voldoen,zettezichwereldwijdeensterke

dalingvandeaandelenkoersenin die tot begin

novembervoortduurde.

MSCI-Aandelenindex
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______________

JAP
41 I I I I j____J

Jan. Apr. Jul. Okt. Dec.

Toenin novemberduidelijk werddatdebalans

posities vanwesterseondememingenenfinanciële

instellingenslechtsin beperktematewerdenbeIn

vloeddoordefinanciëlecrises inAzië enRusland,

hersteldendebeurzenzich. Dit herstelwerdversneld

dooreenreeks vanelkaaropvolgenderente

verlagingenzodateind 1998demeestebeurzenmet

winstsloten.Alleen debeursvanTokyo slaagde er

niet in hetverliesgeledentussenaugustusen

novembergoedte maken,zodatdeJapansebeurs

uiteindelijkmeteenverliesvan io% over 1998sloot.

Langerente
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GER

UK

NL

JAP

III.
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De negatieveperformancevandeJapanseaaridelen

liep analoogaanhetmet2,8%krimpendebruto

binnenlandsproduct.Dezeinkrimping werdmede

veroorzaaktdoordeAzië-crisis,maarvooralook door

degeringebinrienlandsebestedingen.Ondanksde

stimuleringsplannenvandeJapanseoverheidende

zeerlagerente,blevendeconsumententerughoudend

enschootdeeffectievevraagtekortom deeconomie

weerop gangte brengen.

Total Rateof ReturnAandelenin
%l

Nederland 14,7

Europa 21,3

VS 30,7

Japan -8,7

Total Rateof ReturnGov. Bonds(Long) in
%2

Nederland 19,8

1 bron MSCI-trr indices

2 bron Datastreem-trrobligatie indices

13,9

De relatiefhogeconsumptiegroeivandeVS ten

opzichtevananderelandendeedhettekortop

delopenderekeningvandebetalingsbalans

verdertoenemenendroegbij aandelichte de

preciatievandedollar tenopzichtevandeeuro.

Gedurende1998deprecieerdehetEngelsepond

met6,4%.Dit werdnaastdeneergangin de

economieveroorzaaktdoorhetbesluitom

voorlopignietdeelte nemenaandeeuro.

ProcentenGDP xgg8
Jan. Apr. Jul. Okt. Dec.

:ztzzzZtI:
-2 -2

In de VerenigdeStatengroeidehetbrutobinnenlands

productmet3,6%,terwijl debezettingsgraadverder

daalde.Dezeontwikkeling,dedreigende‘credit

crunch’ (kredietschaarste)eneeninflatie die slechts

z,6%bedroeg,warenvoordeFED aanleidingderente

eenaantalkerenteverlagen.Voortsdaaldedewerk

loosheidmet0,3%-punttot 4,4%.
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Naastbeleggingenin meergangbarekapitaalmarktproductenwil ABP oak waardetoe

voegendoor portefeuillesop te bouwenin meerilliquide beleggingen,zoalsdeelnemingen

in niet-genoteerdevastgoed-ondernemingen,private equityen structuredfinancepro

ducten(onderanderehypotheekportefeuilles,bedrijfs- en projectfinancieringen).Het gaat

hier veelalom maatwerkproducten.Dezeaanpakbeoogtop langetermijn eensignificant

hogerrendementte realiserenten opzichtevan gangbaremethodenom te beleggen.

Uitvoering vanhetbeleggingsbeleid

ABP Vermogensbeheerheeftde ambitie om zich te kunnenspiegelenaande bestenin

de internationalemarkt. Daarvooris lokale aanwezigheidin de belangrijkstefinanciële

marktennoodzakelijk.ABP Vermogensbeheerheeft daarvoornieuwevestigingenin

Amsterdamen NewYork geopend.

Behalvevoor het pensioenfonds,willen wij oakvoor anderepartijen binnenonzedoelgroep

fondsengaanbeheren.Om aan meerklantendienstente kunnengaanverlenen,vindt bij

ABP Vermogensbeheereen ingrijpend transformatieprocesplaats.Dit procesheeftgeleid

tot een nieuweorganisatiestructuur,de ontwikkeling van een marketing-en product

strategieen tot eenherinrichtingvan de klantprocessen.

CorporateGovernance

ABP heeftals langetermijn beleggerbelangbij goed geleideondernemingen,eenop

bestendigewinstgroeigerichteondernemingsstrategieen respecteringvan de rechtenen

belangenvan de aandeelhouder.Wij kiezenvoor eenactieveinvulling van de aandeel

houdersrol;niet om op de stoel van de ondernemerte gaanzitten, maarom het specifieke

ondernemingsbeleidte toetsenaanbovenstaandegeneriekeuitgangspunten.In 1998 is

doorABP op twaalf aandeelhoudersvergaderingenhetwoord gevoerd,waarbij aandachtis

gevraagdvoor de gekozentoezichtsstructuur(onafhankelijkheidRaadvan Commis

sarissen),een(ongewenste)cumulatievan beschermingsconstructies,de ontwrichting van

zeggenschapsverhoudingendoor de uitgifte van preferentefinancieringsaandelenen voor

de wijze waaropoptiesvoor het managementwardengefinancierd.In eenaantalgevallen

heeftdit tot vervolgcontactenmet het managementgeleid.Daarnaastis in ééngeval

contactgezochtmet de ondernemingsleidinginzakede opstelling inzakemensenrechten.

In hetalgemeenis er sprakevan een openen productievegedachtenwisseling,Toch heeft

de introductievan hetop Angelsaksische leestgeschoeideCorporate GovernanceModel

binnende Nederlandseverhoudingenaanleidinggegeventot nogal wat discussieen koud

watervrees.

ABP is tevenséénvan de opricbtersvan de Stichting Corporate GovernanceOnderzoek

voor Pensioenfondsen.Dezestichting ondersteuntpensioenfondsenin hun corporate

governanceactiviteiten.

36



Jaarverslag1998ABP

Rendementenrisico

Hot totale rendemontop de beleggingsportefeuillebodroeg12,9%.In ondorstaandegrafiek

is hot ABP-rondementin do diverseassetcategorieënweergegovenen tevensvergeloken

met het vergelijkbarerendementin hetWM-Universum.Het WM-Universum bestaatuit het

gemiddelderendomentvan vrijwel alle Nederlandsepensioenfondsen,de portefeuillovan

ABP zeif is hiorin niet opgenomen.

Vergelijking rendementenop assetniveaumet

rendementenWM-Universumover 1998in %.

Over 1998 heettABPeon 0,5%-punthogerrendementbehaalddan hetWM-Universum.

Dit positieveresultaatwerd behaaldondankshet lagerepercentageaandelenin do asset

mix in vergelijking met hot WM-Universum.Het uitstekenderendementop onzeaandelen

portefeuillezorgdeer echtervoor dat hetgemiddeldeABP-rendementboven het rende

montvan hetWM-Universum bleef. Met namede reglo allocatie(overwegingvan Noder

land in hot eerstohalfjaaren versneldeafbouw in de tweodehelif) en de aandolonselectie

binneneon stork gestructureerden gedisciplineerdbeleggingsproces,hebbengoode

resultatenopgolovord.Daarentegenhoeff do onroerendgoed portofeuillein 1998 mindor

good geprestoordten opzichtovan hotWM-Universumin verbandmet eon hogenotoring in

gonotoerdoOG-fondsen,met namein de VS. Ton aanzionvan do tookomstzijn do porspec

tiovon voor do OG-marktin do VS good. Dit wordt woerspiogoldin hot huidigohogo divi

dendrendomontvan do AmorikaanseOG-fondsen.Do onroorondgood beloggingenin

de elgendochtermaatschappijonin Nederlandhobbonin 1998goecl gorendeord:

Holding VostedaBV 10,7%; KantorenFondsNoderlandBV 16,5%;Winkol Beleggingon

NoderlandBV 15,2%.
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Vergelijking 5-jaarsreridementenop assetniveaumet

rendementenWM-Uriiversumover 1994-1998in %.
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Als gevoig van het kleinerepercentageaandelenin onzeportefeullieblijft het 5-jaars

rendementin totaal nog 0,5%-puntachterbij het 5-jaarsrendementvan hetWM-Univer

sum. Daarentegenligt hetABP-rendementvan de assetcategorieenaandelenen onroe

rend goed beduidendboven het Universum-rendement.Bij aandelen heeftvooral de reglo

allocatiehet extra rendementopgeleverd.

Normportefeuile1998

In april1998is de VrijstellingsregelingWet bedrijfspensioenfondsenvan krachtgeworden.

Deze regeling voorziet,voor eenaangeslotenwerkgever,in de mogelijkheidvan vrijstelling

van de verplichting tot deelnemingin eenbedrijfspensioenfondsindien het fondsniet vot

doetaaneenaantaleisen ten aanzienvan het beleggingsbeleiden debeleggingsperfor

mance.

In het beleggingsbeleiddient eenadequateverdelingvan de beleggingenin vastrentende

waardenen zakelijkewaardentot uiting te komen.Dezeverdelingdient zorgvuldigte

wordenbepaaldop basisvan bij voorkeurALM-studies.In de normportefeuilledient deze

verdelingtussenvastrentendeen zakelijkewaardentot uitdrukking te komen.Dit betekent

dat de normportefeuille wordtberekendop basisvan de strategiedie gekozen wordtdoor

het pensloenfonds.

De normportefeuilleis dan ook met nameeenperformancetoetsvoor de uitvoerings

organisatie:hoe presteertde uitvoeringsorganisatiein de door het Bestuurvastgestelde

strategie?
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Naastde gewensteverdelingover zakelijke- en vastrentendewaardenis eenverdere

onderverdelingaangebrachtover beleggingscategorieen,regio’s en landen.De onder

verdeling is tevensvoorzienvan representatievebenchmarks, waaraande feitelijke

beleggingsprestatiesvan het fondskunnenwordenafgemeten.

Het geheelvan strategischegewichtenvoor de asset/regio-combinatiesen benchmarks

vormt de zogehetennormportefeuille’waartegende feitelijke performancevan ABP zoals

bedoeldin deVrijstellingsregeling,wordt beoordeeld.Het overzichtop de volgendepagina

geeff de normportefeuilleweerzoalsdie voor 1998 wasvastgesteld.0€ kolom valuta

hedgeratio geefthet normpercentageweer waarmee buitenlandsevaluta’s binnende

desbetreffendebeleggingscategoriestrategischwordenafgedekt.

Met behuipvan eenjaarlijkseperformance-toetswordt de toereikendheidvan de beleg

gingsperformanceten opzichtevan de normportefeuillebeoordeeld.Als maatstafhiervoor

wordt de zogenoemde Z-scoregebruikt.Dezescoremeethetverschil tussenhet feitelijk

behaalderendementvan het pensioenfondsen het rendementvan de normportefeuille.

Tevensvindt eencorrectieplaatsvoor de beleggingskostenen voorhet risico in de

normportefeuille,beidevolgenseenvoorgeschrevenfactor.

Om te voldoenaande toetsmoeteen minimaleZ-waardebehaaldworden.Deze minimale

Z-waardebedraagt- 1,28 en wordt over een periodevan 5 jaar berekend.In deVrijstel

Iingsregelingis er echtervoor gekozenom reedsin 2001 de gemiddelde Z-waardeover

drie jaarte berekenenen te toetsenaande minimum norm. Bij onvoldoendepresterenzou

eenopdrachtgeverop dat momentde uitvoering van de pensioenregelingbij eenandere

uitvoerderkunnenonderbrengen.

Een praktischprobleemis de beschikbaarheidvan de ROZ!IPD-indexals benchmarkvoor

de directeNederlandseonroerendgoedbeleggingen.Deze index wordt slechtsmet een

jaarfrequentiegepubliceerd.Het rendementvan de ROZ/IPD-indexover 1998 komt naar

verwachtingmedioapril1999beschikbaar,terwiji de performancetoetsvOOr 1 april 1999

dientte zijn uitgevoerd.Vooraisnogis bij de bepalingvan de Z-waardeover 1998voor de

beleggingscategorieOnroerendGoed Nederlandtussende feitelijke portefeullieen de

normportefeuilleeenrendementsverschilvan nul verondersteld.Achterafzal eencorrectie

plaatsvindenvoor hetfeitelijk rendementsverschilover 1998; dit op basisvan het

gepubliceerdeROZIIPD-rendementscijfer.

In 1998 behaaldeASP eenfeitelijk rendementvan 12,9% op de portefeuille,terwijl bet

rendementvan de normportefeuilleop jaarbasis11,8% bedroeg.Gerekendvanafde

ingangsdatumvan 1 mei zijn dezepercentagesrespectievelijk:feitelijk rendement6,1%
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en normrendement5,7%. hit dezeresultatenis eenZ-scorevan 0,99op jaarbasisen 0,39

vanaf 1 mei berekend,hetgeenbetekentdat de performancevan ABP ruim bovende

performancevan de normportefeuillelag. In 1999zal de portefeuihleverderontwikkeld

wordenvolgensbet groeipadnaar50°h zakelijkewaardenen 50% vastrentendewaarden

in 2001.

Normportefeuilleen benchmarks1998StichtingPensioentondsABP

Normgewichtin % 31-12-98 Valuta-hedge-ratioin %

AssetlRegioCombinatie Benchmark

Aandelen 26,2

Nederland 34,0 CBS Herbeleggingsindex 50

Europa 20,9 MSCI - Europe 50

Noord-Amerika 34,7 MSCI - North America 50

Japan 6,6 MSCI - Japan 50

Pacific (excl. Japan)2 1,8 MSCI - Pacific (excl. Japan) 50

EmergingMarkets 2,0 MSCI - EmergingmarketsFree 50

100

OnroerendGoed 8,0

Nederland 62,0 ROZ/IPD Netherlandsindex 50

Europa(excl. Nederland) 10,0 GPR-LIFE3Europe 50

Noord-Amerika 26,0 GPR-LIFE North America 50

Azië 1,0 GPR-LIFEAsia 50

Australië 1,0 GPR-LlFEAustrahia 50

100

Vastrentende

waarden 65,8

Europa 93,0 JP MorganTradedGovernment

Bond Index NET 80

Noord-Amerika(USA) 7,0 JPMorganTradedGovernment

100 BondlndexUS 80

1 Morgan StanleyCapital International

2 Australië,Hong Kong, Singapore,Maleisië, Nieuw-Zeeland

3 Global PropertyResearchLIFE Real EstateSecuritiesIndex
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Lageuitvoeringskosten

oc,

Hetvergelijkenvanderesultatenvanhetver

mogensbeheerdoorpensioenfondsenvindt

reedseenaantaljarenplaats.In Nederland

wordendaarbijvooraldebehaalderendemen

tenvergeleken.

In hetbuitenlandneemtABP sinds1995deel

aanvergelijkingenvandekostenvanver

mogensbeheer,waarvoordegroteAmerikaan

seenCanadesepensioenfondsende‘peer

group’ vormen.Uit dezevergelijkingen,uitge

voerd doorhetCanadesemeetinstituutCost

EffectivenessMeasurementInc. (CEM) blijkt

dat het vermogensbeheervanABP aanzienlijk

goedkoperis in vergelijkingmetdeAmen

kaansefondsen.Naastdegekozenbeleggings

stiji vormtdeschaalgroottevanABP eenbe

langrijkefactorhiervoor.

In Nederlandvindenin hetkadervandeWet

VrijstellingsregelingBedzijfspensioenfondsen

onderzoekenplaatsom eennormvoor deuit

voeringskostenvandepensioenadministratie

vastte stellen.De uitvoeringskostenvormen

in devrijstellingsregelingéénvandecriteria

welkedeverplichtstellingvoor aansluiting

vaneenwerkgeverbij eenbedrijfspensioen

fondskanopheffen.

uitdagingde uitvoeringskostenvan bet pensioen

bedrijf te verlagen.Door de processenefficiënter

in te richten,kunnenpersonelelastensubstan

tieel wordengereduceerd.00k overheadkosten

en de inzetvan extern IT-personeelwordende

komendejarenverderbeperktdoor gerichte

actiesop dezegebieden.

Urn bet inzicht in de kostenstructuurvan bet

fonds te vergrotenis in 1998 bet projectfinan

cleel economischebeheersingvan startgegaan.

We voerensystemenvan costaccountingin en

gaanwerkenmet prestatie-indicatoren.Onze

taaksteNingis om de kostprijsvan onzeproduk

ten in de komendetwee jarennog aanzienlijkte

verlagen.

Informatiemanagement

Dienstverleningis mensenwerk,maarbij het

leverenvan toegevoegdewaardevormt de infor

matietechnologieeenonmisbareondersteuning.

Informatietechnologiewordt doorABP ingezetals

eenstrategischmiddel bij bet realiserenvan de

bedrijfsdoelen.De focusvan IT-investeringen

verschuiftvan bet ondersteunenvan bedrijfs

processennaarhetverhogenvan de effectiviteit

van de dienstverleningaande kiantenmet be

hutp van moderneinformatie- en communicatie

technieken.

Uitvoeringskostenvormensamenmet de anderedoelstellingeneenbelangrijkefactor in de

beoordelingvan de prestatiesvanABR We onderscheidendaarbij de kostenvan de

pensioenadministratieen de kostenvan betvermogensbeheer.

Door middel van benchmarkinghebbenwe kunnenvaststellendatABP Vermogensbeheer

werkt tegeneenconcurrerendkostenniveau.

In bet pensioenbedrijfhebbenwe in de afgelopen jarenhogeprioriteit gegevenaanver

beteringvan de primaire processenen systemen.In bet komendejaarstaanwe voorde

ii
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‘We moeten nu van
het leven genieten’

‘Tijdens mijn reizenhad ik Londen als Van collega’skreeg hij het adviesom flu

thuisbasis,waar ik werkte in een zieken- iets Ic regelen,als aanvullingop het pen

huis op de EersteHulp-afdeling.1k heb sioentekort.Dat is het nadeelvan huis

eenjaar met een rugzakdoor Afrika artsworden,dat je pasop late leeftijd

gereisd.Toen ik daarwas, beslootik te kunt instappen.Het leek ons Iogisch om

solliciterennaareenbaanbij Artsen via ABP eenkoopsomte storten.We heb

zondergrenzen.Het was net de tijd van ben flu wat geld over, en op eenspaar

de oorlog tussende Hutu’s en de Tutsies. rekeningkrijg je bijna geenrente.Een

1k leerdeJacqueskennenin eenvluchte- koopsomIijkt ons eenveilige vorm van

lingenkampin Tanzania.Hij was daar beleggen.’

naartoe gegaanvoor eenjaar, in atwach

ting van eenplaatsvoor de huisartsen- JanetPearce,32 jaar,
opleiding.’ verpleegkundigein het Leids

Universitair Medisch Centrum.

‘Jacquesis nu waarnemendhuisarts.We Geborenin Melbourne,Austra

lie. Werkte na haaropleiding
hebbenons in Nederlandgevestigd,om

met aboriginals, maaktereizen
dat hij hier goedekansenheeft om een

naarEuropa,Scandinavie,
eigenpraktijk te beginnen.We verwach- Ruslanden Afrika. Getrouwd
ten ons eerstekind in juni. Tijdens de met Jacquesde Groot, 32 jaar,

zwangerschapga je toch meerover de (waarnemqnd)huisarts.

toekomstnadenken.We pratenwel eens

over emigratienaarbet buitenland.Ats

we dat doen,moet het binnen nu en vijf

jaar gebeuren.Tot die tijd willen we

vooral goedsparen.’

‘In mijn vorige banenwas het pensioen

niet zo goed geregeldals nu. Voor

Jacquesis de situatieanders.Als waar

nemendhuisartskan hij niet deelnemen
aande pensioenregelingvoor huisartsen.
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‘Mijn pensioenzie 1k in

Latijns-Amerika liggen’

‘1k heb onderwijskundegestudeerden In Nederlandga ik zo gauw gehaastmee

altijd bewusteen baangezochtwaarmee rennen.Daardoorvoel ik me hier veel

ik naarontwikkelingslandenin de tropen minder thuis dan daar.1k weet wel leuke

kan. Nu geef ik les aanvooral buiten- plekkenom te wonen,zekerin Mexico.’

landsestudentenen train ik docenten.

Toch kom ik minder vaakin het buiten

land dan ik zou willen. Momenteelwerken

we weer aaneen project in Guatemala.

1k hoop mijn koffers binnenkortte kun

nen pakken,voor enkelewekenof maan

den.’

Willibrord Verheggen,47 jaar

‘1k heb jaren voor een heel Iaag inkomen Werkt als docenten interna

gewerkt,met nauwelijksof geenpen- tionaal projectmedewerker

sioenopbouw.Door de vele wisselingen voor de InternationaleAgrari

scheHogeschoolLarensteinin
heb ik buitengewoonweinig dienstjaren.

Deventer.Is pasop latere leef
Later, toen ik meerging verdienen,ben ik

tijd betaaldgaan werken,heeft
koopsompolissengaansluiten als aan- diversebanengehaden is van
vulling op mijn pensioen.1k heb ABP ge- uit Nederlandmeerderekeren

beld omdat ik wilde wetenof ik oak rond uitgezondennaar onderandere

mijn zestigstezou kunnenstoppenmet Bangladesh,Mexico, Peru en

werken.Dat ik in mijn eentjede voile 70% Honduras.
Woont nu 23 jaar samenmet

niet haal, vind ik niet zo erg.’
Riet Tool, 52 jaar, die leiding

geeft aan een dienstencentrum
‘Wat me zo aantrektin Latijns-Amerika? voor zelfstandigwonendebe
De cultuur is heel levendigen het klimaat jaarden.DochterSaskiais 17

vind ik er veel aangenamer.Bovenal is en doetSpaansals extra eind

het Ievensritmeer menselijker:je kunt er examenvak.WoonplaatsAm

mindertegeiijk doen.Maar wat je doet

kun je dan 00k proberengoedte doen.
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De applicatiesvan ABP en USZO zijn in hetverledenopgezetom groepengegevenste

beherenen te muteren.Tegenwoordigstellenwe andereeisenaan onzesystemen.De

applicatiesmoeten meer ingerichtwordenvoor de ondersteuningvan de verschillende

vormenvan klantcontacten,nu nog via de telefoon,maarin de nabijetoekomst00k via

nieuweelectronischemediaals Internet.

De IT-investeringenzijn gerichtop hetvormgevenvan geIntegreerdeprocessentussenen

over debedrijven,gerichtop het vergrotenvan de effectiviteit van de klant- en bedrijfs

processenen het verlagenvan de uitvoeringskosten.

Eennieuwemaniervangegevensaanlevering

Een absolutevoorwaardevoor eencorrecte verzekerdenadministratieis eengoedfunctio

nerendflexibel systeemvoor verwerkingen distributievan door de werkgeversaante

leverengegevens.Het projectBeheer Premie-en Uitkeringsgegevens(BPU) is qua

functionaliteitenvolledig gereed.Het projectvoorziet erin dat de gegevensdie ABP!USZO

nodig heeft,onbewerktuit de salarisadministratiesvan werkgevers/rekencentrawarden

afgetapten doorABP en USZO wordenbewerkt.De kansop fouten is hierdoorvele malen

geringerdan in de oudeaanlevermethodiek.Eind 1999zullen allewerkgeversop deze

maniergegevensaanleveren.

Actueleactuariëlecijfers

In 1998 is het projectvernieuwendjaarwerkafgeronden zijn er belangrijkeverbeteringen

tot standgebrachtin hetactuarieeljaarwerk.Het resultaatvan dezeverbeteringenis dat

dit jaarverslagvolledig op basisvan actuelebestandsgegevensultimo 1998 in plaatsvan

schattingenkon wordenopgeleverd.

Euro enmillennium

De projectenEuro en Millennium hebben gemeendat zij eengroat beslagleggenop inter

ne en externeIT-mankracht.Beide prajectenliggen volledig op schema.ABP Vermogens

beheeren Treasuryzijn op 1 januari 1999volledig overgegaanop de euro.De voor

bereidingvan invoering bij ABP Pensioenenen USZO verlooptvolgensplan.

Alle systemenvan ABP/USZO wordengetestop millenniumbestendigheid.De resultaten

zijn tot nu toe positief.We zien het nieuwemillennium met vertrouwentegemoet.
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IT-projectenvoornieuweproducten

De nieuweregelingvoor bet nabestaandenpensioenwordt in projectverbandvoorbereid.

ABP zal de systeemaanpassingtijdig hebbengerealiseerden getest.Datum van invoering

is 1 juli 1999.

In verbandmet betkabinetsbesluitde invoering van de WW voor overheiden onderwijsop

1 januari 2001 in te voeren,is begin 1999gestartmet de voorbereidingenvoor de bouw

van de noodzakelijkesystemen.De invoering wordt voorbereidbinnen USZO DienstenBV

en gefinancierddoor opdrachtgeverLisv. Na bet projectwordenmensenen systemen

overgedragenaan USZO By.

Langetermijn IT-strategiePensioenen

ABP bereidtzich er op voor om - als dit door onzeopdrachtgeverswordt gevraagd-

maatwerkte leveren.De huidige systemenvanABP Pensioenenzoudendaarvoorkunnen

worden gebruikt,zij bet in beperktemateen tegente hogekosten.

De ontwikkeldelangetermijn IT-strategievan bet pensioenbedrijfis er daaromop gericht

de huidige systemente vervangendoor zogenaamdecascosystemendie onafhankelijkzijn

van de pensioenproductenzeif. We krijgen systemendie meerkunnentegenlagere

kosten.De huidige materiesystemenworden geleidelijkvervangen.

HRM-beleid

Personeelsbestand

Ultimo 1998waren2.661 medewerkersbij ABP werkzaam(exciusiefUSZO).

In bet verslagjaarzijn wij er opnieuwin geslaagd78 vasteIT-medewerkersaante trekken.

Desondanksblijft betaantalexterneIT-medewerkers- met nameoak door bet grateaantal

projecten,waaronderEuro en Millennium - disproportioneelgroat. In totaal werkteneind

1998385 externeIT-medewerkersbij ABP. Het beleid is erop gerichtdit aantalterug te

dringen.

Per 1 januari 1999 zijn in bet kadervan de integratieABP/USZO 1.014medewerkersvanuit

USZO DienstenBV in dienstgetredenbij ABP en 68 medewerkersvanABP in dienstgetre

den bij USZO By.

Beievingsonderzoek

Kennis enkunde,inzet en motivatie van de medewerkerszijn belangrijkesuccesfactoren

in bet realiserenvan onze bedrijfsdoelen.V00rABP/USZOis het belangrijkom te weten

hoe medewerkersbetwerken in ons bedrijf waarderen.Daaromwordt periodiekeen

belevingsonderzoekgehoudenonderalle medewerkers.
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Uit bet meestrecenteonderzoek(voorjaar1998) kwam als positief beeldnaarvoren dat de

medewerkerstevredenzijn over hun werk, hun directeIeidinggevendeen het bedrijf als

werkgever.Daarentegenblijven bet (nog te hoge)ziekteverzuimen de (nog te lage) mobi

iteit puntenvan zorg. De kostenvan 1% ziekteverzuimbedragenvoorABP en USZO per

bedrijf circa f 2 miljoen. De resultatenvan bet belevingsonderzoekzijn dan 00k uitgebreid

getoetstaanhetsociaalbeleid en vormenspeerpuntenvoor 1 999.

Bedr!jfscultuur

We zien betsociaalbeleidals eenbe(angrijkesuccesfactorvoor betwelsiagenvan onze

strategie.Onzekiantenbeoordelenons op betrouwbaarheiden service.Het zijn juist deze

aspectendie de toegevoegdewaardegenererenvoor eenIangdurigekiantrelatie.En bet

zijn de medewerkersdie dezetoegevoegdewaardemoetenleveren.

De wijze waaropABP/IJSZOomgaatmet baarmedewerkers,en omgekeerd,is daarom

cruciaalvoor betsuccesop langeretermijn. Met veel inspanningwordt de bedrijfscultuur

veranderdvan vastgeroesterechtenen plichten’ naareenpatroonvan heldere,resultaat

gerichteafspraken.We stimulereneencultuurwaarin mensende ruimte krijgen om zeif

invuNing te gevenaan hun verantwoordelijkheden,zowel ten aanzienvan bet werk als van

bun verdereIoopbaan.Eigen verantwoordelijkheidvoor persoonhijkhandelenen denken

zien we als eenbelangrijkevoorwaardevoor het realiserenvan onzedoelstellingen.

Personeelsontwikkelingenmobiliteit

Niet alleenveranderenfunctiesvoortdurend,00k komener nieuwesystemenen technie

ken en nieuweproductenen diensten.Daaromhechtenwe aaneenflexibele opstellingten

aanzienvan functies,werktijden,standplaatsen bedrijfsonderdeel.Zowel bet bedrijf als

bet individu moetenzich inspannenom de individuele inzetbaarheidte vergroten,onder

anderedoor te blijven investerenin kennisen vaardighedenvan de medewerkers.Om de

mobiliteit te vergroten,wordt in 1999 eenzogenaamdeLoopbaanwinkelingericht.

Medewerkerskunnendaarterechtvoor adviezenover bun loopbaanen voor trainingenen

opleidingen.Leidinggevendenzijn er om de richting aan tegeven,om de voorwaardente

creëren;medewerkersom te kunnenpresterenen groeienin hun ontwikkeling. Deze

zienswijzevergt eenanderestiji van Ieidinggeven.Daaromzijn er voor de leidinggevenden

intensieveopleidingenen trainingen,zodatzij betertoegerustzijn om invulling te geven

aanhun rol in bet bedrijf. Dezezal de enekeersterkcoachendzijn en de anderekeerzal

tegelijkertijd eensterkedruk op coördinatieen processturingstaan.
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In hetverslagjaaris het belangrijketalentontwikkelingsprogramma(TOP) ABP!USZO-breed

van startgegaan.Het programmais gerichtop onge)HBO-ersen academicidie (kort) in

een managementfunctiewerkzaamzijn of daarvoorkandidaatzijn. Zij doorlopenin dit

programmaonderandereeenassessmenten een individueel en collectief ontwikkelings

programmaverdeeldover tweejaren. De resultatentot nu toe zijn veelbelovend.De in

1997 gestartePensioenacademieen deUSZO- en IT-academiezijn in 1998 geIntegreerd

tot de AcademieABP/USZO. Daardooris maximalesynergiein opleidingsinspanningen

verzekerd.

Tot slot

Dank zijn wij als Bestuuren Directieraadverschuldigdaande socialepartnersin de Raad

voor het Overheidspersoneelsbeleid,onzeopdrachtgevers.Wij vertrouwenop de uit

komstenvan hunoverleg overde toekomstigeinrichting van de pensioenvoorzieningbij

overheiden onderwijs.

Dank zijn Wij ook verschuldigdaande RaadvanAdvies, die ook in het afgelopenjaar op

eengroot aantalpuntenzijn statutaireen spontane adviestaakzorgvuldig en adequaat

heeft ingevuld.

Onzewaarderingsprekenwij uit voor de Ondernemingsradenvan ABP en USZO. De vele

adviezenal dan niet verbandhoudendemet de integratievan ABP en USZO, getuigenvan

betrokkenheiden draagvlakvoor de weg die wij zijn ingeslagen.

Tenslottewillen we onzewaardering uitsprekenvoor de wijze waaroponzemedewerkers

zich inzettenvoor het bedrijf. We zijn in eenfaseterechtgekomenwaarin vitaliteit van ons

bedrijf moetblijken uit het vermogenvan onzemedewerkersom pro-actiefte reagerenop

de verlangensvan onzekianten.We zien hoe onzemedewerkersdagelijksvorm en inhoud

gevenaande vele veranderingenin ons bedrijf. De komende jarenzullen we elkaaren

onzeklantenmoetenbewijzendat we in staatzijn om de toekomstvan ons bedrijf veilig

te stellen.

Namens hetBestuur, Namensde Directieraad,

Prof. dr. B. de Vries, voorzitter drs. J.W.E. Neervens,voorzitter
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sset-IiabiNtymanagement

BeheerPremie-en Uitkerings

FederalReserveBank, de

kaansecentralebank

erplaatsingstoelage

-luman ResourcesManagement

ivaliditeitspensioen

ovenwettelijklnvaliditeitspensioen

andelijk lnstituutSocialeVerzeke

ringen

bestaandenpensioen

‘erdomspensioen

Stichting Pensloenfondsvoor de

Gezondheid,Geestelijkeen Maatschap

pelijke Belangen

prijzen te berekenen.

De matewaarinde op

gebouwderechtenzijn gedektdoor het

beschikbaarvermogen.

Electronischewegwijzer

van ABP voor werkgevers.

Het totaal

van wettenJke,collectieveen individuele

voorzieningen,gerichtop hetbehalenvan

eenbij de specifiekesituatiepassende

inkomenszekerheid.

De methodiek

van financieringvan eenpensioenvoor

ziening.Te onderscheidenzijn:

— kapitaaldekking:de pensioenenworden

vooruit gefinancierduit premiesen

beleggingsopbrengsten,zodanigdatop

de ingangsdatumvoldoendevermogen

aanwezigis;

— rentedekking:bijzonderevorm van

kapitaaldekking,waarbij de premies

ineensop de ingangsdatumworden

betaald;

— omsiag:de uitkeringenwordendirect

uit premiesgefinancierd, zonderdat er

sprakeis van vermogensvorming.

IndexatieAanpassingvan de opgebouw

derechtenaande algemeneloonontwik

keling in enig jaar.ABP doetdit voor

actieven,slapersen gepensioneerden.

Brief die ABP jaar

lijks aanhaardeelnemerszendt,waarin

inzicht wordt gegevenin de uitkerings

bedragenbi] pensionering(op verschil

lendeleeftijden),overlijdenen arbeids

ongeschiktheid.

Maatstavenvoor

het metenvan kwalitatieveprestatiesin

relevantetermenals tijdigheid en juist

held.

eelnemingenin het

eigenof risicodragendvermogenvan niet

beursgenoteerdeondernemingen.

•,1FTDeelnemersvan eenpensioen

fondsdie niet angerbij dit fonds

pensioenrechtenopbouwen.

StructuredfinanceActiviteiten waarbij

de nadrukligt op leningenaanonder

nemingen, projecttinanciering,hypo

theekportefeuillesen overigegéstruc

tureerde vastrentendefinancierings

arrangementen.

Vastrentendewaarden

__________________________Beleggingen

met eengegarandeerdeopbrengst,

zoalsonderhandseleningen,obligaties,

pand-en spaarbrievenen hypothecaire

leningen.

De wette

luke regelingenbij ziekte(Ziektewet),

arbeidsongeschiktheid(WAO) en werk

loosheid(WW).

andelenen onroe

—

Atkortingenen begrippen

voor het makenvan persoonhijke

sioenberekeningen.

aIIRegeIingFlexibel Pensioenen Ult

treden

I

:‘

HPT

HRM

lP

IP+L

RekenrenteDisconteringsvoetwaarmee

toekomstigepensioenuitkeringen contant

gemaaktworden,datwil zeggenuitge

drukt worden in guldensvan flu.

P0GM

Sectoralisatle

________________Ontwikkeling

waarbij

de verantwoordelijkheidvoor do

pensioenvoorzieningen desociale

zekerheidgedecentraliseerdwordt naar

sectorenen/ofsub-sectoren.

uSzo

1’JRaadvoor het Overheidspersoneels

beleid

_____________________Uitvoeringsinstelling

Sociale

Zekerheidvoor Overheid enonderwijs

E{egelingVervroegdUittreden

orid Markets

Company-Universum

CostAccountingSysteemom kost

Normportefeuille

Dekklngsgraad

De voorafgede

finieerdesamenstellingvan do nage

streefdebeleggingsportefeuillemet

bijbehorendebenchmarks, waaraan

achterafdo behaaldebeleggings

rendementenwordengetoetst.

EASI:diskette

EmployeeBenefltspakket

rend goed.
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De Cijfers

Fondspositie

_!

Stelselwijziging

De presentatievan ditjaarversagis andersdan voorheen.Dit in verbandmet de
nieuwericlitlijn voor Pensioenfondsenvan de Raadvoor de Jaarverslaggeving(RJ).
In het hoofdstukwaarderingsgrondslagenis eentoelichting op de toepassingvan de
richtlijn opgenomen.

Hetjaar1998

Voor de beoordelingvan de fondspositieis hetvan belangte constaterenof de tot de
balansdatumopgebouwderechtenzijn gedektdoor beschikbaarvermogen.De dek
kingsgraadvoor OP/NP/FPUultimo 1998 is 11 4,8%; dit is na aftrekvan f 5,3 miljard
vermogenen verplichtingeninzakebovenwettelijkinvaliditeitspensioen.

Herwaar- Beschik- voorziening
Aanwezig derings- baar opgebouwde

(in! milioen) vermogen reserve vermogen rechten Marge

Ultimo 1998 278.551 28.535 250.016 218.388 31.628
Ultimo 1997 252.292 22.021 230.271 206.220 24.051

Groei 26.259 6.514 19.745 12.168 7.577

De margeis met f 7,6 miljard toegenomentot f 31,6 miljard. Dit is na toevoegingvan
f 6,5 miljard aan de herwaarderingsreservezakelijkewaarden.Het volgendeoverzicht
geeft inzicht in de achterliggendeoorzakenvan de ontwikkelingenvan het beschikbaar
vermogenen de voorzieningopgebouwderechten.
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(in f miljoen) Ontwikkeling beschikbaarvermogen Ontwikkeling opgebouwderecflten (in f miljoen)

8.260 Beleggingsresultaat,rekenrente Rekenrente 8.260
20.967 Beleggingsresultaat,excedent Pensioenindexatieen loondrift 5.433
6.158 Premies Pensioenopbouw 7.174

— 8.465 Uitkeringen Beschikbaarvoor uitkeringen — 8.318
— 136 Gerealiseerdewaarde-overdrachten Berekendewaarde-overdrachten — 72

Actualiseringgronclslagen 547
— 525 Kosten/overigemutaties Verwachtekosten/overigemutaties — 856

26.259 Ontwikkeling aanwezigvermogen Ontwikkeling opgebouwderechten12.168

— 6.514 ToevoegingaanherwaarderingsreserveToevoegingaande marge 7.577

L1.j.Z4intwikkeIingbeschikbaarvermogen 19.745

IJit bovenstaandoverzichtkan het resultaaten de samenstellingdaarvanworden

afgeleid.Het totale resultaatis gelijk aan hetverschil tussende ontwikkeling van het

aanwezigvermogenad f 26,3 miljard en de ontwikkeling van de voorzieningopge

bouwderechtenad f 12,2 miljard, in totaal dusf 14,1 miljard (1997:114,7miljard).

De samenstellingis als volgt:

— Totaal beleggingsresultaatten opzichtevan rekenrente,pensioenindexatie

en loondrift: f 15,5 miljard.

Het totale beleggingsresultaatad f 29,2 miljard dient zowel voor de financieringvan

de oprentingvan de verplichtingenopgebouwderechtenmet de rekenrentevan 4%

(f 8,3 miljard) als voor de financieringvan het effectvan algemenesalaris-en

franchiseontwikkelingenen oondrift op de pensioenverplichtingen(f 5,4 miljard).

Na toevoegingaande herwaarderingsreserveresteertop dit onderdeeleen resultaat

van f 9 miljard (1997:110,9 miljard);

— Resultaatpremiesten opzichtevan de pensioenopbouw:
— f 1,0 miljard.

Dit tekortwordt in belangrijke mateverklaarddoor de systematiekvan hetsynthese

model. In dit model is de op langetermijn benodigdepremiehet uitgangspunt,terwijl
daarnaastrekeningwordt gehoudenmet de op de korte termijn benodigdeadditionele

premieom de normdekkingsgraadte bereiken.De postpensioenopbouwbetreft

daarentegenhet effect van éénjaar diensttijddoortellingen backserviceals gevolg van
promotie.

— Resultaatop uitkeringenten opzichtevan de daarvoorvoorzienebedragen:

—f 0,1 miljard.

De werkelijke uitkeringenkomenten lastevan hetvermogen.Terdekking daarvanvalt

eentevorengeraamdbedragvrij uit de voorzieningopgebouwderechten.
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— Resultaatop waarde-overdrachten:
— f 0,1 miljard.

Het bedragdatwordt betaaldof ontvangen,is bepaaldop basisvan sterftetafelsvan

betActuarieelGenootschap(GeheleBevolking Mannen/Vrouwen),met eventuele

rentestandskortingafhankelijkvan bet circuit. De mutatievan do voorziening

opgebouwderechtenis gebaseerdop ABP-sterftetafelsen eenrekenrentevan 4%.

De financiëleafwikkeling van eenwaarde-overdrachten de mutatiein de

bestandsgegevenskunnenin verschillendejarenplaatsvinden.

— Resultaatuit hoofdevan de actualiseringvan de actuariëlegrondsiagen:

—f 0,5 miljard.

ABP hanteertactuariëlegrondsiagendie wordenafgeteidvan eigenwaarnemings

materiaal,zoalssterftekansenen partnerfrequenties.In 1997 heeftbet periodiek

(tweejaarlijks)onderzoeknaardie grondslagenover de waarnemingsjarentot en met

1995 plaatsgevondenen zijn dezegeactualiseerd.Tussentijdszijn de grondslagen

getoetst.Dit heeftgeleid tot bet vormenvan eenadditionelevoorzieningtrendsterfte.

Ultimo 1998 is dezegestegentot 1% van de voorzieningopgebouwderechten.Dit in

anticipatieop de verwachteverdereverlengingvan de gemiddeldeevensduurvan

onzepopulatie.Bij de eerstvolgendegelegenheidzullen de actuariëlegrondsiagen

wordenaangepast.Dan kan dezevoorzieningwordentoegevoegdaande verplich

tingen per categorie.Vervolgenswordt weereonvoorzieningtrendsterfteopgebouwd.

— Resultaatop kosten/overigemutaties:+ f 0,3 miljard.

De belangrijkstecomponentvan de postoverigemutatieszijn aande vermogenskant

de oprentingvan de reductievoorzieningFPU ad f 0,3 miljard en aande verplichtingen

kant de administratievebijstellingenvan de voorzieningopgebouwderechten.De vrtj

val uit de reductievoorzieniñgFPU is verantwoordonderde premiebaten.

Premiestelling

OP/NP

In bet financieringsstelselvanABP, betzogehetensynthesemodel,wordt om de

verplichtingenOP/NPook in de toekomstveilig te kunnenstellen,gestreeldnaareen

dekkingsgraadvan 110% van do opgebouwderechien,contantgemaakttegen4%.

De wijze waaropdat plaatsvindt,bewerkstetligtdatde feitelijke dekkingsgraad

(bescbikbaarvermogenna aftrekvan de berwaarderingsreservezakeli]kewaarden

gedeelddoor de voorzieningopgebouwderechten)zich telkensweer in de richting van

die 110% beweegt.Dit wordt gerealiseerddoor middel van verhogingendan wet

verlagingenvan de, los van die normclekkingsgraadberekende,langetermijn premie.

Voor betjaar 1999 is de premievastgesteldop 13,2%,betgeenevenboog is als bet

voor 1998 geldendepercentage.Hot werkgeversdeelis 8,8%, betwerknemersdeel

3,3%. Het restantad 1,1% wordt gefinancierduit de mitigeringsvoorzieningOP/NR

Doze voorzieningis gevormd in overeenstemmingmet eerdereafsprakenomtrentbet

afbouwenvan de vermogensoverschottendie zijn ontstaanbij do privatiseringvan ABP,

vooral als gevolg van bet vrijvallen van de verplichtingenVUT en P-basis.
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ReparatieANW-hiaten

De socialepartnershebbenbeslotenom de tijdelijke reparatievan de belangrijkste

inkomensgevolgenvan de invoering van de nieuwe AlgemeneNabestaandenWet

(ANW) per 1 juli 1996 om te zettenin eenstructureleregeling,die 00k voorziet in de

compensatievan eeneventuelekorting voortvloeienduit do inkomenstoets.

Dit vergt in 1999 evenalsin 1998 eenpremievan 0,2%, gerekendover dezelfde

premiegrondsiagals die van de OP/NP-regeling.De revenuenwordengeacht

voldoendete zijn om de betreffendeverplichtingente dekken.

BovenwetteiijkIP

De premievoor bet bovenwettelijkIP (invaliditeitspensioenals aanvullendeuitkering op

de IP-basisuitkering)is voor 1999 gehandhaafdop het niveauvan 1998 ad 14%.

FPU

Tot bet jaar 2001 wordt geenwerkgevers-of werknemerspremieFPIJ geheven.

De financieringgeschiedtgedurendedie tijd uit de daartoegevormdereductievoor

ziening FPU. In de periode2001-2004zal fasegewijswordenovergegaantot bet beffen

van de volledig benodigdepremie.Afgesprokenis dat de benodigdeopbouwpremievan

2001 tIm 2003feitelijk gehevengaatwordenvoor 25, 50 respectievelijk75 procent

(en daarnageheel).

Solvabiliteit en rekenrente

De verplichtingendie bet pensioenfondsis aangegaan,moetenop ieder momentvol

doendegedektzijn door bezittingen.De dekkingsgraad- zoals in dit versiaggepresen

teerd - bedraagtop de balansdatum31 december1998 114,8%,hetgeende conclusie

rechtvaardigtdat onzefondspositiegezondis, wantde norm is 110%.

Echter,dezebeoordelingis gebaseerdop eenbestendigeboekhoudkundigeonder

bouwing met een‘vaste’ rekenrentevan 4%.Hier kieven twee nadelenaan.In de

eersteplaatsgaatbetam eenmomentopname- zoalsper balansdatum- die nog niet

veel zegtover wat er gedurendebetjaar gebeurtof kan gebeuren.In de tweedeplaats

vormt de actuele marktrenteredenvoor een naderebeoordelingvan do ‘vaste’ reken

rente.In bet hiernavolgendewordt dozefactor naderbeschouwd.

De waarderingvan de verplichtingenwordt in onsverslaggebaseerdop een vaste’ re

kenrentevan 4%. Dezefactorwordt gebruiktom de toekomstigeuitkeringencontantte

maken.Hierdoorwordenal dezeverplichtingenin de toekomstin één getaluitgedrukt,

namelijk de waardevan de verplichtingen.Alsdezedisconteringsfactorop grond van

marktconditieslagerzou moetenzijn dan 4%, stigenderhalvede verplichtingennave

nant. Dit heefteon negatief effectop de dekkingsgraaden de solvabititeitvan bet

fonds.Aangeziende marktomstandighedenop dit momenteenzeer agerentestand

laten zien, vindtor in ons land eendebatplaatsover deboudbaarheidvan de ‘vaste’

rekenrentevan 4%. Onze mening in dozenwordt in bet hiernavolgendeuiteengezet.
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De rekenrenteis de factorwaarmeede tookomstigereeksvan pensioenuitkeringen
contantwordt gemaakt.Dezefactor, die in de tijd aanveranderingonderhevigis, is in
grote matebepalendvoor do (actvele)waardevan de verplichtingen.In de rekenrente
zijn zowel do tijdvoorkeurvoetals de verwachteindexatievan de pensioenenbegrepen.
De tijdvoorkeurvoetkan gelijk wordon gesteldaanbet effectieverendementop lang
lopondestaatsleningen.De pensioenindexatieis afhankelijkvan de ontwikkoling van
ambtenarensalarissenop de langetormijn. Deze is moeilijk in te schatton.

Wat zou de rekenrentemoetonzijn als we de marktomstandighedenin aanmerking
nemen?Onzovisie is datde verplichtingenelk jaar opniouw op basisvan de geactuali
seerderekenrentezoudenmoetenwordenvastgesteld.In ons premiesysteomzou dit
echtereente grote premievolatilitoittot gevolg hebben.Om die redenkiezenwe voor
eenover de jaren beenbestendigerekonrente.Kortstondigeonderdekking(in econo
mischezin) moot dan wordengoaccepteord.De 30-jarigestaatsleningschommelde
bet afgelopenhalfjaartussen4,7 en 5,1%.Gegevende huidigo kapitaalmarktrentovan
circa 5% en voor de komendejarente verwachtonloonontwikkelingvan circa 2% zou
voor eenaantaljaren een rekenrentevan circa 3% kunnenwordengehanteerd.

De invloed van hettoepassonvan eenrekenrentevan 3% is in onderstaandetabel
weergegeven.Toegevoegdis eenkolom van de zogenaamdedekkenderokenrento.
Oat is do rekenrontewaarbij de dekkingsgraadjuist voldoendois, or van uitgaandedat
in dozemothodiekdo norm 100% is.

(in f miljard)

Rekenrente 4% 3% 2,7%

Verplichtingen (v) 218 258 273
Feitelijk vermogen(actuelewaarde) 302 302 302
Herwaarderingsreserves

— zakelijkewaarden 29 29 29
— vastrentendewaarden 23 0 0
Beschikbaarvermogen(b) 250 273 273

Dekkingsgraad(b/v) 114,8% 106% 100%

Do eersteconclusiois dat zolangdo marktconformerekenrenteniot lager is dan 2,7%
do fondspositietoereikendis, mits do stillo reservein aanmorkingwordt genomen.
Hieruit volgt dat bij getrouwowoorgavovan do huidige marktomstandigheden,dus bij
een rekenrentevan 3%, dat ook wederomhot geval is mits do stille reservein aan
morking wordt genomen.Do kansdat do marktconformerekonrenteonderdo 2,7%
duikt, achtenwij niet groot.
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Zoudenwij flu de rekenrentemoetenaanpassenaande actueleontwikkelingen?

[let antwoordop dezeprangendevraag Iuidt dat hiertoegeendirecte noodzaakaan

wezig is. De fondspositiezoalsdezewordt weergegevenin onzejaarrekeningis

gebaseerdop eenaantaldoorzichtige,prudente waarderingen.Niet alleenwordende

zakelijke waarden afgewaardeerd’met flinke percentages(die eidentot eenherwaar

deringsreservead f 29 mHjard), maarook bevatde postvastrentendewaardeneen

stille reserve’van f 23 miljard. Dezestille reserveis betgevoig vanmarktwaarde

stijgingen,die weerbet gevoig zijn van de rentedalingen die wij als zodanignietin
aanmerkingnemenin de balans.De gekozenrekenrentevan 4% Ieidt tot eenonder

schattingvan de verplichtingendie gecompenseerd”wordt door de stille reserve.

Zou die reserveexpliciet meegenomenmoetenworden,dan is dit alleenverantwoord

als 00k de rekenrentewordt aangepast.

Het gebruikvan dezereservekan in principe op twee manierenplaatsvinden.In de

eersteplaatskan door liquidatie bet overschotgebruiktwordenvoor de dekking van de

verplichtingen.In de tweedeplaatskan de marktrente weerombooggaan.AIsdit

laatstegebeurt verdwijnt’ de stille reserve’automatisch.Aangeziende waardevan de

verplichtingenmedeathankelilkis van de marktrenteop enig moment,vormt de waar

deringsmethodiekten aanzienvan de vastrentendewaardeneenadequateafdekking

van dezerisico’s. De herwaarderingsreservevervult ten aanzienvan de waardetluctu

atiesvan de zakelijke waardendeelsdezelfde functie.
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Jaarrekening

Grondsiagenvoor de financiëleversIaggevng

Algemeen

In de geconsolideerdebaianswordt hetverschii tussenhet aanwezigvermogenen de
herwaarderingsreservezakeIijkewaardenenerzijdsen de voorzieningopgebouwde
rechtenanderzijdsaangeduidals mar90.Bij de berekeningvan do dekkingsgraad
wordt de herwaarderingsreservedus niet meegenomen.Dezereserve,die eenpiafond
kent van de somvan 30% van de actuelewaardevan de aandeienen 15% van de
actuelewaardevan onroerendgoed(exciusieffinanciëielease),wordt noodzakelijk
geachtvoor betopvangenvan waardefluctuatiesin de beleggingenin zakelijke
waarden.

Behoudensde postonroerendgoedwijken de cijfers voor en na consolidatieniet of
nauweiijksvan eikaaraf. Ult dien hoofde is conform art. 402 Boek 2 BW volstaanmet
het bij de overigetoelichtingenopnemenvan eenenkeivoudigebalansen resultaten
rekening.

Stelselwijziging

Bi) de opzetvan de financiëleversiaggevingis de richtlijn pensioenfondsengevolgd.
Voor wat betreff de presentatieis gekozenvoor de zogenoemdefondsvermogen
methode.Wij biijven de voorzieningopgebouwderechtendus in de balanspresenteren.
Dezemethodegeeftons inziensbet besteinzicht in de feitelijke financiëiepositievan
bet fonds.

De voornaamstewijziging betreftde presentatievan de balans.in essentiekomt bet
erop neerdatdo portefeulilezakeiijkewaardennu tegenactuelewaardewordt gepre
senteerden de voormaligebuffer zakelijkewaardendaarniet angerop in mindering
wordt gebracht,dochwordt gepresenteerdals herwaarderingsreserve.Aan doze
reserveis toegevoegdde tijdeiijke buffer dynamischbeheerbeleggingen.Doze buffer
valt vrij zodrade nagestreefdestrategischebeleggingsmixis gerealiseerd.Bi) de
berekeningvan de dekkingsgraadwordt de herwaarderingsreserveop bet aanwezig
vermogonin minderinggebracht.De presentatiewijzigingenhebbengeeninvloed op
de marge.De bestaandeberekeningsmethodiekvan do dokkingsgraadis dusniet
veranderd.Do waarde-overdrachtenzijn apartin de staatvan batenen lasten
gepresenteerd.

Do wijze van presenterenvan de balansheeftconsequentiesvoor de wijze van ver
werkenvan de waarde-ontwikkelingenvan de beieggingenen daarmeevoor de wijze
van bepaienvan bet resultaat.Voorbeenwerdende waarde-ontwikkeiingentooge
voegdaande buffer zakelijkewaardenen eerstten gunstevan bet resultaatgebracbt
nadatdezebuffer betgewenstemaximum bad bereikt.Nu wordenze conform de RJ
richtlijn voor do voile omvangopgenomenin bet resultaat.Bij de resuitaatverdeling
wordendezewaarde-ontwikkeiingonechteraisnogtoegevoegdaande herwaarde
ringsreserve.Eerstnadatdo herwaarderingsroservebetgowenstemaximum heeft
bereikt,wordt bet restant- ton gunstevan de dokkingsgraad- toegevoegdaande
marge,Het resultaat1998 zou in do oudepresentatief 7,6 miljard zijn geweest.
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Dit is gelijk aanhet deel van het resultaatad f 14,1 miljard dat in de nieuwepresen

tatie bij de resultaatverdelingwordt toegevoegdaande marge,te wetenf 7,6 miljard.

De facto wordt de fondspositiedusop dezelfdewijze vastgesteldals voorheen.

Op grond van bet accentdat in bet beleggingsbeleidis komente liggen op uitbreiding

van beleggingenin zakelijkewaardenen eenactieverbeheervan de portefeuillevast

rentendewaardenwordengerealiseerderendementsverschillenop ruiltransactiesin

vastrentendebeleggingenniet angerals afzonderlijkeresultaatcomponentonderkend

en toegerekendaan betfondsresultaat.

Voorheenwerdendezerendementsverschillentoegerekendaanbetfondsresultaatin

eenperiodeovereenkomendmet de benaderderesterendeIooptijd van de verkochte

beleggingen(vijf jaar). Het positieveresultaateffectin 1998 van dezewijziging

bedraagtf575 miljoen.

De in dit jaarverslagopgenomencijfers van voorgaandejaren zijn aande stelsel

wijziging aangepast.

Grondsiagenvoor de consolidatie

In de geconsolideerdejaarrekeningwordengroepsmaatschappijenopgenomenmet

toepassingvan de integralemetbodevan consolideren.De financiëlegegevensvan

doorABP of groepsmaatschappijenaangeganejoint-ventureswordengeconsolideerd

naarevenredigbeidvan bet geboudenbelang.

Niet geconsolideerdzijn de deelnemingenin ABP VerzekeringsgroepNV , ARP Treasury

NV en BSA ScbaderegelingBV. De activiteitenvan dezevennootscbappenzijn volledig

gescheidenvan de activiteitenvan bet pensioenfonds.

Grondsiagenvoor de omrekeningvan vreemde valuta

De activaen passivain vreemdevalutaen de ter dekkingvan bet valutarisicoafge

slotentransactieswordenomgerekendin guldenstegende koersenper balansdatum.

De bieruit voortvloeiendeomrekeningsverscbillenwordenverantwoordin de post

beleggingsresultaat.Baten en lastenin vreemdevalutawordenomgerekendin guldens

tegende koersenper transactiedatum.De verschillentussende transactiekoersen de

koersvan afwikkeling wordenopgenomenin bet beleggingsresultaat.De voor om

rekeninggehanteerdekoersenzijn deWM-fixingkoersen16.00 uur Londentijd,zoals

gepubliceerdvia Reuters.
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De Cijfers

Waarderingsgrondslaqen

Vastrentendewaarden
Onderhandseleningen,hypothecaireleningenen obligatieswordengewaardeerd
tegennettovermogenswaarde,zijnde de aflossingswaardegecorrigeerdvoor nog niet
vrijgevallen agio!disagio,en bijbehorendevorderingen,schulden,transitoriaen liquide
middelen.

Agio/disagiowordt op basisvan de gemiddeldeIooptijd toegerekendaanbet beleg
gingsrendement.De klimleningenwordengewaardeerdinclusief geactiveerderenteen
de spaarhypothekenonderaftrekvan het opgebouwdespaarkapitaal.
Waarnodig wordt rekeninggehoudenmet een,op basisvan eenbeoordelingvan de
volwaardigheid,noodzakelijkgeachtewaardecorrectie.

Zakeiijke waarden

De beleggingenin zakelijkewaarden- zijnde aandelen,converteerbareobligaties,
direct en indirect onroerendgoed - wordengewaardeerdtegennettovermogens
waarde,zijnde de actuelewaardeen bijbehorendevorderingen,schulden,transitoria
en liquide middelen.Indien geenbeursnoteringof taxatiewaardevoorhandenis, wordt
de intrinsiekewaardegenomen.
Bij aandelenvan startendeondernemingenvindt, gedurendede periodewaarin aan
oopverliezenwordenverwacht,waarderingplaatstegentenminstebet ingebrachte
kapitaal.Na dezeperiodewordt overgegaanop de actuelewaarde.
Vorderingenuit hoofdevan financiëleleaseonroerendgoedwordenverantwoordals
beleggingenin onroerendgoeden gewaardeerdtegende contantewaardevan de
toekomstigetermijnen,waarbij de contractueelovereengekomenrentevoetgeldt als
disconteringsfactor.

Waarnodig wordt rekeninggehoudenmet een,op basisvan eenbeoordelingvan de
volwaardigheid,noodzakelijkgeachtewaardecorrectie.

Derivaten

Derivatenzijn financiëleinstrumentendie wordengebruiktvoor bet beheersenvan
beleggingsrisico’sen bet realiserenvan de strategischebeleggingsmix.De derivaten
wordenniet in de balansopgenomen.Informatieomtrentde derivatenpositiesultimo
jaar is opgenomenbij de toelichting van de betreffendeactiva.

Netto vlottendactief
Viottendeactivavan materiëleaardwordengewaardeerdtegenverkrijgingsprijsver
minderdmet lineaire afschrijvingenberekendover de geschatteeconomischeevens
duur. Bedrijfsgebouwenvoor eigengebruikwordengewaardeerdtegentaxatiewaarde
in verhuurdestaat.Op dezebedrijfsgebouwenvinden geenjaarlijkseafschrijvingen
plaats.Niet aanbeleggingsportefeuillestoewijsbarevorderingen,kortlopendeschul
den,transitoriaen liquide middelenworden opgenomentegennominalewaarde.
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Onderhet nettoviottendactietzijn opgenomende zogenoemdemitigeringsvoorziening

OP/NP(ouderdomspensioenen/nabestaandenpensioenefl)en VUT, en dezogenoemde

reductievoorzieningFPU (flexibel pensioenen uittreden).Dezevoorzieningenwerdenin

1995 gevormdter financieringvan eentijdelijke verlaging(tot 2001 respectievelijk

2004) van de doorwerkgeversen werknemerste betalenpremie.De eerstevloeit voort

uit de wet FinanciëleVoorzieningenPrivatiseringABP (FVPIABP), de tweedeuit de

regeling Flexibel Pensioenen Uittreden (FPU). Voor OP/NPvalt jaarlijks eentevoren

vastgesteldbedragvrij; voorVUT neemtde mitigering jaarlijks af met 0,23%van de

VUT-grondsiag vandatjaar.

Voorzieningopgebouwderechten

De voorzieningopgebouwderechtenwordt bepaaldals de contante waardevan de

verwachtetoekomstigeuitkeringen,rekeninghoudendmet daarvoor benodigde

excasso-kostenvoor de onderscheidenpensioensoorten,uitsluitendvoor de tot en met

ultimo boekjaaropgebouwde(tijdsevenredige)rechtenvan de danaanwezigedeel

gerechtigden.De berekeningenzijn gebaseerdop actuariëlegrondsiagenontleendaan

waarnemingenop bet eigendeelgerechtigdenbestand,onder meersterftekansenen

partnerfrequenties.De in de berekeningengehanteerderekenrenteis 4%. De actua

riële grondsiagenwordeneensper tweejaar vastgestelden in de tussentijdjaarlijks

geevalueerd.

Herwaarderingsreserve

De in de resultatenrekeningverantwoordewaarde-ontwikkelingenvan zakelijke

waardenwordenbij de resultaatverdelingtoegevoegdaande herwaarderingsreserve

zakelijkewaarden.Deze reservewordt aangelegdom waardefluctuatiesop te kunnen

vangen.De gewensteomvangis gelijk aande somvan 30% van de actuelewaardevan

de aandelenen 15% van de actuele waardevan het onroerendgoed.Zodra de

herwaarderingsreservedezegewensteomvang tebovengaatwordt hetmeerdere

toegevoegdaande marge.

Marge

De margewordt gevoedvanuit de resultaatverdeling.Bij dezeverdelinggeniet,voor

wat betreftde beleggingsresultatenuit waarde-ontwikkelingen,de toevoegingaande

herwaarderingsreservezakelijkewaarden(tot aan het gewenstemaximum)voorrang

boventoevoegingaande marge.

Staatvanbatenen lasten

De in de staatvan batenen lastenopgenomen postenvloeien merendeelsvoort uit de

in de balansgehanteerdewaarderingsgrondslagen.Beleggingsopbrengsten,premies,

uitkeringen,waarde-overdrachtenen kostenzijn opgenomentegennominatewaarde

en toegerekendaande periodewaaropze betrekkinghebben.

AWe postenin het kasstroomoverzichtzijn uiteraardgewaardeerdtegennominate

waarde.
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Geconsoideerdefinanciëleoverzichten

Geconsolideerdebalans

31-12-1998 31-12-1997
(in f miljoen) (in f milloen)

Heerlen,7 april1999 Aanwezig vermogen

Vastrentendewaarden 170.747 170.442

Zakelijke waarden 102.449 81.060
Netto viottend actief 5.355 790

278.551 252.292

Voorzieningopgebouwderechten

Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen 211.367 200.342

Bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen 5.300 5.107

Flexibel pensioenen uittreden 1.721 771

21 8.388 206.220

Herwaarderingsreservezakelijkewaarden 28.535 22.021

Marge 31 .628 24.051

Geconsolideerdestaatvan batenen lasten
1998 1997

BeIeggngsresuItaten,rekenrentedeel 8.260 7.865

Benodigderekenrente
— 8.260 — 7.865

Beleggingsresultaten,exceclent 20.967 22.818

Effect pensioenindexatiesen loondrift
— 5.433 — 5.591

15.534 17.227

Premiebaten 6.158 5.640

Pensioenopbouw
— 7.174 — 6.923

— 1.016 — 1.283

Werkelijke uitkeringen
— 8.465 — 8.045

Verwachteuitkeringen 8.318 7.920

—147 —125

Gerealiseerdewaarde-overdrachten
— 136 — 6

Berekendewaarde-overdrachten 72 —

—64 —6

Actualiseringgrondsiagen
— 547 82

Werkelijke kosten/overigemutaties — 525 — 646

Verwachtekosten/overigemutaties 856 — 560

331 — 1.206

Fondsresultaat 14.091 14.689

Verdelingfondsresultaat

dotatieherwaarderingsreservezakelijkewaarden 6.514 6.283

dotatiemarge 7.577 8.406
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Kasstroomoverzicht

1998 1997
(in f miljoen) (in f miljoen)

Heerlen,7apr111999 Beginstandliquicie middelenexclusiefkortgeldpositie 166 52

Kasstroomuit financieringsactiviteiten

Inkomsten:

Uit beleggingen/derivaten 20.558 16.340

Premies 4.427 3.906

Reserve-overnames 448 257

25.433 20.503

Uitgaven:

Uitkeringen — 8.465 — 8.045

Reserve-overdrachten — 584 — 263

Overigemutaties —
— 32

— 9.049 — 8.340

Mutatie liquide middelenuit financieringsactiviteiten 16.384 12.163

Kasstroomuit operationeleactiviteiten

Inkomsten:

Aflossingen/verkopenVRW 77.375 34.819

Verkopenzakelijkewaarden 32.829 18.481

Aflossingenkortgeld u/g 111.385 62.326

Opgenomenkortgeld 0/9 44.327 17.546

265.916 133.172

Uitgaven:

Verstrekkingen/aankopenVRW — 77.680 — 42.059

Aankopenzakelijkewaarden — 45.549 — 21.652

Verstrekkingenkortgeld u/g — 111.951 — 62.421

Aflossingenkortgeld o/g — 44.129 — 18.074

Saldomutatieswerkkapitaal — 2.927 — 816

Kosten — 230 — 199

— 282.466 — 145.221

Mutatie liquide middeenuit operationeleactiviteiten — 16.550 — 12.049

Totaal ontvangsten 291 .349 153.675

Totaal uitgaven — 291.515 — 153.561

Mutatie liquide middelen(totaal) — 166 114

Eindstandliquide middelenexciusiefkortgeldpositie 0 166
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Toelichting op de geconsolideerdefinancië)eoverzichten

Toelichtingop de geconsolideerdebalans

31-12-1998 31-12-1997
(in f miljoen) (in f miljoen)••‘

Aanwezigvermogen 278.551 252.292

Beleggingen 273.196 251.502
Algemeen

Van de totale beleggingenad f 273,2 miljard (1997:f 251,5) is
f 100,2 miljard (1997 f 57,3) belegdin bet buitenland.De valuta
risico’s zijn gedeeltelijkafgedektdoor middel van valutatermijn
contractenen crosscurrencyswaps.Het negatieveeffect van de
valutakoersontwikkelingover de geheleportefeuille is door de
afdekkingten deletenietgedaan.
Voor de portefeuilleals geheelstaanultimo 1998 de volgende
rechtenen verplichtingenin de vorm van derivatenuit:

Vaiutatermijncontracten verkocht:
uitoefenprijs 24.050
actuelewaarde 23.528

Crosscurrencyswaps verkocht:
uitoefenprijs 18.907
actuelewaarde 17.230

Vastrentendewaarden 170.747 170.442
Vastrentendewaardenbetreffenonderhandseleningen,obbgaties,
pand-en spaarbrievenen hypothecaireleningen.Het verloopvan de
vastrentendewaardenis als volgt geweest:

verloop vastrentende Onderhandse Hypothecaire Tota& Totaal
waarden eningen Obligates leningen 1998 1997

Beginstand 83.876 67.069 19.497 170.442 163.202
Verstrekkingen/aankopen 2.074 71.183 4.423 77.680 42.059
Aflossingen/uitlotingen — 1 3.504 — 60.804 — 3.067 — 77.375 — 34.819
Eindstand 72.446 77.448 20.853 170.747 170.442

Een gedeeltevan de portefeuiUevastrentendewaardenstaatniet
ter vrije beschikking.Dit omdatbij De NederlandscheBank een
intraday-kredietfaciliteitis aangegaanvan f 1,5 miljard.
De bijbehorendezekerheidsverschaffingultimo 1998 bedraagt
f 2,0 miljard.

De actuelewaarde,gedefinieerdals de marktwaardeinclusief over
lopenderentedoch zonderbijbehorendevorderingenschuldenen
liquide middelenzijn hiernaweergegeven,evenalsde wijzigingen
daarin.Voor niet genoteerdeeningenis de rendementswaarde
genomen.
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Toelichtin9op de balansin f miljoen 31-12-1998 31-12-1997

Verloop vastrentende Onderhandse Hypothecaire Totaal Totaal
waarden leningen Obligaties leningen 1998 1997

Actuelewaardeprimo 95.904 74.562 20.270 190.736 185.422
Saldoaan-en

verkopen/aflossingen — 11.905 8.819 1.573 — 1.513 5.548
83.999 83.381 21 .843 189.223 190.970

Actuelewaardeultimo 84.499 86.949 22.569 194.017 190.736
Actuelewaardeontwikkeling 500 3.568 726 4.794 — 234

Voor eenjuiste beoordelingvan bet verschil tussenactuelewaarde
en de aflossingswaardeis bet noodzakelijkook de actuelewaarde
van de verplichtingenin de beschouwingte betrekken.Ook de
verplichtingenzijn immersgevoeligvoor rentefluctuaties(geziende
durationzelfs in sterkeremate).De gemiddeldedurationvan de
vastrentendewaardenis ongeveer5 jaar; die van de verplichtingen
ongeveer17 jaar.

Perbalansdatumstaanvoor het verstrekkenvan hypothecaire
leningenoffertesuit tot een bedragvan f 0,5 miljard.

Derivatenpositievastrentendewaarden
Ultimo 1998 staande volgenderechtenen verplichtingenuit hoofde
van derivatenopen:

— intrestrateswapsmet eenonderliggendewaardeop contract-
basisvan f 9,4 miljarci en eenbijbehorencieactuelewaardevan

f 10,4 miljard. Intrest rateswapswordendoorABP gebruikt in
bet kadervan de beheersingvan het renterisicobij beleggingen
in vastrentendewaarclen.Bij dit instrumentworden uitsluitend
rentestromenuitgewisseld.

— futures gekocht: verkocht:
instapwaarde 913 345
actuelewaarde 910 343
DezetransactieswordendoorABP gebruikt in het kadervan het
handhavendan wel corrigerenvan de totaleexposureop asset
niveau naarde gewensteexposure,dan wel de gewenstever
deling van de effectenportefeuilleover de landenwaarin wordt
belegd.

Zakelijke waarden 102.449 81.060
Zakelijke waardenbetreffenaandelen,converteerbareobligaties
en directeen indirectebeleggingenin onroerendgoeci, inclusief
bijbehorendevorderingen,schuldenen liquide middelen.
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DeCijfers 1
Toelichting op de balansin f miljoen 31-12-1998 31 -1 2-1997

De actuelewaarde,zijnde beurswaardencasuquo marktwaardein Iverhuurdestaat,en de wijzigingen daarinzijn als volgt geweest:

Onroerendgoed Totaal Totaal
Indirect 1998 1997Verloop zakelijke waarden Aandelen Direct

Actuele waardeprimo 58.041 1 4.342 8.677 81.060 63.251
Aankopen 42.725 322 2.502 45.549 21.652
Verkopen/aflossingen — 30.771 — 1.407 — 651 — 32.829 — 18.481
Waarde-ontwikkeling 9.378 782 — 1.491 8.669 1 4.638
Actuelewaardeultimo 79.373 14.039 9.037 102.449 81.060

In de postaandelenzijn begrepenparticipatiesin beleggingsmaat
schappijenad 10,7 miljard (ultimo 1997:10,3 miljard), aismede
niet geconsolideerdedeelnemingenin: de ABP Verzekeringsgroep
NV ad f 57,5 miljoen (1997:147,5 miljoen), ABP TreasuryNV
ad f 25 miljoen (1997:125 miljoen) en BSA SchaderegelingBV ad

f 0,7 miljoen.

Het aandeelvan de internetaxatiesbedraagt70%. De ouderdom
van do taxatiesbedraagtgemiddeldéénjaar.

Voor eon gedeeltevan de op de balansopgenomenaandelen
portefeuilleberustde (uridischeeigendomals gevolg van securities
lending bij derden.

Hot betreft in bruikleengegevenaandelentot eenbedragvan f 3,2
miljard (ultimo 199713,2miljard). De bedongenvergoedingis
verantwoordin de post beleggingsresultaten.ABP blijft economisch
eigenaarvan dezeaandelen.Bij dezebruikleenovereenkomsten
verlangtABPadequatezekerheijenvan de tegenpartijen.

Voor beleggingenin direct- en indirect onroerendgood zijn per
balansdatumverplichtingenaangegaantot een bedragvan f 0,9
miljard.

00k zijn ter zakevan beleggingenin participatiemaatschappijen
verplichtingenaangegaanom desgevraagdstortingente verrichten.
Per balansdatumbedragendozepotentiëleverplichtingenaan nog
niet opgevraagdestortingen11,3 miljard.

Derivatenpositiezakelijkewaardcn

Ultimo 1998 zijn de volgenderechtenen verplichtingenin de vorm
van derivatenaangegaan:

indextutures gekocht: verkocht:

uitoefenprijs 1.300 224

actuelewaarde 1.395 235
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Toelichting op de balansin f miljoen 31-12-1998 31-12-1997

aandelenswaps gekocht: verkocht:

instapwaarde 139 139

actuelewaarde 129 160

DezetransactieswordendoorABP gebruikt in bet kadervan het

handhavendan wel corrigerenvan de totale exposureop

assetniveaunaarde gewensteexposure,dan wel de gewenste

verdelingvan de effectenportefeuilleover de landen waarin wordt

belegd.

Netto viottendactief 5.355 790

Het netto vlottend actief bestaatuit - niet aan beleggingen

toewijsbare- viottendeactiva,vlottendepassivaen voorzieningen.

Geletop de aardvan eenpensioenfondszijn de bedrijfsgebouwenin

eigengebruiken overigemateriële activaopgenomenin de post

materieelactief.

Het minderheidsbelangvan derdenin deelnemingenwaarvanABP

eenmeerderheidsbelangheeft, is opgenomenin de postschulden

en overlopendeposten.

Viottendeactiva 1 Oi 18 7.638

Vorderingenen overlopendeposten 8.019 5.959

Vorderingenop werkgevers 517 323

Materieelactief 158 134

Liquide middelen,inclusief kortgeldpositie 1.424 1.222

In de overlopendepostenis begrepeneenvooruitbetaaldbedragad

f 0,8 miljard inzakenog te realiserenwaarde-overdrachten,

voortvloeienduit de overhevelingvan de pensioenrechtenvan het

personeelvan zorginstellingennaarhet pensioenfondsP6GM,

Derivatenpositieliquide middelen

Ultimo 1998 staanvoorf 0,8 miljard forward rateagreementsen

intrest rate swapsuit. Deze instrumentenwordengebruikt om

rentepositiesin te nemen.

Vlottendepassiva — 1.365 — 1.497

Schuldenen overlopendeposten — 1.302 — 1 .373

Leningen
— 63 — 124

Voorzieningen — 3.398 — 5.351

MitigeringsvoorzieningOP/NPen VUT — 973 — 2.058

ReductievoorzieningFPU — 2.112 — 2.945

Overigevoorzieningen — 313 — 348
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Toelichting op de balansin f miljoen 31-12-1998 31-12-1997

De mitigeringsvoorzieningOP/NPen VUT ad f 1 miljard heeft
betrekkingop de verplichtingendie voortvloeienuit de wet finan
ciele voorzieningprivatiseringABP (FVP/ABP) Daarin is de inzake
de mitigering van hetwerkgeversaandeelin de premieOP/NPen het
werknemersaandeelin de premie ten behoevevan de Stichting
VUT fondsgeregeld beidetot het jaar 2001

Eenzeifdesoortvoorziening grootf 2 1 miljard en voortvloeienduit
de regelingFPU is opgenomenvoor de reductievan de opbouw
premievoor flexibel pensioenen uittredentot het jaar 2004 Nadien
zal de voile premiewordengeheven
De overigevoorzieningenad f 0 3 miljard betreffeneenvoorziening
voor de projectenEuro en Eeuwwisselingeenalgemene
voorzieningkredietrisicoS op corporateloansen derivatenen een
voorzieningwachtgelden.

Voorzieningopgebouwderechten 218.388 206.220

Het rechtop pensioenaansprakenis vastgelegdin het
pensioenreglementen is gerelateerdaandienstjaren,eindloonen
latereindexaties;de wijze van financiering is statutairvastgelegd
en geschiedtvolgenshet zogenoemdesynthesepremiemodel.Een
en anderis conform voorschriftvan de Verzekeringskamer
vastgelegdin eenactuarieelbedrijfstechnischenota.

De voorzieningopgebouwderechtenis als volgt samengesteld:

Actieven

VUT-ers

FPU-ers

Wachtgelders

Slapers

invaliden

Gepensioneerden

Nabestaanden

Voorzieningtoeslagen

Voorzieningtrendsterfte

De voorzieningopgebouwderechtenis gewaardeerdop basisvan
de vigerendewaarderingsgrondslagen.De rekenrentebedraagt4%.
De durationvan de opgebouwderechtenis ongeveer17 jaar.
Zoudenwij de actuelewaardewillen schatten,dan komenwe bij
eenrekenrentevan 3% uit op ongeveerf 258 miljard.

OP/NP IP+ FPIJ Totaal Totaai

83.419 1.672 85.091 78.441
8.335 8.335 10.617
3.460 20 3.480 1.052
7.833 6 7.839 7.827

10.215 23 10.238 9.235
12.479 5.300 17.779 17.242
55.906 55.906 53.474
20.631 20.631 19.982
6.979 6.979 6.850
2.110 2.110 1.500

211.367 5.300 1.721 218.388 206.220
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Toelichting op de balansin f miljoen 31-12-1998 31-12-1997

De voorzieningtoeslagenheeft betrekkingop de in artikel 18 van

het pensioenreglementgenoemcieovergangstoeslagen.Dezetoe

slagenzijn er op gerichtde in het kadervan de privatisering

benodigdeomrekeningsoperatievan ABP-wetnaarABP-pensioen

reglementvoor alle (toekomstige)pensioengerechtigdenneutraalte

laten verlopen.

De gehanteerdegrondslagen(hoofdzakelijksterftekansenen part

nerfrequenties)zijn vastgesteldin het grondslagenonderzoekuitge

voerd in 1997, betrekkinghebbendop de jaren 1994 en 1995.

Voor de excassokostenwordt eenopslagpercentagegehanteerdop

de pensioenverplichtingenvoor aftrek van deAOW-franchise.Deze

bedraagt0,92%,
V

De incassokostenwordengedektuit een opsiagdie is begrepenin

de premies.Dezeopsiagis 0,3%-punt.

Herwaarderingsreservezakelijkewaarden 28.535 22.021

Het verloop van de herwaarderingsreservezakelijkewaardenis als

volgt geweest:

Beginstand 22.021 15.738

Toevoeging 6.514 6.283

Onttrekking — —

Eindstancl 28.535 22.021

Door de toevoegingad f 6,5 miljard (1997:f 6,3 miljard) is de

herwaarderingsreserveweerop het gewenstemaximumgebracht,

zijnde de som van 30% van de actuelewaardevan de aandelenen

15% van de actuele waardevan het onroerendgoed (exclusief

financiëlelease).Geziende positievewaarde-ontwikkelingenzijn

onttrekkingen(wederom)niet noodzakelijkgebleken.Aandeze

reserveis toegevoegdde tijdelijke buffer dynamischbeheerbeleg

gingen.Deze buffer valt vrij zodrade nagestreefdestrategische

beleggingsmixis gerealiseerd.

Marge 31 .628 24.051

Beginstand 24.051 15.645

Toevoeging 7.577 8.406

Eindstand 31 .628 24.051

De margeis het verschil tussenhet beschikbaarvermogenen de

voorzieningopgebouwderechten.Aangeziende premievoor 1999

reedsis vastgesteldwerkt de groei van de margeeerstdoor in de

synthesepremievoor het jaar 2000.
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Toelichtingop de geconsolideerdestaatvan batenen lasten
Toelichting op de staatvan batonen lastenin f miljoen 1998

Onderstaandgevenwij eentoelichting op de mutatiesin hetaan

wezig vermogenen vervolgensop de mutatiesin de voorziening

opgebouwderechten.Dit is eenanderevolgordedan in de staatvan

batenen lasten,doch makkelijkerIeesbaar.

Mutatiesaanwezigvermogen 26.259

Beleggingsresultaten 29.227

De beleggingsresultatenzijn als volgt te specificeren:

Overigebeleggingsresultaten 71

De postoverigebeleggingsresultatenbevatmet namehet saldo

rentekortgeld u/g en o/g aismedeeencorrectieop het resultaatvan

dochtermaatschappijenvoortvloeienduit het definitief worden van

vorig jaar geconsolideerdeconcept-jaarrekeningen.

1997

26126

30.683

Resultaatvastrentende
waarden

Onderhandse

leningen
Hypothecaire

LeningenObligaties Totaal Totaal

direct 6.823 5.088 1.395 1 3.306 1 2.794

indirect 461 1.715 75 2.251 1.273

7.284 6.803 1.470 15.557 14.067

kosten
— 86 — 84

Nettoresultaat 15.471 13.983

De kostenbetreffenzowel zakelijke kostenals de kostenvan bet

eigenbeleggingsbedrijf.

Resultaat Onroerendgoed
zakelijke waarden Aandelen direct indirect Totaal Totaal

direct 1.320 830 486

indirect 11.140 875 — 886

12.460 1.705 — 400

kosten

Nettoresultaat

2.636

11.129

13.765

— 80

13.685

2.355

14.343

16.698

— 73

16.625

75
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uitkeringen

aantalgepensioneercien

ultimo

Premie Premie P

OP/NP bovenw
Premie

FPU

In het komendjaar zullen de waarde-overdrachtenfors toenemen

als gevoig van het feit dat de pensioenregelingvan het personeel

van zorginstellingenwordt ondergebrachtbij PGGM.

r Jaarverslag1998 ABP

Toelichting op de staatvan batonen lastenin f miljoen 1998 1997

Premiebaten 6.158 5.640

Totaal
1998

Totaal
1997Premiesnaarcategorie

werkgeversdeel 2.734 346 — 3.080 2.647

werknemersdeel 1.199 113 35 1.347 1.259

vrijval uit voorziening 699 — 1.032 1.731 1.734

totaal 4.632 459 1.067 6.158 5.640

premiegrondsiag

(peildatum) 35.730 32.379 n.v.t.

premiepercentage 1 3,2 1,4/1,15 n.v.t.

premiepercentage

reparatieANW 0,2 — —

aantal verzekerden 1.048.000 904.000 904.000

aantalaangeslotenwerkgevers 5.799 5.717

Het premiebedragOP/NPis gelijk aande som van de door werk

geversgestortenetto premiesad f 3,9 miljard en de vrijval uit de

mitigeringsvoorzieningOP/NPad f 0,7 miljard. De premieOP/NP is

inclusief premieNP voor militairen.

Uitkeringen 8.465 8.045

De post uitkeringenomvatouderdoms-en nabestaandenpensioe

nen,alsmedebovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen,herplaat

singstoelagenen uitkeringenflexibel pensioenen uitreden.Deze is

als volgt te specificeren:

Uitkeringen Totaal Totaal

naarsoort OP/NP IP+ FPIJ 1998 1997

7.745 717 3

451.000 86.000 16.100

f3erealiseerdewaarde-overdrachten

reserve-overnames

reserve-overdrachten

8.465 8.045

136 6

— 448

584

— 257

263
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Toelichting op de staatvan batenen lastenin f miljoen 1998 1997

Kosten(netto) 249 214

Kostentotaal 297 285

Kostenvermogensbeheer(intern) — 48 — 71

Kostenpensioenbeheer 249 214

De internekostenvan vermogensbeheerzijn in mindering gebracht

op de beleggingsresultaten.

Het gemicideldepersoneelsbestandis: 1998 1997

in personen 2.561 2.433

in fta’s 2.359 2.226

De verde?ingvan hetgemidde?d

personeelsbestandis als volgt:

directie en staven 189 133

bedrijfseenheden 1.226 1.414

dienstverlenendeeenheden 1.146 886

Overigemutaties 276 432

OprentingreductievoorzieningFPU 276 400

Buitengewonebatenen lasten — 32
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Toelichting op de staatvan batenen Iastenin f miljoen 1998 1997

Mutatiesvoorzieningopgebouwde rechten 12.168 1 2.

Effect benodigderekenrente 8.260 7.865

De benodigderekenrentebedraagt4% van de voorzieningopge

bouwderechten.Dezeoprentingdient te wordengedektuit de

behaaldebeleggingsresultaten.

Effect pensioenindexatieen loondrift 5.433 5.591

De pensioenindexatiewordt bepaalddoor de ontwikkeling van de

overheidssalarissen,de franchiseen de loondrift. Oak dezeont

wikkeling dient in beginselte wardengedektuit de behaaldebeleg

gingsresultaten.De loondrift is gebaseerdop de ramingenvan het

CentraalPlanbureau.

Pensioenopbouw 7.174 6.923

De pensioenopbouwweerspiegelthet effect van éénjaar dienst

tijddoortelling op de verplichtingenopgebouwderechten.

Beschikbaarvoor uitkeringen — 8.318 — 7.920

De pastbeschikbaarvoor uitkeringenis vooraf actuarieelberekend

en dient ter financieringvan de werkelijke uitkeringen.

Berekendewaarde-overdrachten — 72

Actualiseringgrondslagen 547 — 82

De actualiseringgrondsiagenheeftvoor f 20 miljoen betrekkingop

de tussentijdseevaluatievan de grondsiagenvoor IP+ en voor

f 527 miljoen op de jaarlijkse dotatie aande voorzieningvoor

sterfte,waarmeegeanticipeerdwordt op het volgendegrondslagen

onderzoek.

Kostenen overigemutaties — 856 560

Uit de voorzieningis een bedragvan 1139miljoen vrijgevallen ter

dekkingvan excassokosten.De postavengemutatiesbetrefthoofd

zakelijk de correctievan de vaorzieningopgebouwdenechtenultimo

1997 in verbandmet de actualiseningvan de verplichtingen

administratie.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht

Bij het kasstroomoverzichtis de directemethodetoegepast.
Onderstaandgevenwi eentoelichtingop de afwijkingen tussende
mutatiesin staatvan batenen lastenen het kasstroomoverzicht.

Beleggingsopbrengsten

In het kasstroomoverzichtzijn de waarde-ontwikkelingenzakelijke
waardenvan 18,7 miljard geelimineerd.

Premies

In het kasstroomoverzichtzijn de onttrekkingenuit de mitigerings
voorzieningOP/NPen de reductievoorzieningFPU ad f 1,7 miljard niet
meegenomen.

Kosten

Mutaties in voorzieningenen de afschrijvingenop het materieelactief
zijn geëlimineerd.

Namenshet Bestuur,

prof. dr. B. de Vries, voorzitter

drs. J. Riezenkamp,eerstevice-voorzitter

H.J. Albersen,secretaris
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Overigetoelichtingen
in f miljoen 31 -1 2-1998 31-12-1997

Enkelvoudigebalans

Aanwezigvermogen

Vastrentendewaarden 170.747 170.442
Zakelijke waarden 102.790 80.826
Netto viottend actief 5.014 1.024

278.551 252.292

Voorzieningopqebouwderechten

Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen 211.367 200.342
Bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen 5.300 5.107
Flexibel pensioenen uittreden 1.721 771

218.388 206.220

Herwaarderingsreservezakelijkewaarden 28.535 22.021

Marge 31.628 24.051

infmiljoen 1998 1997

Enkelvoudigestaatvan batenen lasten

Resultaatcleelnemingna belasting 1.587 406
Overigebatenen lasten 12.504 14.283

Fondsresultaat 14.091 14.689

VergoedingenBestuur

Uit hoofcie van de daartoevastgesteldevergoedingsregelinghebben
de ledenvan de Beleggingsgcommissie,de Raadvan Advies en bet
Bestuurover 1998 eenbedragvan f 1,1 miljoen ontvangen.

Omzet

De omzetvolgensde definitie van de richtlijn bedraagtover 1998

f 20,4 miljard.
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Vervoig avengetoelichtingen

Overzichtvan in de consolidatiebetrokkendochtermaatschappijen

Vestigings- Belang

Dochtermaatschappij plaats in % Kernactiviteit

Onroerendgoed:

Kantoren FondsNederlandBy. Maastricht 100 Beleggenin onroerendgoed

Winkel Beleggingen NederlandBy. Utrecht 100 Beleggenin onroerendgoed

Holding Vesteda By. Maastricht 100 Beleggenin onroerendgoed

(N.I.H.) Netherlands Heerlen 83 Holiday Inn hotel,
InternationalHotels B.V. Amsterdam

USA Holding By. Rotterdam 100 Houdstermaatschappijvan
partnershipsin
• E/R Associates
• Rolim Hotel Partners

US Alpha Inc. Delaware 100 Beheersmaatschappijvoor
beleggingenin de
VerenigdeStaten

UK One By., UK Two B.V. en Rotterdam 100 Beleggingenin hetVerenigd
Aidwych HouseB.V. Koninkrijk

Financieringsmaatschappij Rotterdam 100 Financieringsmaatschappij
Plutus By.

BeleggingsmijPropfum I By. Rotterdam 100 Beleggingenin
vastgoedfondsen

BRD VastgoedHolding B.V. Heerlen 100 Beheersmaatschappijvoor
beleggingenin Duitsland

ToorongaLLC Delaware 100 Beleggingsinstellingin
Australië

Hypotheken:

ExterneHypothecaire Heerlen 100 Op naamvan de B.V. en voor
BeleggingenHeerlenBy. rekeningen risico van ABP

verstrkkenvan hypothecaire
leningen

Een volledige list van geconsolideerdeen niet-geconsolideerdedeelnemingenis gedeponeerdbij

de Kamer vanKoophandelte Maastricht.
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Overigegegevens

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebbende jaarrekening1998 van de Stichting PensioenfondsABP te Heerlen

gecontroleerd.De jaarrekeningis opgestelclonderverantwoordelijkheidvan bet

Bestuurvan de Stichting. Het is onzeverantwoorclelijkheideen accountantsverklaring

inzakede jaarrekeningte verstrekken.

Werkzaamheden

Onzecontrole is verricht overeenkomstigalgemeenaanvaarderichtlijnen met betrek

king tot controle-opdrachten.Volgensdezerichtlijn dient onzecontrolezodanigte

wordengeplanden uitgevoerddat een redelijkematevan zekerheidwordt verkregen,

dat de jaarrekeninggeenonjuisthedenvan materieelbelangbevat.Een controleomvat

onder meereenonderzoekdoor middel van deelwaarnemingenvan informatie ter

onderbouwingvan de bedragenen de toelichtingenin de jaarrekening.Tevensomvat

eencontroleeenbeoordelingvan de grondsiagenvoor financiëleversiaggevingdie bij

bet opmakenvan de jaarrekeningzijn toegepasten van belangrijkeschattingendie het

Bestuurvan de Stichting daarbijheeftgemaakt,aismedeeenevaluatievan het

algehelebeeldvan de jaarrekening.Wij zijn van meningdat onzecontroleeen

deugdelijkegrondsiagvormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeeldat de jaarrekeningeengetrouwbeeldgeeftvan de grootteen de

samenstellingvan het vermogenper 31 december1998 en van het fondsresultaatover

1998, in overeenstemmingmet algemeen aanvaardegrondsiagenvoor financiële

versiaggevingen voldoetaande wettelijke bepalingeninzakede jaarrekeningzoals

opgenomenin Titel 9 boek 2 BW.

Eindhoven,7 april 1999

Moret Ernst& Young Accountants
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Actuariëleverkiaring

Dezeverklaring heeft betrekkingop de actuariëlepositie ultimo 1998 van de Stichting

PensioenfondsABR

De voor 1998 geldendepremie is vastgesteldovereenkomstigde in de Statutenvan de

Stichting neergelegdemethodiek.Deze methodiekis nader beschrevenin de door het

Bestuurvan de Stichting vastgesteldeActuariëleen bedrijfstechnischenota.

Voor de waarderingvan de verplichtingenin de jaarrekeningis aangeslotenbij de in de

methodiekvan premievaststellingvastgelegdeberekeningswijzeen grondsiagenvan

de ‘Voorziening OpgebouwdeRechten’.

De berekeningenvan de in de Jaarrekening1998verantwoordeverplichtingenzijn

gebaseerdop de administratievegegevenszoals dezedoor deadministratievan de

Stichting zijn verstrekt.Het bedragaan berekendeVerplichtingenultimo 1998 ad

f 218.388miljoen, dat in de Jaarrekening1998 is verantwoord,is door onsgecontro

leerd en akkoord bevonden.

De toereikendheidstoetsdie werd uitgevoerdin het kadervan de door deVerzekerings

kamer uitgevaardigdeActuariëlePrincipesPensioenfondsen brengtonstot bet oordeel

dat betvermogentoereikendis om de tot en met hetboekjaarverworvenverplich

tingen natekomen.

In samenhangmet de geldendemethodiekvan premievaststelling,waarin in beginsel

gelijkheid geldt tussende benodigdeen feitelijke premie,is de actuariëlepositie ultimo

1998 van de Stichting PensioenfondsABP gezond tenoemen.

Amsterdam,7 april 1999

KPMG Brans& Co
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Atkortingenen begrippen

ANW AlgemeneNabestaandenWet

IP Invaliditeitspensioen

NP Nabestaandenpensioen

OP Ouderdomspensioen

VRW Vastrentendewaarden

BackserviceAanpassingvan de opge

bouwdepensioenaansprakenaande

individuele loonontwikkeling in enig jaar.

DekkingsgraadDe matewaarin de opge

bouwderechtenzijn gedektdoor bet

beschikbaarvermogen.

CorporateloansLeningenverstrektaan

bedrijven.

DerivatenFinanciëleinstrumenten,waar

van de waardeafhankelijk is van de waarde

van andere,meertundamentelevariabelen

als valuta’s, effectenen rentes,

ExposureLen bedragwaaroverrisico’s

wardengelopen.Voor de beleggingenkun

nen dit valuta-, rente-en koerstiuctuaties

zijn, voor de verplichtingenkan gedacht

wardenaanindexatie,vergrijzing en rente

risicos.

ForwardrateagreementEen contract

waarbij nu de rentevergoedingwordt vast

gelegddie in de toekomstwordt ontvangen

of moetwardenbetaald.

FranchiseDeel van het salarisdat niet

meeteltvoor bet pensioen,omdathier

tegenoverde AOW-uitkering staat.

FutureEen gestandaardiseerdtermijn

contractwaarmeevia de financiëlemarkten

risico’s kunnenwardenverhandeld.Futures

stellenABP in staatbeleggingsrisico’saf te

dekken.

GrondslagenonderzoekTweelaarlijks

onderzoeknaarde actuariëlegrondsiagen.

Dit zijn de parametersdie, gegevende

pensioenverplichtingen,de hoogtevan de

actuaridlevoorzieningbepalen.Len voor

beeld is het onderzoeknaarde sterftekans

per leeftijdscategorie.Daalt deze,dan

neemtde uitkeringsduurtoe, flit leidt tot

eenhogereactuaridlevoorziening.

IndexatieAanpassingvan de opgebouwde

rechtenaan de algemeneloonontwikkeling

in enig jaar.ABP doet dit voor actieven,

slapersen gepensioneerden.

lntraday-krediettaciliteitLen met De

NederlandscheBank vastgelegdeafspraak

voor het laten doorgaanvan dagelijkse

betalingsopdrachtenoak bij eeneventuele

nul- at debetstandvan bet banksaldo,onder

de conditie dat bet saldodiezelfdedagnag

wordt aangevuld.

Klimlening Een lening waarbij gedurende

eenbepaaldeperiodeeendeelvan deaf

lossingop de hoofdsomkan wardenbijge

schreven.

Loondrift Salarissenper werkgeverkun

nen sterkenstijgen dan op basisvan de

algemeneen (verwachte)individuele loon

ontwikkeling. We sprekenvan loondrift

wanneerdit verschijnselzich voordoet.

OprentingHet toevoegenvan intrestaan

de actuaridlevoorziening.De hoogtevan de

toevoegingis gebaseerdop de gehanteerde

rekenrente.

MitigeringsvoorzieningBij de privati

seringvan ABP ontstondenvermogensover

schotten,omdater geenverplichtingen

meerwarenvoor bet IP en de Vut. Overeen

gekomenis dat van 1995 tot en met 2000

een -atlopende-korting op de werkgevers

premievoor ouderdoms-en nabestaanden

pensioenwordt gegeven,en op de werk

nemersbijdrageaan betVut-tonds.Voor

dezekortingenheeftABP de zogenaamde

mitigeringsvoorzieninggevormd.

RekenrenteDisconteringsvoetwaarmee

toekomstigepensioenuitkeringencontant

gemaaktwarden,dat wil zeggenuitgedrukt

wardenin guldensvan nu.

Securitieslending Dit is bet in tijdelijk

bruikleengevenvan eftecten.

SynthesepremieDe premievoor bet

ouderdoms-en nabestaandenpensioen

wordt bepaaldvolgensbet zogenaamde

synthese-model.De premiekent eenlange

termijn en eenkorte termijncomponent;

vandaarde benamingsynthesepremie.

SwapOvereenkomstwaarin twee partijen

besluitentot de ruil at verrekeningvan

kas/rentestromen.

TijdvoorkeurvoetPercentagewaarmeetot

uitdrukking wordt gebrachtdat een in de

toekomstte vorderenof te betalengulden

nu minderwaard is dan den gulden,

ValutatermijncontractLen overeenkomst

tussentwee partijen, waarbij op bet mo

mentvan bet sluitenvan de overeenkomst

valutagekochtwardentegeneen nu afge

sprokenprijs met levering ot afnameop een

momentin de toekomst.

VastrentendewaardenBeleggingenmet

eengegarandeerdeopbrengst,zoalsonder

handseleningen,obligaties,pand-en

spaarbrievenen hypothecaireleningen.

Waarde-overdrachtHet overdragenvan

opgebouwdepensioenrechtentussenpen

sioentondsen.

WM-fixingkoersenGehanteerde

standaardvalutakoersenbij performance

berekeningen.

Zakelijke waardenAandelenen onroe

rend goed.
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