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trategischeargumenten

Een jaarverslagis eenweergavevan wat een organisatiein hot omstandigheden.Zonderhun engagementzoudenwoorden in

afgelopen jaar heettgepresteerd.Uitgedrukt in woord en eon jaarverslagslechtsloge omhulselszijn, cijfers zonder

cijier. Holder, zakelijk en toetsbaar. betekenisblijven. Zij zijn do onmisbarehoedersvan onzestra

tegisoheargumenten.

Achter al die nuchterheidschuilenechterduizendenmensen

die ieder hun eigenpersoonlijkheidleggenin de taak die ze Daaromgeventien van die persoonlijkhedenvanuit hun taak

vervullen. Uiteenlopendekaraktersdie weliswaargestuurd eenvisie op de strategie.Met die inzichtenwist do organisatie

wordendoor de strategie,maardie toch zelt invullen en elke de balansin 1999door he laten slaan naarde kant van succes.

dag moetenzien waarte maken.Ook ondergecompliceerde
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Meerjarenoverzicht

financiëleegeuens(in f miljoen)

aanwezigvermogen

vastrentendewaarden

zakelijkewaarden

netto viottendactief

herwaarderingsreservezakelijkewaarden

beschikbaarvermogen

voorzieningopgebouwderechten

ouderdoms-,nabestaandenpensioenen

invaliditeitspensioenenherplaatsingstoelage

flexibel pensioenenuittreden

marge

fondsresultaatvoor dotatieaande

herwaarderingsreserve

dekkingsgraad(in%)

565.490

158.243

— 1.710

1999 1998

322.023 278.55,

170.747

102.449

5.355

43.123 28.535

278.900 250.016

229.709 218.388

211.367

5.300

1.721

220.995

5.620

3.094

49.191

32.151

122,0

1997 1996 1995

252.292 224.666 206.383

170.442 163.202 158.044

8x.o6o 63.251 48.983

790 —1.787 —644

22.021 15.738 11.437

230.271 208.928 194.946

206.220 193.283 179.359

200.342 188.633 175.859

5.107 4.650 3.500

77’ — —

31.628 24.051 15.645 15.587

14.091 14.689 6.859 1.031

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

-/-
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De herwaarderingsreservezakelijkewaardenwordt gebruiktalsbuffer tegenforse

koersschommelingenvan zakelijkewaarden.Dit teneindehevigefluctuatiesin de

jaarlijksvastte stellenpremieste beperkenende financiëlepositievanbet fondste

beschermen.Samenmetdeinmiddelsbereikteoverdekkingbovende norrndekkings

graadvan i io% zorgtde herwaarderingsreservevoor een gezondefinanciële positie

vanhap.Dat is in onderstaandegrafiekin beeldgebracht.Bij de berekeningvan de

dekkingsgraadzijn invaliditeitspensioenenherplaatsingstoelagebuitenbeschouwing

gelaten.

Herwaarderingsreserveen overdekkingals % opgebouwderechtenABP 1995-1999

35

3°

25
3
O 20
0

O 15
0

10

5

0

—5
1995 1996 1997 1998

• ierwaarderinysreserve• ouerdekkinqtoo. iio%

Geografischespreidingbeleggingenin f miljard

ASP bouwtin sneltempoeen wereldwijdeportefeuilleop doorhetverhogenvanbet

belangvan de beleggingenin hetbuitenland,voor zowelvastrentendewaardenals

zakelijkewaarden.

250
0

200

150

100

5°

0 L
1995

• VRW binnenlana

• VRW buitsnland

1996

• zw binnenlond

zw buitenland

‘997 1998 ‘999

‘999



8 De Kern

Ontwikkelinq premiesen rendementen

1999 1998 xg’ 1996 ‘995

2,9

13,40 12,60 11,60 11,78

1,40 2,00 1,85 1,77

1,15 1,75 1,60 1,52

2,20 2,30 — —

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

10,0 12,9 11,9 11,8 16,4

10,5 6,7 8, 16,9

19,5 37,1 28,5 i6,x

L 3,3 17,1 i,8 8,4

premiepercentage

ouderdomennabestaanden

(mci. reparatieANW-hiaat)

bovenwetteiijkeinvaliditeit, hoog

bovenwettelijkeinvaliditeit, laag

flexibel pensioenen uittreden

contractloonontwikkeling

rendementen(in %)

totaalrendementbeleggingen(= direct + indirect)

vastrentend

aandeien

onroerendgoed

Rendemententen opzichtevan de normportefeuilleover de periode1995-1999(in %)

De prestatiesvanbeleggingendienenovereenlangereperiode(s jaar) te worden

gemetencm conciusieshieraante kunnenverbinden.Overdeperiode1995-1999heeft

ABP eenextrarendementvan0,2 procent-puntbovenhefnormportefeuilierendement

gerealiseerd.
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Gemiddeldeperformancein % over periode1995-1999ten opzichtevan WM-Universum

De gemiddelderendementen1995-1999overtreffenvoor aandelendie vanhetWM

Universum.De gemiddelderendementenvanonroerendgoedenvastrentendewaar

denliggen dicht tegendie vanhetUniversumaan.

0

Personen(aantallenultimo)
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‘999 1998 1997 1996 1995

in actievedienst

metVUT

metwachtgeld

slapers

gepensioneerden

metouderdomspensioen

metnabestaandenpensioen

met bouenwettelijkinualiditeitspensioen

met flexibeI pensioenen uittreden

medewerkersin dienstbij ABP

(‘999 mcI. uszoDienstenBy)

in dienstbijdeelnemingen(excl. NIB Capital)

aantalaangeslotenwerkgevers

916.000

19.000

44.000

643.000

573.000

281.000

178.000

86.oóo

28.000

3.525

220

5.596

904.000 895.000 887.000 880.000

25.000 35.000 41.000 41.000

52.000 58.400 62.000 67.000

658.000 638.200 610.000 597.000

553.100 539.200 522.000 503.000

276.000 270.000 264.000 258.000

175.000 173.000 170.000 158.000

86.ooo 91.000 88.ooo 87.000

,6.ioo 5.200 — —

2.661 2.566 2.342 2.286

141 25 33 31

5.799 5.717 6.o68 6.477
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Bestandsopbouwultimo 1999X 1.000personen(Ieeftijdsklassenvan 5 jaar)

De gemiddeldeleeftijd van actievenen slapersligt rondde 45 jaar.De na-oorlogsege

boortegoifgaatovercirca i jaarmetpensioen.Het aantalactievenomvatpersonen

in actievedienst,voTersen wachtgelders.

Bestandsverdeling1999 in %

<25 <35 <45 <55

a actieuen a slopers a qepensioneerden

Hetbestandbevat2,2 miljoen deelnemers,als volgt verdeeld:
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VUT i%
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Van hetbestuur

Van het Bestuur

Het Bestuurheeft op 20 april 2000 de jaarrekeningvan ABP over 1999 vastgesteld.Het Bestuurheeft
kennisgenomenvan de verkiaringenvan de accountantPricewaterhouseCoopersNV die de jaarreke
ning heeft gecontroleerd,Het Bestuurheeft voorts kennisgenomenvan de verkiaring van de actuaris
WatsonWyatt Brans & Co.

Op grond van de Pensioen-en Spaarfondsenwetis het Bestuurvan een bedrijfstakpensioenfondsexpli
ciet verantwoordelijkvoor de financiëlepositieen de solvabiliteit van het pensloenlonds.Een adequate
afstemmingvan vermogenen verplichtingenvan het pensioenfondsis daarbij van groot belang.
Het belangrijksteresultaatin het verslagjaar1999 is dat de fondspositieopnieuwsterk is verbeterd
als gevoig van de beleggingsstrategie.De invulling van dezestrategie,die sedertde privatiseringop
1 januari 1996wordt gevolgd naareen voor ABP meeradequatemix tussenvastrentendeen zakelijke
waarden,verlooptvolgensplan, waarbij het tempowordt bepaalddoor de financiële ruimte. Aan de
handdaarvanbuigt ABP de relatieveonderwegingin zakelijkewaarden,die samenhangtmet de his
torisch zwakkefinancièlepositie. langzaammaarzekerom. Ultimo 1999 lag het percentageaandelen
dicht in de buurt van de strategischetaakstellingvan 42%.

lJkpuntvoor de beoordelingvan de financiëlepositievan ABP is de ontwikkelingvan de dekkingsgraad.
De dekkingsgraadvan de verplichtingenis toegenomenmet 7,2%-puntten opzichtevan 1998 naar
122°/a, derhalve12%-puntboven de normdekkingsgraadvan 1 10%. Tevenssteegde herwaarde
ringsreservezakelijke waarden,die gebruiktwordt als buffer voor koersschommelingen,naar19%
van de voorzieningopgebouwderechten(een stijging met 6%-punt). Door dezeontwikkelingen is
het mogeiijk de beleggingsstrategiein 2000 te herijken.

Het Bestuurstelt in het najaarvan 2000 de nieuwe beleggingsstrategievast, rekeninghoudendmet
het totale risicoprofiel van het foods. de actuelefinanciële positie en de ontwikkeling van de dekkings
graaden met het premie-en indexeringsbeleid,
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Het Bestuuris ervanovertuigd dat hetbesluit van socialepartnersin de zomervan 1999 om de uit

voering van de pensioenvoorzieningin de bedrijfstakoverheiden onderwijsook na 1 januari 2001 bij

ABP onderte brengen,niet los kan wordengezienvan de wijze waaropin de afgelopenjaren invulling

is gegevenaan de vergrotingvan de financiële draagkrachtvan het foods. naastde schaalgrootteen

de kwaliteit van de uitvoering (waaronderhet kostenniveau).

De taak van ABP is om het vertrouwenvan socialepartnersbinnenoverheiden onderwijs in ABP 00k

op langeretermijn veilig te stellen. De uitkomstenvan het overlegtussensocialepartnersover de

inrichting van de pensioenvoorzieningbinnen de bedrijfstakoverheid en onderwijsna 1 januari 2001

wacht het Bestuurmet belangstellingaf.

Het Bestuurdankt de Directieraad,de Raadvan Advies, de Beleggingscommissie,de Commissievan

Beroep,de Ondernemingsradenvan ABP/USZO en de medewerkersvoor de inzet in 1999 en hun

bijdrageaan de ontwikkeling van ABP/IJSZO,

Heerlen,april 2000

Namenshet Bestuur,

prof. dr. B, de Vries
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De jarenvan belangrijkekeuzes

Het jaarverslagvan ABP is primair bedoeld voorwerkgevers.merknemersen gepensioneerdenin de

bedriifstakoverheiden onderwijs.die sevensde zeggenschaphebbenover hun pensioenregelingen

de organisatie.ABP legt aan hen verantvioordingat over de bereikteresultatenin het afgelopenaar,

zowel in financjeelopzichtals anclerszins.Voorts ook over beslissingendie genomenzijn over de toe

komstvan ons bedrijf. Daarbij zijn de maatschappelijkeen politieke ontwikkelingenop het gebiedvan

pensioenenen socialezekerheideveneensvan belang.

Resultaten1999 in hot kort

Missie van ABP is om samenmet USZO bet huis te zijn van en voor werkgeversen werknemersin

overheiden onderwijsop het terreinvan oudedagsvoorzieningen inkomensvervangendeproducten

en diensten,in jargon oak wel employeebenefitsgenoemd.ABP kiest voor een positioneringals

zelfstandigaanbiedervan dezevolledige employeebenefitsvoor de doelgroepvan overheici en

onderwijs. De collectievepensioenvoorzieningen de werknemersverzekeringenvormen daarbij de

blijvende kern van het productenpakket.

De doelstellingenzijn direct afgeleid uit onze missie.Vanuit een geIntegreerdevisie op maatschap

pelijke ontwikkelingen,vanuit eenzelfdeoriëntatieop de klanten,vanuit één product-en marktstrate

gie; kortom, vanuit éénconcernwerkt ABP/USZO aan de realisatievan:

• eenemployeebenefitspakketop collectievebasismet ruimte voor (sub-)sectoraleen gerelateerde

individuele maatwerkoplossingen

• een hogewaarderingvoor onzeservicevan opdrachtgevers,werkgevers,deelnemersen gepen

sioneerden

• een duurzaamhoog beleggingsrenclement

• ageen transparanteuitvoeringskostente realiserendoor een effectieveen doelmatigeinzet van

mensenen middelen.

In dit jaarverslagwordt verantwoordingafgelegdover de bedrijfsvoering,de tinancible resultatenvan

ABP over 1999en over de fondspositieultimo 1999.

In dit rapportgedeeltevan bet verslagwordt in de diverseparagrafenruim aandachtbesteedaan de

geboekteresultatenin ons bedrijf.

Op dezeplaatseen kort totaaloverzicht.

Fondspositie

Het belangrijksteijkpunt voor de beoordelingvan de financiëiepositie van ABP, de dekkingsgraad,

steegvan 114.8%in 1998 naar122.0% ultimo 1999. Deze stijging is met namegerealiseerddoor een

flinke waardegroeivan de aandelenportefeuille,als gevolg van de tersestijging van de aandelenkoersen

in de Iaatstemaandenvan 1999. Doordatwaardestijgingenmet eenvertragingvan Oén jaar doorwer

ken in de premiestelling,is daarmeebij de vaststellingvan de premie voorbet jaar 2000 geenrekening
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gehouden.De financiëlo positie ultimo 1999 is van belangals uitgangspositievoor do ALM-studie die

ten grondsiaghgt aande premievaststelling2001. Overigenskomt de waardestilgingvan de aandelen

portefeuille niet onverkortten goedeaan de dekkingsgraadvoor zakolijko waardonwordt een her

waarderingsreserve(thansf43,1 millard) aangohoudenom hevigo fluctuatios in de jaarlijks vastte

stellen premieste beperkenen de financiëlepositie van het fondste beschermon.

‘Jermoensbeheer

Hot totalo beleggingsrondementover 1999van 1 0,0 % is eon tegenvalleridresultaatten opzichtevan

de rendemontenbehaaldin de voorgaandejaron (over 1998: 1 2.9%) en ten opzichtevan anderepen

sioenfondsenin de WM-benchmark.Daarentegenliggon de rondementenvan do beleggingscatego

rieënvastrentendewaardenen aandelenin de buurt van do WM-benchmark.-let rendementop de

onroerendgoed portefeuillevan ABP is achtergeblevendoor de relatieveonderwegingvan de cate

gonedirect onroerendgood ten opzichtevan de vorhoudingdirect/indirectin hot WM-Universum en

door het koersverloopvan de Rodamcobeleggingen.Het gemiddold lageretotaalrendomentis met

nametoe te schnijvenaan andorooorzakendan hetbeleggingsresultaatper categorie.

De belangnijksteoorzaakvoor het relatief agetotaalrendernentin hot verslagjaaris golegenin het

extremeverschil in 1999tussenhot (hoge) aandoionrendomonten hot (negatieve)rondementop

vastrentendewaarden.Ondanksdat betpercentageaandelenin de ABP-portofeuillesterk is gogroeid,

is hot gomiddeldepercentageaandelennog steedslager dan hot gemiddeldevan de Noderlandsepen

sioenfondsen.Hot ABP-rendementis door hot lagerspercentageaandelenafgeremdmet ongeveer

3,5%-punt.

Eon anderobelangrijkeoorzaakbetreft hot feit dat ABP ook in 1999, gehool in do lijn met het beleid in

dezen.het valutarisicovoor ca. 50% heeft afgedekt.DaardoorheeftABP maarvoor 50% geprofitoerd

van do krachtigeontwikkoling van de dollar en do yen ten opzichtevan do euro. Zoo hot valutanisico

helemaalniet zijn afgedektdan zoo hot rondementbijna 3%-punthogorzijn uitgokomon.Daarnaast

hebbondo kostenvan do henstructuroringvan do aandolonon de vastrentendeportofouille — afbouw

in do Nodonlandseinvolvering on vorsneldeopbouwvan do buitenlandseinvolvening — in beperkto

mate eon rommondeffect op hot rondomontgonad,

NIB Capital

Eon bolangrijko mijlpaal in hot kadervan do uitvoeningvan do boleggingsstratogiovormdedo over-

namevan do Nationalo Investoringsbanksamonmet P6GM. ABP-PGGM Capital Holdings NV. thans

NIB Capital gohoton,is do houdstormaatschappijvan do drie vennootschappenNIB Capital Bank, NIB

AssetManagementen NIB Private Equity. Door doze overnamois ABP in staatzich als stork financidlo

marktpartij in Europato profileren.

IL
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Pensoenen

De succesvofleovernamevan de mflitaire pensloenenvan Defensievormdein bet verslagjaareen be

langrijke stap in het realiserenvan missieen doelstellingenvan ABP. De Kaderwetmiktaire pensioenen

zal naarverwachtingop korte termijn krachtvan wet krijgen, waarmeede integratievan dit onderdeel

van onzebedrijtstakin bet pensioenreglementvan ABP volledig is gerealiseerd.Van bet Ministerie van

Defensiezijn inrniddels130 medewerkersovergegaannaarde ABP-Iokatie in Heerlen.De integratievan

de regeling in de systemenvan ABP verloopt geheelvolgensplanning.

In 1999 is 00k invulling gegevenaande regeling die socialepartnersin de Pensioenkamerhebben

algesprokenmet betrekkingtot de mogelijkhedenvan uitruil van het nabestaandenpensioennaareen

ouderdomspensioen.Invoering van de regelingheeft per 1 Iou 1999 plaatsgevonden.

Belangrijkevoortgangis geboektten aanzienvan de kwaliteit van de verzekerdenadministratie.Verder

is de baswgeleghvoor IT-systemendie een modernepensioenadministratiemoetenwaarborgenen in

voWing moetengevenaan de toenemendesectoraleen subsectoraleregelingenbinnenonzebedrijfstak.

Dochierdivisiesvan ABP

De doc[itersvan ABP: USZD DienstenBV, ABP VerzekeringsgroepNV, Centrumvoor MaatwerkAdmi

nistraties(CMA) en BureauSchade-afwikkeling(BSA BV) behaaldenin 1999 goederesultaten.USZO

DienstenBV boog bet nog negatieveresultaatvan 1998 (-f4,5 miljoen) om in een positiet resultaat

van f7 miljoen door structiirelekostenbesparingente realiseren.De resultatenvan de Verzekerings

groep liepen in 1999 lets terug ten opzichtevan 1 998. ecbterbet rendementop bet eigen vermogen

kwam nit op 14%. 00k bet Centrumvoor MaatwerkAdmimstraties(CMA) behaaldeeen positief resul

taatvan ruim f2 miljoen.

IntegratieABP/LJSZO

Op 1 januari 1999 werd IJSZO DienstenBV. de private organisatievan IJSZO, eenvoile dochteronderne

ming van ABP. USZO By, de uitvoeringsinsteliingvoor de WAD en — in opdrachtvan ABP - de uitvoerder

van de bovenwettelijkearbeidsongeschiktheidsregelingen.bleef een 100%-dochterondernemingvan

de Stichting USZO met de uitdrukkelijke ambitievan ABP om, zodrade wet dit zou toelaten.00k dit

deel van USZO te integrerenin ABP. Binnen kadersvan de wettelijke regelsen de erkenningscriteria

voor uvi’s, hebbenUSZO BV en ABP in bet verslagjaarzodanigsamengewerktOat maximalesynergie

in de uitvoering van de takenvoor de bedrijfstakoverheiden onderwijs kon wordenbereikt.

In bet kadervan de invulling van eenvolledig employeebenefitspakketvoor werkgeversen werknemers

binnenonzedoelgroepis op 1 januari 2000 het ABP ReIntegratiebedrijfopgerichtmet als missie reInte

gratie van mensendie buiten bet arbeidsproceszijn komente staan.De oprichtingvan het Reintegratie

bedrijf is bet gevoig van strategischekeuzesdie bet ABP Bestuurin bet verslagjaarmaakte,waarbij

bet accentis gelegdop een afgewogenkeuzevoor de ontwikkeling van productenop bet gebiedvan

employeebenefits.ABP heeftvan oudshereengoedereputatieen veel ervaring met. respectievelijk

positieveresultatengeboektop bet gebiedvan volumebeleid,de kern van het nieuwe ReIntegratie

bedrijf. Eventueleuitbouw van dit bedrijf gebeurtgeleidelijk op basisvan uitkomstenvan een aantal

pilots op bet gebiedvan zorgmanagement.volumebeleiden arbeidsbemiddeiing.
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De voorbereidingenvoor de invoering van de Werkloosheidsweten de Ziektewetvoor werknemers

binnenoverbeiden onderwijszijn in bet verslagjaaraan USZO opgedragen.De voorbereidingvan de

WW geschiedt onderverantwoordeiijkheidvan USZO DienstenBV en dus van ABP. Invoering moet

plaatsvindenop 1 januari 2001.

Verderopin dit katernwordt ingegaanop de gevolgenen mogelijkhedenvan de recentekabinetsplannen

voor de uitvoering van de socialezekerheidin Nederland,

Prestatieverbetering

Groeiendoor te snoeien.Het bedrijf fit maken voorvernieuwingenen bevorderirigvan creativiteit. Dat

zijn de doelstellingenvan een met bet Bestuurvan ABP atgesprokenkostenveriagingvan 25%, in drie

jaar te realiserenvanaf 1999.De efficiencytarget(1 O/o) voor 1999 werd ruimschootsgehaaid.Voor

de jaren 2000 en 2001 is een kostprijsverlagingvan 8% per jaar gepland.Verminderingvan de uit

voeringskostenwordt voor onzeopdrachtgeverssteedsbelangrijker.De voordelenvan de schaal

grootteworden bij ABP/USZO meeren meerbenut,mededoor concernbredeICT-toepassingenvoor

de uitvoering van de werknemersverzekeringen,de (collectieve)pensioenregeling(en)en de verze

keringsproducten.00k de toenemendeflexibiliteit van de inzet van medewerkersover de bedrijven

van ABP/USZO beendraagtbij aan vergrotingvan de efficiency en effectiviteit van de organisatie.

ABP na 1 januari 2001

Socialepartnersbij overheiden onderwijszijn in 1998 begonnenmet de discussieover de vraag of en

zo ja op welke wijze zij de pensioenvoorzieningbij overheiden onderwijsvoor de komendedecennia

opnieuwwillen organiseren.In essentiegaatbet hierbij om he!vraagstukvan de risicosolidariteittussen

de verschillendeoverheidssectoren.Willen zij de lastenin gelijke mateblijven dragen.of wordt de sob

dariteit in en dezeggenschapover de pensioenregelingper sectorgeorganiseerd?Na de inventarisatie

van de verschillendemogehjkhedenen degevolgendaarvanop de terreinenvan zeggenschap.vermo

gen, beleggingsresultaat.uitvoeringskosten, organisatie,personeelen IT. hebbende werkgeversen

werknernersin de Raadvoor bet Overheidspersoneelsbeleid(ROP) in bet verslagjaarafzonderijkhun

opvattingengeformuieerdover de inrichting van de toekomstigepensioenvoorziening.De Centrales

voor Overheidspersoneelzijn voorstandervan handhavingvan bet huidige stelsel.WerkgeverswiIlen

meersectoralemogelijkheden,De discussiewordt dit jaar voortgezet,maarop één punt hebbenbeide

partijen in oe ROP overeenstemmingbereikt, en dat is dat zij bij ASP als uitvoeringsorganisatiewiden

blijven. Uitvoering bij ASP in de huidige schaalgroottebiedt naarde meningvan socialepartnersde

bestewaarborgenvoor financiëledraagkrachten kvialiteit van de uitvoering. Wij zijn bkj dat sociaie

partnerszoveelvertrouwenin ons stellen en gaaner van uit dat wij vanuit onzesterkepositie qua

omvangen ondernemingskrachtmet een positioneringop cobperatievebasisonzezelfstandigerol

kunnen blijven vervullen voor werkgeversen werknemersbinnenonzedoelgroep.
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Visie op onzeomgeving

In ons vorig jaarverslagzijn wi) uitvoerig ingegaanop de toen — en ook flu nog — turbulenteontwikke

lingen in de wereld van pensioenenen socialezekerheid.Mensenwillen flexibeler werken.willen eerder

met pensioenen kiezensteedsmeervoor employability in plaatsvan liletime employment,Onze pro

ductenen dienstenmoetendaaropeenantwoordvormenen ook voorzien in de wensenvan werkgevers

ten aanzienvan een pakketaan productenen dienstenop het gebiedvan personeelsbeleid.arbeids

bemiddelingen reIntegratie.

Algemeenbezienis het meestopvallendin oozehuidige omgevingde enormedynamiekin de ontwikke

ingen in de financièledienstverlening.De belangrijkstekenmerkenzijn: fusiesgericht op schaalvergro

ting, samenwerkingenover traditionelegrenzenheenen grote aandachtvoor marketingen distributie.

In een recenteuitspraaKheeft het EuropeseHof de verplichtingtot deelnameaan bedrijfspensioen

fondsengehandhaafd.Het Hot heeft daarbij de essentiëlesocialefunctie van bedrijfspensioenfondsen

herbevestigd.

De kaderswaarbinnenABP opereertblijven overigensin beweging de vakorganisatiesdiscussiëren

intern over hun rol (onderandereover een sterkerebeperkingtot kernactiviteiten),in CAD’s zijn afspra

ken gemaaktoververnieuwingvan arbeidsvoorwaarden(bijvoorbeelduitruil van tijd en geld). Het voor

gesteldenieuwefiscale stelsellaat de bestaandefiscale behandelingvan pensioenpremiesintact; de

veranderingzit in de integraiebenaderingvan premiesvoor uiteenlopendeproducten(met een boven

grensvan 7o% van het eindloon).Voor ons betekenendezeontwikkelingeneen extraaccentop pro

ductontwikkeling.

In de wijze waaropde beleidsinitiatievenvan de overheidals wetgeverde maatschappelijketendensen

vertalen. is in het verslag)aareen belangrijkekenteringgekomen.Eerderebeleidsinitiatievenwerden

gekenmerktdoor meerconcurrentie,meermarktwerkingen toenemendeprivatiseringop het gebied

van pensioenenen socialezekerheid.Het feit dat de overheidop meerderefronten hiervanterugkomt,

komt onderanderetot uitdrukking in het voorstelvan Wet houdendeeen nieuweregelingvoor ver

plichte deelnemingin een bedrijfstakpensioenfonds(WetsvoorstelBpf), maarook in de kabinets

plannenvoor de vernieuwingvan de uitvoering van de socialezekerheid.

Al met aI Iaat onzeomgevingeen bevestigingzien van een wereid waarin collectieveen individuele

voorzieningenen (semi-)publiekeen private domeinennaastelkaarblijven bestaan.Daartussenbe

staateen dynamischevenwicht.Voor ABP is de uitdaging om optimaal in te spelenop nieuwemoge

lijkheden en behoeften.
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Taakafbakenrngpensioenfondsenen verzekeraarsMarkt en Overheid’

Het voorstelvan de Wet VerphchteDeelnemingin een bearijfstakpensioentonds(Wet Bpf) reguleert

de gangvan zaken bij verplicht gesteldebedrijfstakpensioenfondsen,zowel op het gebiedvan de

zogenaamdetaakatbakeningals ten aanzienvan de uitwerking van het rapport Markt en Overheid van

de CommissieCohen,

Ten aanzienvan bet onderdeeltaakafbakeningin het wetsvoorstelis ABP verheugdover bet feit dat de

mogelijkheid om voor iridividuele aanvullendepensioenproducteneen individuele premiete heffen in

standblijft.

De uitwerking van het rapport ‘Markt en Overheid’ in het wetsvoorstelleidi onderanderetot eenverbod

voor eenverpiicht gesteldbedrijfstakpensioenfondsom aan deelnemersen de aangesloteninstellingen

aanvullende producterien dieristeri aari te biedendoor eeceigecverzekeringsbedrijfonderbet label van

het bedrijfstakpensioenfonds.ABP is van mening dat bet gebruik van hetzelfdelabel door het bedrijls

takpensioenfondsen de elgen verzekeringsmaatschappijmogelijk moetblijven. Het scheptduidelijkheid

naarde deelnemersen onderstreeptde samenhangtussenhet collectievepakketen de aanvuliendepro

ductenen dienstenin het kadervan de financiëleplanningvan bun klanten. Het is daarbij vanzelfspre

kend dat het eigenverzekeringsbedrijfzich beperkttot zijn doelgroep.Met betrekkingtot de voorgenomen

beperkendebepatngenover bet verstrekkenvan gegevensaan bet eigen Verzekeringsbedrijfis ABP

van oordeeldat bet gebruikvan deelnemergegevensdoor een bedrijfstakpensioenfandsgereguleerd

moetwardendoor de algemeneprivacywetgeving.Deze regelgevingdekt de materievoldoendezodat

regulering in het wetsvoorsteiBpf overbodig is.

Het wetsvoorstelbeperktverderde mogelijkheidvan ABP als bedrijfstakpensioenfondsam zijn de&

nemersadequaatvoor te lichten. De deelnemersin eenverplicht gesteldbedrijfstakpensioenfonds

zoudendaardoorachtergesteldwarden bij de deelnemersin de pensioenregelingenvan andereuit

voerders.Daarmeekomt in de nieuwewetgevingbet consumentenbelangUnderdruk te staan.

ABP gaater van uit dat de overheidhet wetsvoorstelin die zin aanpastdat de verplicht gesteldebedrijfs

takpensioenfondsenniet op achterstandkomenten opzichtevan anderepensloenfondsenen de ver

zekeraarsen dat bet consumentenbelangvolledig wordt gewaarborgd.

Wet tisealebehandeIinvan pensloenen

Op 1 juni 1999 is de Wet fiscale behandelingvan pensioenenin werking getreden.Dezewet bevatde

implementatievan de aanbevelingenvan de CommissieWitteveenult 1995, die strekkentot flexibili

seringen individualiseringvan bet fiscale regimevoor pensioenen,Daarnaastzijn enkeleelementen

opgenomendie de rechtszekerheidbevorderen.

De wet geeft definities van de diversepensioenproductenen bepaaltde maximaleomvangdaarvan.
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Voor eenouderdomspensioengebaseerdop het eindloonstelselmag per dienstjaarmaximaal2% van

het pensioengevendloon wordenopgebouwd.Aldus kan in 35 jaar een pensioenvan 70% wordenOp

gebouwd.Het ouderdomspensioenmag op zijn vroegstingaanop zestigjarigeleeftijd. Wanneerheteerder

ingaat,dient het actuarieelte wordenverlaagd.LIe vermeldemaximagaanuit van een AOW-inbouw

tot minimaal het bedragvan de AOW voor een gehuwdezondertoeslag.Het pensloenmag 00k later

ingaandan op de regulierepensioenleeftijd.In dat geval mag het actuarieelwordenverhoogd.Onder

omstandighedenkan een ouderdomspensioenvan maximaal100% wordenopgebouwd.De wet noemt

een aantalgevallenwaarin de toegestanemaximamogenwordenoverschreden,zoals bij uitruil en

waardeoverdracht.

Indien een regeling niet blijft binnen de maximaaltoegestanekaders,kan dezebij beschikkingvan de

inspecteurwordengesplitstin eenzuiver en een bovenmatiggedeelte.Ook kan de inspecteurworden

verzochtvastte stellenof sprakeis van eenfiscaal zuivereregeling.

LIe wet biedt de mogelijkheidtot geheleof gedeeltelijkeonderlingeuitruil van ouderdoms-,nabestaan

den- en wezen-en prepensioen.Voorts biedt de wet de mogelijkheidtot eenflexibele invulling van de

begrippendiensttijd en pensioengrondslag.

In een overgangsbepalingzijn regelsvoor prepensioenopgenomen.Deze biedende mogelijkheideen

VUT-regeling om te zettenin een prepensioen,dat na verloopvan tijd dient te wordengeintegreerdin

het levenslangeouderdomspensioen.De FPU kan als een dergelijk prepensioenwordenaangemerkt.

Een prepensioenmag met inbegrip van eenresterendeVUT-uitkering en eeneventueeloverbruggings

pensioenmaximaal85% van het pensioengevendloon bedragenop de ingangsleeftijdvan het pre

pensioen(60 jaar).

De wet bevatook de in het Pensioenconvenantaangekondigdemogelijkheidvoor de regeringom de

fiscalefaciliëring te beperkentot een middelloonstelsel,indien — in strijd met dienaangaandemet sociale

partnersgemaakteafspraken— er sprakeis van eensubstantiSlestijging van de pensioenkosten.

Het ABP-reglementvoldoet naenoegvolledig aande Wet fiscale behandelingvan pensioenen.Daar

naastkan geconstateerdwordendat de wet nieuwe rnogelijkhedenbiedt, Zo worth bet exphcietmoge

lijk gemaaktom premiesvoor vrijwillige pensioenproductenin aftrek te brengenop het fiscale loon.

00k inhoudelilk zijn er vanuit fiscale optiek mogelijkhedenontstaantot verdereflexibilisering en ind

vidualiseringvan de ABP-regeling,hetgeenonderanderezou kunnenleiden tot eenverdereuitwerking

van de individuele pensioenproductenin het pensloenreglement.

Belastingherziening2001

De Belastingherziening2001 omvateen ingrijpendesystematischewijziging, waarbij wordt overgestapt

naareenanalytischeinkomstenbelasting.LIlt betekentdat diverseinkomstenbronnenafzonderlijke

grondsiagenvormen. die tegeneigentarievenworden belast.

Voor ABP zi)n met namerelevantbe regelingvoor de oudedagsvoorzieningenen dewijzigingen van het

regimevoor kapitaalverzekeringenen hypotheken.

LIe oudedagsparaplu’is met namevan invloed op be fiscale ruimte voor lijfrenten. De ruimte voor pen

sioenproductenzoalsvastgelegdin de Wet fiscale behandelingpensioenen,wijzigt niet!
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Medezeggenschappensioentonds

ASP is verheugdover het felt dat in het convenantvan de Stichtingvan de Arbeid (STAR) en de samen

werkendeouderenorganisaties(CSO) over de medezeggenschapvan gepensioneerdenten aanzienvan

hen pensioenfondsis uitgesprokendat de Raadvan Advws van ABP gelijkgesteldkan wordenaan een

deelnemersraad.zealsepgenemenin de pensioen-en spaarfendsenwet.De Raadvan Advies van ABP

is — andersdan eendeelnemersraad— samengesteldnit vertegenvieordigersvan actievewerknemers,

gepensioneerdenen werkgevers.Daarmeehebbensocialepartnersbij de privatiseringvan ABP op

1 januari 1996 een belangrijk medezeggenschapsfundamentenderhet pensioenfondsgelegd.Mede

op verzoekvan de Centralesvan Overheidsperseneelin de Raad vanAdvies en de in dezeRaadepge

nemenvertegenwoordigersvan de organisatiesvan gepensioneerdeambtenaren(de CSPO)heeft het

Sestuurbeslistde adviesbevoegdhedenvan de Raad per 1 januari 2000 nit te breiden,waardoordeze

bevoegdhedenvolledig identiekziin aandie van eendeelnemersraad.Voorts heeft het Bestuurbeslist

een analoegklachtrechtvoor de Raadvan Advies in te stellen. Invulling van het klachtrechtillustreert,

dat het Bestuurde verplichtingcm adviezenvan de Raadvan Advies in te winner en zergvuldigen ge

motiveerdop uitgebrachteadviezente reageren.zeerserieusneemt.Aangeziende Verzekeringskamer,

die de klachteninstantievormt voor deelnemersraden,zich niet competentachtveer de Raadvan

Advies van ABP, is een eigenklachteninstantiegevermd,samengesteldnit zeerervarendeskundigen

op bet gebiedvan de medezeggenschap,

SUWI-ontwikkelingen

De opvattingenvan bet Kabinet met betrekkingtot he uitvoerrngvan de socialezekerheidwordenge

kenmerktdoor een kenteringvan marktwerkingnaareenpublieke uitvoering. Dit geldt zewel voor de

claimbeoerdelingals veerhe premie-inningen de uitkeringsverzorgina.Alleen de reintegratiewordt

in die plannenvotledig privaat. ABP s van rneningdat pensioenenen sociale zekerheidveeroverheid

en onderwijsbij elkaarhoren. Handhavingvan één loket veerpensieenenen seciatezekerheidZen dan

eok megelijk moetenblijven. Dit is veerde bedrijfstakvan everheiden enderwi(stemeerneodzaketijk

flu de WW-financiering binnen dezebedrijfstakvottedig gebaseerdzal zijn ep eigen risicodragerschap

en er vele anderebedrijfstak-specifiekeaspectenvan toepassingzijn. ASP gaatervan ult dat deer

samenwerkingtussenhet secteraatpubliek ingerichteUWV. bet ASP Reintegratiebedrijfen bet ASP

Pensieenbedrijtt.b.v.overheid-en onderwijswerkgeversen cliénten één oket gewaarbergdkan blijven.

Op het gebiedvan de reintegratieis ABP bet bestein staatem veerde werkgeversen werknemersin

de bedrijlstakeverheiden onderwijsde regie in he keten van preventieen reintegrafieveerarbeidson

geschiktheiden werkleesheidte veeren.
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Resultaten(in realiseringdoelstelhngen)ABP in 1999

Employeebenefitspakket

Het ABP-Bestuurheeft in de afgelopenjaren de missieen doelsteliingenvan ABP herbevestigden voor

de verdereinvulling daarvangekozenvoor een selectieveemployee benefitsstrategievoor gerelateerde

aanvullendeproductenen dienstenmet eenduidelijke Ioyaliteitsversterkendewerking om eenantwoord

te biedenop omgevingsontwikkelingen.

In 1999 is het kadervan de GAO voor de SectorGemeentende gemeentelijkeseniorenregelingomgezet

in een niouwe sectoraleregelingdie beteraansluitbij de FPU. Dezegemeentelijke EPU-suppletieregeling

bestaatuit een aanvulling op de EPU-uitkenng.en een extra toelageom eventueelbij te sparenvoor

ouderdoms-en nabestaandenpensioenen is per 1 januari 2000 in werking getreden.

Binnen de sectorPolitie is het verplicht Ieeftijdsontslag vervangendoor een nieuweflexibele uittredings

regeling. de Aanvullendeflexibele uittredingsregelingpolitie (AFUP). Dezekapitaalgedekteregeling be

staatuit eenalgemeenvoor alle deelnemersgeldenddeel en een specifiekvoor zwarefunctiesgeldend

deel, en treedtper 1 ianuari 2001 in werking.

Per 1 juli 1999 is met succeshet nieuweNabestaandenpensioengeImplementeerd,met de mogelijkheid

om het recht op een nabestaandenpensioente ruilen tegeneen hogerouderdomspensioen.

ABP/USZO is van oudsherleveranciervan productenvoor volumebeleidvan arbeidsongeschiktenen

werkiozen.Het op 1 januari 2000 opgerichteReintegratiebedrijfis met namegerichtop invulling van

de regiefunctiein de ketenvan all care. De wijze waaropdit gaatgebeurenis afhankelijkvan uitkomsten

van pilots rond samenwerkingmet ARBO-diensten,zorgmanagementen arbeidsbemiddeling.

Hoge Service

Sen kwalitatief goedeprocesuitvoeringvormt het belangrijksteonderdeelvan de doelstellinghoge

serwce.In het verslagjaaris de hoogsteprioriteit gegevenaan verbeteringvan de procesuitvoeringbij

USZO en aan de verdereopbouwvan een volledig correcteverzekerdenadministratiein het Pensloen

bedrijf. Bij de USZO is hiervoor een meerjarigverbeterprogrammain uitvoering genomen,dat eind 1999

reedstot een lichterevorm van toezichtdoor het CTSV heeft geleid.In het pensioenbedrijfis de stabi

liteit van de uitkeringssystemenvoor de gepensioneerdenverder verhoogd.

HUge servicebetekentook dat er sprakemeetzijn van eenluiste informatieverstrekkingaan onzege

pensioneerden,uitkeringsgerechtigden.deelnemersen werkgevers,De pensioen-en spaarbriefdie in

1999 aan de actievedeelnemersis aangebodenheeftveel positievereactiesopgeleverd.De brief bevat

eenactueeloverzichtvan de financiëlesituatievan onze deelnemersbij pensionering.eerderstoppen

met werken.overlijden en arbeidsongeschiktheid.
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De verdereuitbouw van het calicentervan ABP naarcalicentervoor en ABP- en USZO-contactenis

geeffectueerd.De in 1998 opgerichtecentralewerkgevershelpdeskvoorziet duidelijk in een behoette.

Professionaliseringvan de distributie

De kern vande distributiestrategievan ABP!USZO Iigt op hoogwaardigeadviseringaan de Raadvoor

het Overheidspersoneelsbeleid,de sectoraleCAO-tafels, de sectorraden,individuele werkgevers,deel

nemersen gepensioneerden.

Gerelateerdeindividuele producten,welke de steunkrijgen (endorsement)van socialepartnersof werk

geversbinnende sectorenvan onzedoelgroep,wordengeleverdvia de multichanneldistributiestrategie

onderASP-label.

Advisering aanen communicatiemet werkgeversen werknemersvergt belangrijke investeringenop

het gebiedvan frontoffice automatiseringmet gebruikvan frontoffice technologie (waaronderInternet).

Het verderuitbouwenvan een integraalklantbeeldis daarvoornoodzakelijk.De voorbereidingenvoor

onderanderebet on line aanbiedenvan de pensioen-en spaarbriefzijn in bet verslagjaargestart.

Hoog beleggingsrendement

Beleggingsstrategie

De basisstrategievan ABP is gericht op het verkrijgen van een zo hoog mogelijkbeleggingsrendement

— binnende grenzenvan bet risicoprofiel dat mede bepaaldwordt door de verplichtingen— door het

kiezenvan een optimalestrategischebeleggingsmixen een optimale (internationale)diversificatievan

de portefeuille,

Onmiddellijk na de privatisering in 1996 is daarom beslotentot eenverdereuitbreiding van bet per

centage aandelen.Gelet op de toenmaligerelatief zwakketinanciöleuitgangspositieen het feit dat bet

ABP-premiesysteemgeengrote schommelingenin de dekkingsgraadtoelaat,kon dit alleengeleidelijk

gebeuren.Door hef versterkenvan de financiëledraagkrachtontstondde ruimfe voor eeri verdereuit

breiding van het percentageaandelen.In 1998 en 1999 beslootbet ABP-Bestuurtot versneldeuitvoe

ring van dezeuitbreidingsstrategie.Onderstaandegrafiek brengtdit in beeld.
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Daarnaastis het beleidgerichtop bet behalenvan extra rendementdoor middel van actief beheervan

de beleggingsportefeuille.De meestbekendevorm van actief beleid is bet benuttenvan opgebouwde

expertisein actievemarktallocatieen aandelenselectie.Dezeactiviteiten wordensteedsmeerin eigen

beheergenomen.

Het groteregewichtvan aandelen noopttot een consequentebeheersingvan de beleggingsrisico’s.

Dit kan door spreiding (diversificatie)van risico’s in combinatiemet afdekkenvan risico’s. ABP legt

de nadrukop spreidingvan landenrisico’sen vooral op spreidingvan de beleggingenover een groot

aantal individuele ondernemingen.Zo is de afgelopenjaren het grote gewichtvan Nederlanden daar

binnen het dominantebelangvan enkelegrote partijen (banken,woningcorporaties,ondernemingen)

sterkafgebouwd.Dit beleid nadertzijn voltooiing. Daarenbovenwordende valutarisico’svan dollar en

yen structureelvoor circa50% afgedekt.

Risicomanagement

De complexiteitvan hedendaagsvermogensbeheervraagtom bestpractice’ beheersingvan de drie

belangrijkste bronnenvan risico, tewetenmarktrisico, kredietrisicoen operationeelrisico. Daarom

kiest ABP voor een integralebenaderingvan dezebij het beleggingsprocesbetrokkenrisico’s. De allo

catie van toelaatbaremarkt- en kredietrisico’svindt plaatsvia een gelaagdbeleggingsproces,waarbij

het Bestuurde bijbehorenderisicokadersen -limieten vaststelt.De algemenerisicokadersen decon

creterichtlijnen en proceduresdie bij de uitvoering van het beleggingsbeleidin acht moeten worden

genomen,zijn vastgelegdin handboekenmarktrisicomanagementen kredietrisicomanagement.Medio

1999zijn nieuweversiesvan dezehandboekenopgestelden vastgestelddoor het Bestuur.Belangrijkste

aanleidingvoor dezeupdate vormdede transformatienaareenstructuurvan ABP-beleggingsfondsen.

Dezestructuurspeelteencentralerol in het procesvan allocatieen risicobeheer.Verder is de organi

satiestructuurrondom risicomanagementen —control verderaangescherpt,zijn er instructiesvoor per

formancemetingen -attributie toegevoegden is expliciet aandachtbesteedaan risicobeheersingvan

illiquide lange termijnbeleggingenzoalsprivate equity, vastgoed-deelnemingenen structuredfinance.

In de nieuweorganisatiestructuuris een belangrijke rol weggelegd voorhet Risk Policy Committee

(RPC) en bet Risk ManagementCommittee(RMC). Het RPC bewaaktde uitvoering van het risico

managementbeleidconform de door het Bestuurvastgesteldekaders.Het RMC is specifiekverant

woordelijk voor de beleidsvoorbereidingen uitvoeringvan bet integralerisico-controlproces.In het

bijzondervoor de uitvoering van het kredietrisicobeleid,zoalsbet vaststellenen bewakenvan tegen

partij- en sectorlimieten.

Corporate Governanceen zorgvuldig beleggingsbeleid

CorporateGovernancestelt— naarde meningvan ABP — hogeeisenaanondernemingenop het gebiedvan

transparantie,toezichten verantwoording,in de overtuigingdat dit leidt tot beterebeleggingsresultaten.

Deze opvatting wordtdoorABP op verschillendewijzen uitgedragen;in interviewsin de media,externe

presentatie,netwerkenen tijdens algemenevergaderingenvan aandeelhouders.

In 1999werdentien vergaderingenvan Nederlandseondernemingenbezocht.Bij tweeondernemingen
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werd belangrikevooruitganggeboektop het vlak van zeggenschapvan aandeelhouders.Op andere

algemenevergaderingenheeftABP zich laten vertegenwoordigendoor gelijkgezindepensioenfondsen.

ABP werkt met hen samenin de Stichting CorporateGovernanceOnderzoekvoor Pensioenfondsen.

ABP oriënteertzich thansop de ontwikkeling van zijn corporategovernancebeleid in Europa.Daar

voor is niet alleen informatie nodig overEuropeseondernemingenmaaroak een infrastructuuram op

vattingendaadwerkelijkte kunnenuitdragen.Met het oogdaaropheeftABP zich in 1999 aangesloten

bi] een onderzoeksbureaudat Europeseondernemingenbeoordeeltop de kwaliteit van hun corporate

governance.

De Codevoor zorgvuldig beleggingsbeleidwerd vastgesteldin 1997. De onderwerpendie daarin

worden behandeld,zijn voortdurendaandiscussieonderhevig.Dit komt onderanderetot iiting in

discussiesdie ABP voert over investeringsgedragin relatie tot fundamentelemensenrechten,milieu

en arbeidsverhoudingen.Nieuwe inzichtenzal ABP verwerkenin een Codedie naarverwachtingin

het volgendeverslagjaartot standzal komen.

Beleggingsplan2000

Oak voor het jaar 2000 is de strategievoor de assetallocatiegericht op uitbreiding van de aandelen

portefeuillebinnen bet geldendestrategischbeleid. De feitelijke uitbreiding zal met name bepaald

wardendoor de ontwikkeling van de financiële markten in 2000 en de door ons ingeschattebijbeho

rencle risico’s. Binnen de verschillendeassetcategorieen(aandelen.onroerendgoeden vastrentende

waarden)ligt het accentop risicospreidingover verschillendelanden.sectorenen individuele beleg

gingen. In bet beleggingsplanvoor bet )aar 2000 krijgt een toenamevan bet belangin zogenaamde

bijzonderebeleggingscategorieënextra aandacht.Dit betreft minder liquide maatwerkproductenzoals

private equity, credit plus obligatiesen structuredfinancebeleggingen.Daarnaastwordt in bet beleg

gingsprocesdoor actief beleid gestreefdnaarrendementsverhogingbinnende specifiekvoor het

actief risico gesteldekaders.

Strategiein uitvoering

OvernameN/B

De beleggingin de Nationale InvesteringsBank (NIB) is een belangrijketoevoegingaan de internationaal

breedgespreideportefeuille van ABP. Door de strategischekrachtenbundelingmet PGGM in het kader

van NIB Capital NV. is een sterkefinanciële marktpartij in Europaontstaan.ABP heeft hetbeheervan

zijn portefeuillesvan structuredfinance,hypotheek-en kredietportefeuillesen private equity overge

dragenaan de gespecialiseerdebusinesslines van NIB Capital NV. Deze beleggingenpassenuitste

kend bij de langetermijn verplichtingenstructuurvan ABP en biedenzicht op hogererendementen.De

komendejaren zal het belangin dezelangetermijn maatwerkproductenaanzienlijkwardenuitgebreid.

Na afsluitenvan het boekjaaris door NIB Capital een bod op Alpinvest uitgebracht.Deze overnamepast

in de strategievan NIB Capital am tot eenvooraanstaandespelerop het gebiedvan private equity uit
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te groeien.ABP wordt daardoorgedeeltelijkeigenaarvan een zeerwaardevolleportefeuiHedeelnemin

gen in sen brederangevan Europesemiddeigroteondernemingen.

OprichtingFinancialServicesNV

Ter ondersteuningvan de ABP-strategiei elod 1999 ASP Financial ServicesNV opgericht.Financial

Servicesbiedt aangeslotenwerkgeversen instellingenvoor overheiden onderwijsen ABP dochteron

dernemingensengericht pakketaan productenop het gebiedvan financiëledienstverlening.Dit pakket

betreft vooral beleggingstondsenmet verschillendeIooptijden en risicoprofielen.Het beheervan de

beleggingsfondsenis in handengelegdvan ABP Vermogensbeheer.

Aanpassingorganisatiestructuur

Vooral de wenstot flexibilisering van bet beleggingsprocesheeft in een aanpassingvan de organisatie

structuurgeresulteerd.Om flexibel te kunneninspelenop de toekomstigewensenen behoeftenvan

zijn opdrachtgever(s)introduceerdeASP Vermogensbeheermedia1999 senstructuurvan beleggings

fondsen.Door zijn beleggingente spreidenover verschillendeABP-beleggingsfondsenkan de op

arachtgeverzijn beleggingsportefeuilleoptimaaltoesnijdenop zijn financiëie behoeften.

Sinds 1998 opereertVermogensbeheerop drie locaties:Heerlen (hoofdkantoor).Amsterdamen New

York. In het jaar 2000 zal wordengestartmet de opbouwvan een omvangrijkeintern beheerdeporte

feuille voor vastrentendewaardenin de VS.

Voor de internationalsbeleggervan een van de grootstepensioenvermogenstsr wereld is 101 onont

beerlijk. DaaromheeftVermogensbeheerin het boekjaarhierin veel geinvesteerd.Als eerstecomponent

hierin is een adequaatbeleggingsinformatiesysteem(PAM) geselecteerd.Het systeemvoldoet aan de

hoogsteeisenvan professioneelvermogensbeheeren het zal ails huidige systemenvan Vermogens

beheervervangen.Het kantoor in New York zal het systeembegin 2000 invoeren.Daarna volgende

kantorenin Heerlenen Amsterdam.Met de invoering van eendatawarehouseen een nieuw front office

systeemin het jaar 2000 beschiktVermogensbeheerover sen geIntegwerdeICT-architectuur.

Financiklemarkten1999 en vooruitblik

Afgelopenjaar standin het tekenvan de groteverrassingen.In tegenstellingtot de algemeneverwach

tingen aan het beginvan 1999zettede Amerikaanseeconomiehaarkrachtigegroel voort. In het Verre

Oostentrad herstelop. De rentesteegin de VerenigdeStatenen Europa.De euro verloor terreinaan

de dollar. De olieprijs schootomhoogen de aandelenmarktenbereiktenoveral ter wereld nieuwetoppen.

Onderinvloed van de aanhoudendhogeconsumptievevraag en voortgaande,met nametechnolo

gisch gedreven,investeringenin kapitaalgoederenzettede Amerikaanseeconomischegroei onver

minderddoor. Tegelijkertijd zorgdenomvangrijkefiscale stimuli en een saneringvan bet bankwezen

eindelijk voor een lichte conjunctureleopleving in Japan.Oak in de opkomendemarktenvan Aziê

trad herstelop. Geholpendoor de hiermeeverbandhoudendeopleving van de wereldhandelkon

Europain het vierde kwartaalaansenexportgedrevenherstel beginnen.
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De diepe recessiein Azië en valutacrisesin Ruslanden Latijns-Amerikaresulteerdenin deflatievreesdie

weerzorgdevoor eenscherpedaling van de kapitaalmarktrente.In Europawerd dezetrend versterkt

door de zwakke Duitseconjunctuuren deversoepelingvan bet monetairebeleid door de Europese

CentraleBank. Begin 1999 bereiktentienjaarsDuitse euroleningeneen laagsterendementvan 3,6%.

De aanhoudendegunstigeberichtenuit de VS en een onverwachteovereenstemmingbinnende OPEC

over productiebeperkingenkeerdenhet tij. De vreesvoor deflatiesloegom in de verwachtingvan een

oplopendeinflatie en eenverkrappingvan het monetairebeleid. Dit zorgdevoor een krachtigerente

stijging in zowel de VS als in Europaen een negatievetotale opbrengstop obligatiesin beideregio’s

over bet gehelejaar.
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De hoogconjunctuurin de VS en de tegenvallendeontwikkelingen in Duitslandgingengepaardmet

eendepreciatievan de euro ten opzichtevan de belangrijksteanderevaluta’s. De neerwaartsetrend

zettehet hele jaar door ondanksde relatievestijging van de kapitaalmarktrentein Europaten opzichte

van Amerikaansetreasurybonds,de voortdurenduitdijendehandelsbalanstekortenvan de VS en de

conjunctuuromslagin Duitsiand in het vierde kwartaal.

De yen won aan krachtten opzichtevan zowel de dollar als de euro door de hoop op eenverderdoor

zettendeconomischherstelen de daarmeesamenhangendebuitenlandsevraag naarJapanseaandelen.

Interventiesdoor de Bank of Japanhaddenweinig effect.

Aandelenmarktenweerspiegeldenwereldwijd eentoenemendoptimisme.In de industrielandenvan

Azië trad een indrukwekkendherstelop. Zo steegde beursvan l-Iongkong met 69% en die van Zuid

Korea met 83%. Ook de Japanseaandelenmarktleek voor het eerstsinds1990de neerwaartsetrend

te keren. De Nikkei 225 index steegmet 37%, terwijl de index voor kleine ondernemingenmet Iiefst

213% opliep.

In de VerenigdeStatenbereiktende belangrijkstegraadmeters,ondanksde sterkgestegenrente,

eveneensnieuwe hoogtepunten.De Standard& Poor500 Index sloot het jaar 19,5% hogerat, terwijl

de Dow JonesIndustrial Average25% opliep. De koersstijgingenwerdengedomineerddoor onderne

mingen uit de sectorentechnologieen telecommunicatiedie vooral vanafoktobereenspectaculaire

opmarsdoormaakten.Zij stuwdende Nasdaqindex 86% op.

Europableef lang achterbij de restvan de wereld door de economischemalaiseen de daarmeesamen

hangendeverkopendoor Amerikaansebeleggers.Pasvanaf medio oktoberwisten de meesteaande

Ienmarktenzich aan de somberestemmingte ontworstelen.Met nameFrankrijk (51%) en Duitsland

(39%) boektenaanzienlijkekoerswinsten.00k de AEX Index steegmet 24,7%.PersaldoIiep de door

ABP als referentiemaatstafgebruikteMSCI EuropeIndex 27,9% op. Ook in Europaspeeldende tech

nologie en telecommunicatieaandeleneendominanterol in de hausse.
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Vooruitzichten

Aan het begin van 2000 lijken de economischevooruitzichtenmondiaal relatief gunstig.Terwiji de

hoogconjunctuurin de VS aanhoudt,vertonenEuropaen Japantekenenvan herstelen zet de ople

ving in Azië versterktdoor. Deze gunstigeperspectievengaanevenwelgepaardmet de vreesvoor

eenoplopendeinflatie en de verwachtingvan monetaireverkrappingin zowel de VS als Europaom

dit vroegtijdig te bestrijden.

Obligatiemarktenin beide regio’s zijn de laatstemaandenvan 1999 reedsvooruitgelopenop eenstij

ging van de korte rente.De reële rentebeyondzich begin 2000 op een historiscti hoog niveau. De

economischecontextbiedt evenwelweinig uitzicht op eenspoedigerentedaling.

Aandelenmarktenkendenbegin 2000 eenaanzienlikhogerwaarderingsniveaudan eenjaar daar

voor. Oat versterktede kwetsbaarheidvoor verdererentestijgingen.Anderzijds blijven de vooruit

zichtenvoor de winstgroeigunstig,wat fundamentelekoerssteunbiedt.

Per saldowerd begin 2000 een hogeretotale opbrengstvoor aandelendan voor vastrentendewaar

den voorzien.Het potentieelvoor de Europeseen Japanseaandelenmarktenwerd grotergeachtdan

dat van de VerenigdeStaten.

Resultatenbeleggingen1999

Rendement1999

Het totale beleggingsrendementover 1999 bedroeg10,0%. Ten opzichtevan de rendementenbehaald

in voorgaandejaren stelt het resultaatop het eerstegezjchtteleur. Dit heeft meerdereoorzaken.

De eersteoorzaakis de divergenhiein waarde-ontwikkelinglessenaandelenen vastrentendewaarden.

De age rente in bet eurogebiedliet een uitzonderiijk scherpestijging zien van eendieptepuntvan 3,6°/s

begin 1999 naar ruim 5,5% ultimo 1999. 00k in de VS trad een forse rentestijgingop. Dit betekende

een aanzienhijkkoersverliesop obligatiesen leningenzodathet totale rendementop obligatiesnegatief

was. De aandelenmarktenonttrokkenzich aan de nvloed van de rentestijgingen Iieten juist eenuitzon

derlijke hogekoersstijgingzien. De grafiek op de voigendepaginabrengtbet verloop van de viereld

wijde aardelen-en obligatie-indicesin beeld. Hieruit blijkt dat bet verschil in totaalrendementultimo

1999 bijna 50%-puntenbedroeg.
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Bron: Datastream
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Dit verschil in rendementtussende beide beleggingscategorieinis een belangrijkeverkiaring waarom

ondanksde relatief kielne verschillen n aflocatiemixtussenABP en het gemiddeldevan de andere

Nederlandsepensioenfondsener zulke groteverschillen in behaaldrendementkunnenoptreden.

Een tweedeoorzaakis gelegenin de verschillenin valuta-afdekking.ABP heeft in zijn beleid gekozen

voor een partiffe afdekkingvan zijn valutarisico,ombathet foods valuta niet als beleggingscategorie

hanteert.Dit heeft in 1999 geleid tot een negatiefrendementsverschilvan 2,9%-puntenten opzichte

van pensioenfondsendie hun valutarisiconiet afdekken.

Als laatsteoorzaakkan wordengenoemddat de kostenvan de herstructureringvan de aandelenen de

vastreritandeportefeuiie— afbouw in de Nederlandseinvolvering en versneldeopbouwvan de buiten

landseinvolvering — in beperktemateeen remmendeffect op het rendementhebbengehad.

Het ABP beleggingsresultaatover 1999 is, aansluitendbij de WM-systematiek,als volgt opgebouwd:

Aanbe en

Vastrentendewaarden

Onroerendgoed

Overig waarondervaluta-afdekking

Totaal

Rendement

39.99%

— 0,50%

12,56%

— 2,50%

Bijdrage aantotaal rendement

11,84%

— 0,20%

0,90%

— 2,50%

10,04%

jan feb nov dec

De bijdrageaanhet totaalrendemerttis bepaaldop basisvan tidgewogengemiddelden.
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5-jaarSresultatenten opzichtevan WM

Voor de beoordeliflgvan de performancevan ABP zijn de gereahseerderendementen,per beleggings

categOrieafgezettogenoverhet WM-gemiddeldo,het meestgeschikt. In onderstaandegrafiekenwordt

dozevergelijking gemaaktzowol over 1999 als over de 5-jaarsperiode1995 tIm 1999. Het WM-Uni

versumbestaatuit hot gemiddelderenciementvan vrijwel afle Nederlandsepensioenfondsen,do por

tefeuille van ARP zeif is h,erin niet opgenomen.

Rendementefl/aSSetin 1999 Kendementen/asset1995 tIm 1999
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Duidelijk is datABP op de middellangetermijn beterpresteertvoor do assetaandelen.Hot rendement

op vastrentendewaardenen onroorendgood blijft jets achter.De onderschrijdingin 1999 is voor mat

betreft hot onroerendgoedte verkiarenuit do relatief hogeinvolvering in vastgoedfondsen,daarwaar

hot direct onroerendgood beduidendbeterheeft gerendeerd.

ABP Vermogensbeheerparticipeertin een internationaalbenchmarkonderzoekdoor Cost Effectiveness

Measurement(CEM); dit wordt eenmaalper jaar uitgevoerdondergrote Amerikaanse.Canadeseen

Nederlandsepensioenfondsen.Uit dit onclerzoekblijkt ABP tegenaanzienlijk lagore kostente kunnen

beleggendan do vergelijkbare peergroup’. Voorts kwam uit de vergelijking naarvoren dat hot strate

gischebeleggingsrendementvan ABP gedurendedo afgelopenvijf jaar steedsdichterbet rendement

van ooze peergroup heeftgenaderddoor do voortdurendehorschikkingvan assetwegingenin do richting

van moor zakolijke waarden.Evenoensover eon vijfjaarsperiodogemeton.heeftABP eon outperfor

mancevan do strategischebenchmarken bleok daarmeoin hot top kwartiel van do vergolijkingsgroep

to scoren.
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Normporteteuille1999

Vanaf april 1998 geldt de VrijstellingsregelingWet Bedrijfspensioenfondsen.Kort gezegdverschaft

dezeregeling de mogelijkheid van vrijstelling van deelnamein een bedrijfspensioenfondsbij ontoerel

kendebeleggingsperformancevan dit pensioenfonds.Onderstaandetabel geeftde normportefeuille

weerzoalsdie voor 1999 wasvastgesteld.De kolom valutahedgeratiogeeft het normpercentageweer

waarmeebuitenlandsevaluta binnen de verschillende categorieënworden afgedekt.

Assets Normpercentage

Aandel en

ABP AandelenfondsNederland

ABP AandelenfondsEuropa

ASP AandelenfondsNoord-Amerika

ASP AandelenfondsPacificlopkomendeMarkten

ASP Private Equity FondsWereld

Real Estate

ASP VastgoedDeelnemingenFondsNederland

ASP Vastgoed DeelnemingenFondsWereld

ABP Vastgoed-aandelenfondsWereld

VRW

ASP RentefondsEuropa

ASP RentePlus FondsEuropa

ABP RentefondsVS

ABP RentePlus FendsVS

ASP StructuredFinanceFendsEuropa

1 Net divieeds

2 Market capgewogen

CBS Herbeleggings-index

MSCI Europe1

S&P500 en TSE1002

MSCI Pacific Free en MSCI EmergingMarketsFree12

MSCI World Free1

ROZ/IPD NetherlandIndex

SalomonSmith BarneyWorld Equity PropertyIndex

SalomonSmith BarneyWorld Equity PropertyIndex

JP Morgan EMU GovernmentBond Index

JP Morgan EMU GovernmentBond Index

LehmanBrothersAggregateBond Index

Lehman BrothersAggregateBond Index

JP Morgan EMU GovernmentBond index

De maatstafdie gebruiktwordt voor de performancetoetsis de zogenaamdeZ-score.DezeZ-scorebevat

een aantalingrediënten,te wetende eigen normportefeuille,eencorrectievoor het risico van de norm

portefeuille en eencorrectievoor de uitvoeringskosten.Zo ontstaateenwaardedie laat zien hoe goed

Benchmark Valutahedgeratio’sin %

36,94%

7,40%

55,66%

15,0%

35,0%

350%

135%

1 ,5%

100%

55,0%

37.0%

8,0%

100%

52,0%
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Het rendementvan de normportefeuilleover 1999 bedraagt10,06%.Het doorVermogensbeheerfeitelijk

gerealiseerderendementbedraagt10,04%, waarmeehet gerealiseerde rendementhet normrendement

vrijwel evenaart.
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het pensioenfondsin staatis om aan het zelf opgesteldebeleid te voldoen; het gaathier dus om de

kwaliteit van de uitvoeringvan de door het Bestuurvan hetfonds gekozenstrategie.

De minimale Z-waardedie behaaldmoetwordenom aande performancetoetste voldoen is —1,28 en

wordt over een periodevan 5 jaar berekend.In de Vrijsteltingsregelingis er echtervoor gekozenom

reedsin 2001 he gemiddeldeZ-waarde overdrie jaarteberekenenen te toetsenaande minimum norm.

Wanneerop dat momentniet aande minimum norm voldaanwordt, zou een opdrachtgeverop dat mo

ment de pensioenregelingbij eenandere uitvoerdermogenonderbrengen.

De Z-scoreover 1999 bedraagt0,05 (1998 vanaf 1 mei: 0,35). De positievescoreover 1999is vooral

te dankenaan de kosteneffectiviteitvan ABP.

Lage uitvoeringskosten

In het hoofdstuk Resultaten1999 in hut kort’ van dit jaarverslagis he prestatieverbeteringover 1999

gemernoreerd.De met hut ABP-Bestuurafgesprokenkostentargetvan 1 0% bedrijfsbreedis ruimschoots

gerealiseerd(1 3%). Voor 2000 en 2001 zijn kostentargetsvan 8% per jaar afgesproken.Ook ten op

zichtevan 1998 is bij ons pensioenbedrijfeen efficiencyverbeteringzichtbaar hetgeenresulteertin

eengeleidetijkedating van de kostenper verzekerde (actieven,gepensioneerdenen slapers).Aan de

taakstellingom de kostprijsvan oozeproductente verlagenwordt op dezewijze concreteinvulling

gegeven,ondankshe toenernendecomplexiteit in he uitvoering van he regelingen.

Uit benchmarkonderzoekenblijkt dat Vermogensbeheerreeds tegeneenconcurrerendkostennveau

werkt. Vergelekenmet sen peer groupvan 13 Amerikaanseen Canadesepensioentondsenkent Vermo

gensbeheerlage uitvoeringskosten(ruim 50% onderhet gemiddelde).

Het project kostenbeheersingis niet ingezetals kale bezuinigingsoperatie,maar is met namegerichi

op hut fit makenvan bet bedriji en bet bevorderenvan creativiteitvan he mensen n oozeorganisatie.

Kostenbeheersingis senvan de pijlers voor bet borgenvan hut going concern,hetgeende hoogste

prioriteit vormt year de komendejaren. samenmet betrealiserenvan senSelectieveontwikkelstrategie.

Het borgenvan het going concernmoetverderwardengerealiseerddoor belangrijkestappente zetten

op het gebiedvan intormatiemanagement.communicatietechnolog!een HRM-beleid.

Informatie-en communicatietechnologie(ICT)

Zoais reensenkele malenhiervoor is aangegevenvormt ICT een belangrijkekritische succesfactor

voor sen communicatiegedrevenorganisatieals ABP/USZO. Hut realiserenvan een overkoepelende

ICT-architectouren standaardiseringvan IT-toepassingenover de bedrijven beenhebbenin het ver

slagjaarde hoogsteprioriteit gehad.Een efficitntere aanpakvan onze projectenen het onderhoudvan

systemenheeft ertoegeleid dat in he ioop van 1999 he externe inhuurop ICT-gebiedsubstantieetkon

worhenverminderd.
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De voordelenvan de schaaigrootteworden bij ABP/USZO meeren meer benutdoor concernbredeCT

toepassingenvoor de uitvoering van de werknemersverzekeringen,de (coliectieve)pensioenregehng(en)

en de verzekeringsproducten.

in 1999zijn de projectenuitruil NP/OPen Verzekerdenadministratiesuccesvolafgerond.Alle systemen

van ABP!USZO warentijdig millenniumproof.De invoering van de euro bij ABP Vermogensbeheeris per

1 januari 1999 probleemloosgeëffectueerd.De invoering bij de anderebedrijvenvan ABP/USZO hgt

op schema.

HRM-beleid

Personeelsbestand

Ultimo 1999 waren3.525vasteen tijdelijke medewerkerswerkzaambij ABP (inclusief USZO DienstenBy).

Per 1 oktober1999 zijn in bet kadervan de overnamevan de militaire pensioenenvan het Ministerie

van Defensie130 medewerkersovergegaannaarde ABP-lokatie in Heerien.

Employability in plaatsvan life time employment

Mensenvormen de spii waarensbedrijf em draait. Leiderschapen werkondernemerschapzijn speer

puntenin bet HRM-beieid.Het managenvan talentenstaatdaarbij voorop. Employability in piaatsvan

life time employment.Managersdie voorwaardenmoetenscheppenom medewerkersin staatte steilen

hun eigenverantwoordelijkheidte nemen,hun eigentoekomstte bepalen.Medewerkersmoetenzelf

standigewerkondernemersworden.Het aanbiedenvan ontwikkelingsmogehjkhedenis daarbij van groot

belang.De bereidheidvan mensenzich om te scholenen opleidingente volgen,wordt steedsbelang

rijker. 00k het informele leerproceswaarbij medewerkersin onderlingoverleg problemenoplossen

— contextueelleren — wint aan belang.Contextueelleren moet gebeurenop de werkvioertijdens bet

werk en in bet werkoverleg.Daar moetenmensenhun nek uitsteken,risico’s durven nemenen de bij

hen neergelegdeverantwoordelijkhedenen bevoegdhedendaadwerkeiijkoppakken.Dat vergt door

breking van de hiërarchieen bet doorbrekenvan cultuurelementendie de menselijkecreativiteiten

betrokkenheidbelemmeren.

Mobiliteitsbeleid

Goedemensenop de goedeplaats.Ben baanin plaatsvan eenfunctie. Dat warenen zijn speerpunten

in bet HRM-beleid.Het inrichten van een loopbaanwinkelen een nieuwe rol voor bet interrie uitzend

bureauFlexpool zijn de instrumentendie hierbij worden ingezet. In tie loopbaanwinkelwordenmede

werkersen vacaturesaan elkaargekoppeld.Via het intern uitzendbureauwordenmedewerkersin

werkervaringstrajecteningezet.
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Medezeggenschapstructuur

Directe medezeggenschapin het werkoverlegis van bet grootstebelang in het realiserenvan werk

ondernemerschapen wederzijdsvertrouvienen respecttussenmanagementen medevierkers.Indirecte

medezeggenschapis een belangrijkeanderepijier in onzeorganisatie.Wij zijn er in 1999 in geslaagd

een medezeggenschapstructuurte kiezen die bet concerndenkenvan ABP/USZO ondersteunt.Een ge

meenschappelijkeondernemingsraadvoor het totale concernmet enkeleonderdeelcommissies.00k

de indirectemedezeggenschapis een belangrijk instrumentbij het realiserenvan onze doelstellingen.

Tot slot

Bestuuren Directieraaddankensocialepartnersin de Raadvoor het Overheidspersoneelsbeleid,de

opdrachtgeversvan ABP, voor het gesteldevertrouwenen voor bet feit dat de uitvoering van de pen

sioenvoorzieningvoor overheids-en onderwijspersoneel,hoe die 00k in de toekomstwordt ingericht,

aanABP wordt opgedragen.ABP is er klaar voor.

Bestuuren Directieraadbedankenvoorts de Raadvan Advies voor de belangrijkeadviezendie dezeraad

in bet afgelopenjaar heeftuitgebracht.De uitbreiding van de bevoegdhedenvan de Raadvan Advies

en de invoering van het klachtrechtcompleterende medezeggenschapstructuurvoor deelnemersen

werkgeversbij ABP.

Dank zijn Wij 00k verschuldigdaan de Commissievan Beroepen aan de Beleggingscommissievan ABP.

Waarderinggaat00k uit naarde ondernemingsradenvan ABP en USZO voor de vele adviezenen vooral

00k VOOl de inrichting van de nieuwe medezeggenschapstructuur,die borg staatvoor indirecte mede

zeggenschapop bet niveauvan bet concernABP/USZO.

Tenslottespreken Bestuuren Directieraad grotewaarderinguit voor de wijze waaropde medev!erkers

van ABP/USZO in het verslagjaaropnieuwbfljk hebben gegevenvan grote inzet voor ons bedrijf. Lot

met namevoor het enthousiasmeonderde medewerkersop de werkvloerom meete werkenaan kos

tenbebeersing.Een dergelijkeactie Ieidt zekerniet alleentot lagerekosten,maarbrengtde creativiteit

van mensentot even, bevordertindividuele zeltstandigheiden ontwikkelt verantwoordelijkheid.

Namensbet Bestuur namensde Directieraad.

prof. dr. B. de Vries. voorzitter drs. J.W.E. Neervens,voorzitter
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be beteronzekwaliteit,

be lagerde kosten’

- ‘Het verlagenvan dekostprijshoudtvoor ABP voorlopiggelijke

tred methetverbeterenvan de werkwijze:hoebeteronze

kwaliteit, hoelagerde kosten.

Onzekiantenvragenzeerterechtvanonsdatproductenser

vice, rendementenkostprijsaande maatzijn. Met namehet

kostprijsniveauis eengoedegraadmetervoor de efficiencyvan

de organisatiedie erachterzit Inmiddelshebbenwe instru

mentenontwikkeldom hetkostenbewustzijnin de organisatie

te verhogenOm te wetenwaarwe nu staanhebbenwe voor de

bijncz vierhonderdproductenvon ABP/uszode inteyralekostprijs

uastgesteld.Daarnaasthebbenwe hetaantalvergelijkingen

metexternemaatstavenuitgebreid.

De opdrachttot en met2001 is, om de kostprijzenmet 25%

terugte brengen.We zullen moetenwennenaandie beperking

enkunnenmetextrainspanningenzekereennoggrotere

efficiencybereikendoorsteedsopnieuwvragente stellenbij

de routinevan alledagen na te denkenover debesteaanpak.

Kleine projectteams,breedinzetbaremedewerkers,afwegin

genten aanzienvan IT-functionaliteiten:hetzijn allemaal

instrumentendie we inzettencm hetwerk voor onzekianten

efficidnteruit te voeren.We zullenonsmoetenbezinnenop

hetstrevennaarperfectieentotalezekerheiddie eigenzijn

aanonzeorganisatie.Ze zijn namelijkbijzonderduur.’



‘De gevolgenvan dit misverstan

zijn voor onzekiantenaanzienhijk
ASP beoordeeltde veranderingendie op stapelstaanvanuit

betbelangvandekiant. Datbrengtonstot eenzeerkritische

opstellingzowel tenaanzienvanbetwetsvoorstelBPF als de

vormingvan éénuitvoeringsinstantievoor socialezekerheid.

De geintegreerdedienstverleningdie wij voorstaankomt in

beidegevallenonderdruk,

Er is de laatstejareneenkritischehoudingontstaantenaan

zienvanondermeerdebelastingvoordelendie overheidsorga

nisatieskunnenhebbenwanneerzij privateactiviteitenin de

marktverrichten.De discussiehieroverkreegonverwachtook

betrekkingop verplicht gesteldebedrijfstakpensioenfondsen

meteigenverzekeringsbedrijven.Door deverplichtedeelne

ming in dezepensioenfondsenwordendefondsensindsdienvia

senonbegrijpelijkeredeneringgeachteenpubiieketaoJuit te oefener.

Gezienechterbetfeit datdepensioenafsprakenin betCAO

overlegtot standkomen,berustdit allesop eenmisverstand.

De gevolgenhiervanzijn voor onzekiantenechteraanzienlijk.

De overheidsmaatregelendie overwogenworden,hebbentot

doel cm de consumenttebeschermendooreen“level playing

field” tussenverzekeraarsvanpensioenfondsenen overige

verzekeringsmaatschappijentot standte brengen.Het lijkt

onsechterbepaaldgeenvoordeelvooronzekiantendatzij in

betkadervan dezemaatregelente makenkrijgen meteen

grotereonduidelijkheidten aanzienvanhunpensioen-en

verzekeringssituatie.

Wij wordenimmersfist langerin staatgesteldcm op basis

van de informatieover de pensioensituatievan senklant

advieste gevenoverzinvolle aanvullingen.Dat heeftfists

meteerlijke concurrentiete maken,maarallesmetservice

verleningaandeklant.’







et belangvan betrouwbareinformatie

ordt alleenmaargroter’

Mensendie premiebetalenof eenuitkeringontvangen,moe-

tenvolledig op onskunnenvertrouwen.Daaris de heleinterne

structuurvanABP/LISZO op gericht.

Dr accountantsdienstis het 9ewetenvan de organisatieVoorons

accountantszijn de thema’sbetrouwbaarheid,internebeheer

singentransparantiebelangrijk.Wij controlerenniet alleen

de cijfers, maarook de internebeheersmaatregelendie van

belangzijn voor eenefficiënteen effectieveuitvoeringvan de

bedrijfsprocessenensystemen.Uit de controlesdie de accoun

tantuitvoert,vloeit eennatuurlijkeadviesfunctievoort. De

resultatenvan hetonderzoekwardenmethetmanagement,

de directieenhetbestuurbesproken.Als deverbeteringsvoor

stellendoorhetmanagementwardenopgepaktengeimple

menteerd,heefteenonderzoekdaadwerkelijktoegevoegde

waarde.Daarstrevenwij naar.

De werkingvanmarktmechanismen,de aanpassingenin de

wet- enregelgevingenhetwetsvoorstelbetreffendedever

plichte deelnemingaanbedrijfstakpensioenfondsenvragen

aanpassingenvan onzeorganisatie.Tot nu toewardendever

anderingengoedgeIncorporeerd,ondermeerdankzij de des

kundigheidvan de medewerkers.Zij voerenhunwerk zeer

professioneel uitenherkennenopmerkelijkemogelijkheden

om de efficiencyte vergroten.Dat alleswerkt positief, zowel

voor de prestatiesvan de organisatiealsvoor demotivatievan

de medewerkers.ABP is op degoedewegmetdit proces’



‘VaststeHenwat de kiant precie

van onsvraag
‘De kernvanABP/USz0is de zorgketen:medewerkersvan

overheidenonderwijskunnenbij ABP/uszovoor uitkeringen

terechtop hetmomentwaaropze hardnodigzijn. De koppeIin

uan wettelijkeen bouenwettelijkeuitkeringenis essentieelvoor bet

instandhoudenvon die zorgketen.Door dehuidigekoppelingzijn

we in staatom alle wettelijkeenbovenwetteli5keregelgeving

via éénloket uit te voerenmetallebijbehorendevoordelendie

datheeftvoor dejuistheidvangegevens,de duidelijkheidvoor

dewerkgeversenwerknemersen dekostenefficiency.Ret los

latenvan die koppelingheeftalleenmaarnadelen.

Wij zijn deelvanhethuisvanenvoor overheidenonderwijs

enwillen bijdragenaandekiantenbindingdoor eengoede

servicein devormvan dejuiste uitkeringdie op basis vande

juiste informatieop hetjuistetijdstip wordt uitbetaald.

Len organisatiedie efficientwerkt dankzij uniformeprocessen

eneenduidigheidin de verdelingvan takenenverantwoorde

lijkheden,bereikteengoedekostprijsdie in verhoudingstaat

metde service.

Afgeziendaarvanspelen andereaspecteneenrol. Allereerstis

hetbelangrijkte wetenwat deklantpreciesvan onsvraagt.Om

datgoedte kunnendoen,willen wij ten tweedemeeluisteren

als regelgevingtot standkomt. Vanuitonzedeskundigheidkun

nenwij in die faseietsnuttigszeggenoverde uitvoerbaarheid.’







iteraardvergelijkenwij onszelf

el andere pensioenfondsenen

ermogensbeheerders’

‘De afgelopenjarenhebbenwe onzeorganisatieeenmeer

eenduidigestructuurgegevenmethetopzettenvanzogeheten

beleggingsfondsen.Datbevordertde transparantie.

ABPVermogensbeheervoerteengestructureerdengediscipli

neerdbeleggingsprocesmetuniformeuitgangspunten,beoor

delingenenrisicomaatstaven.Dat is eenmondvol, maarde

buitenwereldmoetkunnenvaststellendatwij beleggenmet

inachtnemingvan dejuisteprincipesen datABPVermogens

beheer binnende risicokaderseenzo hoogmogelijk rende

menthaalt.De taakvanmijn afdelingis om samenmetde

managerste analyserenof alle bedrijfsonderdelenop dejuiste

wijze werken aanhundoelstellingenen debeleggingenin de

praktijk uitvoerenop dewijze die ABP heeftvastgesteldin bet

strategischbeleggingsplan.Wij berekenenenanalyserenbet

rendementen adviserende directieover dewaarderingvan

beleggingsinstrumenten.

Uiteraardvergelijkenwij onszelfmetanderepensioenfond

senenvermogensbeheerders.Het afgelopenjaarzijn de aan

delenfondsenbijna op strategischgewicht gekomen.

Daarnaastbevorderenwe betinternebeheervanbeleggings

portefeuilles,omdatwe verwachtendaarrendement-en

kostenvoordelen uitte halen.Dankzij debundelingvan de

schaarse expertisevoor specifiekefondsenals privateequity

enstructuredfinance,kunnenwe delenvandit internebeheer

in samenwerkingmetstrategischepartnersin NIB Capitalrea

liseren.Tenslotteis er nogeenderdelijn uitgezet:we werken

aan eengebalanceerdemix tussenactiefenpassiefbeheerde

portefeuilles.De verdienstenvanonzehele beleggingsstrategie

zijn uiteraardniet op korte termijn te beoordelen.We kijken

echterkritisch naaronzeorganisatieenmetenvoortdurend

de resultaten.’



‘Uiteraardhebbenwe al rekenin

gehoudenmet de toekoms
‘ABP Pensioenenwil de deelnemersgoedeservicebieden.Daar

is allesop gericht.Daarmeeis niet alleenbedoeldeencorrecte

entijdige uitbetalingvanhetpensioen.Voor de kiantendie nog

pensioenopbouwenbetekentdathelderinformerenoverhet

stuk oudedagsvoorzieningdataanASP is toevertrouwd.Ze kun

nendanzeif, zonodigmetadviesvanABP, mogelijke tekorten

aanvullen.

Eenhalfmiljoen mensenontvangtmaandelijkseonpensioen

uitkering,enruim éénmiljoen Nederlandersspaartbij ons

voor hetpensioen.Hiermeeis eongoodegeautomatiseerde

administratievan levensbelangvoor ABP. De afgelopenjarenis

eonenormeinspanninggeleverdom deverzekerdenadminis

tratie te optimaliseren.We hebbenervoorgezorgddatde kwa

liteit vanonze gegevensgoedis endaarnaastgeInvesteerdin

eenuitbreidingvande mogelijkheden.ASP Pensioenenkan flu

metééndruk op de knop eonoverzichtgevenvan do toekom

stigepensioensituatievan elkewerknemerbij overheiden

onderwijs.

Niet alleenis dit eonbetereserviceaanonzekianten,ook onze

uitvoeringskostenzullenhierdoorgaandalen.De groteschaal

van ASP maaktdathot toevoegen vangeautomatiseerdefunc

tiessnellerrendementoplevertdanbij kleinereuitvoerders.

Uiteraardhebbenwe al rekeninggehouden metde toekomst.

Die laatbij onzeklanteneentoenemendevraagnaarflexibili

teit enmaatwerkzien.Zo zijn we nu in staatsnetdo pensioeneri

voor dejensiepersoneelin oozeadministratiete integreren.

Al die niouwemogelijkhedengaanwe voor de deelnemers

benutten.Uit hetoverzicht datwij de kiantenjaarlijks geven

vanhun pensioensituatiekunnentekortenblijken. Het is dan

sandekiant of, enzojahoe,dezeiets aandie tekortenwenst

te doen.Voor aanvullendeproductenkan dekiant uiteaardop

devrije marktgaan“shoppen”,maarhij kannatuurlijk ook bij

ABP Verzekeringenterecht.

Overdozeserviceis eondiscussieontstaandie voorbij gaat

aando primaireopdrachtvanABP: hetbiedenvaneenoptimale

enintegraleservice.Bij hot aanbiedenvanproductenvanABP

Verzekeringenstaatniethetbehalenvanwinstvoorop,maar

betaanbiedenvaneonsamenhangenden transparantdien

stenpakket.’

¶1







lIij gaanervanuit dat onzekianten

oor de momentenwaaropzij in

un leven niet werkenbij ons

erechtkunnen’

‘ASP is een breedfinancieelbedrijf. We moetenechterniet

alleswillen leveren,maarkeuzesdurvenmaken.De klant

dwingt onstot die keuzes,omdathij van onsimmers niet

alleenservice,maarookbeheerstekostenvraagt.

We makenmomenteeldeomsiagdie nodigis om dekiant

daadwerkelijkin al onzekeuzeprocessenals vertrek-eneind

puntte nemen.De consequentievaneendergelijkuitgangs

puntis, datASPVerzekeringsgroepnaarzijn kiantengaatom

te vragenwelke aanvullendeproductenzij nodighebben.

Alleen wanneererbij sen grategroep klantendraagulakbestaat

voor eenproduct datpastbij ons bedrijf,zullenwij hetont

wikkelenenleveren.

Kostenbeheersingis bij betsamenstellenvanonsproducten

pakketvandoorslaggevendebetekenis.Alleen daaromal is

hetondoenlijkameencompleetaanvullendverzekeringspak

ket te bieden.

De focusvanASP wordt gestuurdvanuitde gedachte datonze

kiantenvoor demomentenwaaropzij in hunlevennietwer

kenbij onsterechtkunnen:voor dewettelijkeuitkering,voor

een aanvullingdaaropenvoor de collectieveaanvullendever

zekeringsproducten.We gaanonsdusrichtenop eenafgeba

kenddeelvan deproductenvoor all care enall finance,die we

echterbreedenprofessioneeltot ontwikkelingzullenbrengen.’



‘Een direct voordeelVoor

onzekianten

‘Soberheidzal dekomendejarenin toenemendemateeen

kenmerkzijn vanABP/USZO. Onzekwaliteit is enblijft op een

hoogniveau,alleenlettenwe bewusterdanvoorheenop

mogelijkhedenvankostenbeheersing.

Lagerebeheerskostenvertalenzich uiteindelijk in eenbetere

financiëlepositievanABF/USZO,eendirectvoordeelvoor onze

kianten.

Wij hebbenals Facilitair Bedrijf deopdrachtom te zorgenvoor

eengoedehuishoudingvan ditbedrijf waarde dynamiekbe

paaldwordt doorgroteverschillentussendeonderdelenen

doorde politiek complexeomgeving.

RetFacilitair Bedrijf speelteenrol in decultuuromslagdie

ABP/uszodoormaakt:we makenmedewerkersbewustvan de

noodzaaktot kostenbeheersing:25% op drie jaar tijd.

Uit benchmarkingwetenwe datABP/uszoeenmiddelmatige

kostenpositieheeft.We zijn inmiddelsnogbeterin staatom

zichtbaarte makenwaardie kostenwordengemaakt.Daarmee

zijn de takenen de organisatievanbetFacilitair Bedrijf sterk

veranderd.We zijn ouergeschakeldnaareenéénloket-orqaniscitie

enoptimaliserende planningen,de systemenen de commu

nicatie.We houdenonsbezigmetEuropeseaanbestedingen

enbetstroomlijnenvan inkooptrajecten.Steedsweerdoen

we eenberoepop decreativiteitvanonzemedewerkers:hoe

kunnenze samenmetde interneklant op eengoedkopere

maniereenadequaatserviceniveaubereiken?
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k denkdat wij éénvan de beste

eIntegratiedienstverlenersvan

et land worden’

‘Op grondvanonzemissiemoeteriwij de socialepartnersbij

overheidenonderwijsniet alleenterzijdestaanmetpensioe

nen,maarook metalle overigeemployeebenefitsrondsociale

zekerheid.Op dit complexeterreinheeftABP eentoegevoegde

waardedie we onzeopdrachtgeversniet mogenonthouden.

De reIntegratieactiviteitendie al langetijd doorABP/IJSzower

denuitgevoerd,zijn gebundeld.Temiddenvan de turbulente

ontwikkelingenrond reintegratieneemtABP dankzij deerva

ring ende sectorspecifiekekenniseensterkepositiein.

1k denkdatwij éénvan debestereintegratiedienstverleners

vanbetlandworden.We zijn in staatom in dialoogmetonze

opdrachtgeverstrajectenvoor integralsdienstverlening,zorg

en mobiliteit op eenhoogniveautegeneenredelijkekostprijs

te leveren.

Bij de wachtgeldregelingdraagtonzeopdrachtgeverhetfinan

ciëlerisico voor deuitkeringvanmensendie ontslagenworden.

Dat is senextramotivatieom te zorgendat dewerkzoekende

weersnelaande slaggaat.Dit financiëlerisico zal overigens

blijven bestaanals voor overheidenonderwijsdeww wordt

ingevoerd.

Ook voor snellereintegratievan arbeidsongeschiktenbestaat

— in onzesector— al zeerlangsenfinanciëlemotivatie.De WAO

wordt namelijk aangevuldmetbetinvaliditeitspensioen,dat

alsbijzonderevorm vanpensioenop deresultatenvanbet

pensioenfondsdrukt en daardoorleidt tot premieverhoging.

Er werddanook altijd al vroeggeIntervenieerdalsmedewer

kersbij overheidof onderwijsziek of arbeidsongeschiktwer

den.Inmiddelsis dit eenalomgeaccepteerdeaanpak,die ook

doorde mensendie bettreft zeerop prijs wordt gesteld.

ABP voertvoor opdrachtgeversde toenemendehoeveelheid

takenüit die te makenhebbenmetde complexeproblemen

rondziekte,arbeidsongeschiktheidenwerkloosheidvanmede

werkers.We }dezendoarbijvoorkwaliteit, niet voor hetsosilegewin.’



‘Een benaderingdie ook eengroot

bedrijf veel klantwaardering

kan oplevere&
CMA moethet standpuntvan de kiant centraalstellen.Als we

datniet doen,zijn we deopdrachtendie we vandaaghebben

morgenkwijt. Van de dienstbaarheidvan CMA kanABP/uszo

jets leren:je staatjeopdrachtgeversmetraaden daadter

zijde, maardeuiteindelijkebeslissingnemenzij.

Servicebetekentvaak“jets extra’s”.Wij voerenvoor opdracht

geversregelingenuit, somsmeteenbeperktaantaldeelne

mers.Voor CMA zijn prijs en seruicedirect acmelkaargekoppeld.Aan

de prijs die deopdrachtgeverbereidis te betalen,verbinden

wij eenoptimaalserviceniveau.

Hetbetekentdatjedichterbij je kiant gaatstaaneneenzekere

matevan“onderdanigheid”aanje omgevinghebt.Het is een

benaderingdie oakeengroatbedrijf als ABP/uszoveelkiant

waarderingzal opleveren.

De positievan dit pensioenfondsis sterkveranderd.Wij zijn

riiet meeruitsluitenduitvoerdersvan de wet. Meer enmeer

wordt vanonsgevraagddatwij onzeopdrachtgeversterzijde

staanbij hetnemenvanbeslissingenten aanzienvanpen

sioenenen andereregelingen.Met datdoelmoetenwij een

uitstekendpakketdienstenblijven neerzetterimeteengoede

prijs-kwaliteitverhouding.We hebbentenslotteeennaam

haagte houdenwaaronzeopdrachtgeversoak in de toekomst

op kunnenbouwen.’
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B estuu r

Voorzitter

prof. dr. B. de Vries

Van werkgeverszijde

W. Drees

prof. dr. L. Koopmans

drs. J. Riezenkamp

A.F.P.M. Scherf

drs. D.M. Sluimers

prof. dr. R.J. in ‘t Veld

Van werknemerszijde

H.J. Albersen

mw. P.M. Altenburg

mr. H.M.L.M. de Macker

drs. C.L.J. van Overbeek

A.C. van Pelt

J. Witvoet

Directieraad

Voorzitter

drs. J.W.E. Neervens

Leden

prof. dr. J.M.G. Films

mr. drs. J.F. Maassen

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

drs. S.J.van Driel

Hoofd ConcernBestuursbureau

mw. mr. J.C.J.Piuymaekers-Pessers

Externeactuaris

WatsonWyatt Brans & Co,

raadgevendeactuarissen

Externeaccountant

Pricewaterhou seCüpers

Belegqingscommissie

Voorzitter

mr. A. Timmermans

Leden

prof. drs. V. Halberstadt

mr. S.D. Kaempfer

drs. C. van Rijn

W.R. Slee

mr. G. Wieringa

Commissievan Beroep

W. Drees

mr. MA. van Middelaar

drs. C.L.J. van Overbeek

A.C van Pelt

mr. M.J.F. Stelling

mr. J.A.P. Veringa

Raad vanAdvies van werkgeverszijde

per 31 -12-1999

SectorOnderwijs,Cultuur en

Wetenschappen

mr. B.J. Geerts

mr. E.H. Broekhuizen

mr. J. Brus

mr. LAG. Melts

dr. Ch. Otten

mr. T.J.W.M. Stats

PA. Taapke

mr. N.M. Verbraak

mr. AG. Wever

dr. PPM. Raasveld

SectorRijk

mr. E.W. Nijgh

R.E.F.M. Nijhof

mr. J.J.C.Somers

mr. J. Westhoff

mw. mr. drs. C.L. Hoek

SectorDefensie

SBN L.J.W.E. Brand

F. Hoefsloot

W.G.A. van der Wansem

SectorPolitie

H.C. Fienig

B.J,C. Schot

P.J.H.G.van den Ende

SectorRechterlijkeMacht

W.G. van Schie

mr. M.A.C. Ruimers
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SectorGemeenten

F. Biesta

iC. van Hasselt

W.F.M, Heijmans

N.G.M. van Os

BE. Schellekens

mr. Wi. Voorzaat

SectorProvincies

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

P. van der Wiel

SectorWaterschappen

drs. W.R. van Heemst

mw. mr. A. van Lierop

WerkgeversverenigingEnergie-en

Nutsbedrijven(WENB)

mr. P.C.F. van der Viugi

mr. T.W.J. van de Veerdonk

Raadvan Advies van werknemerszijde

ACOP

mw. E.J. van de Berg-Tieleman

A.G.J. van Bergen

J.H.M. Beurskens

dr. M.W.G. de Bolster

mw. J.A.R.M. van Egmond
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CCOOP

El. Bos

J.A. he Heer

J.C.L. Huis in ‘t Veid

F.J.C. van der Looy

G.H.P. Meijer

HG. de Pee

mw. Mi. de Sutter-Besters
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R. van Bodegraven

mw. MA. Lugtenburg-Smid

drs, E. Nypels

R.J. Reitsma
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I. Brommer

prof. dr. M. Koster

G.N.H. Kuenen

n.H Roggema
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mw. drs. M.L.G. Lijmbach

drs. J.J.van Oosterwijk-Bruijn

W.B.M. Treu

ir. A.W. Verburg
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Afkortingen en begrippen

ANW AlgemeneNabestaandenWet

CTSV Collegevan ToezichtSocialeVerzeke

ringen

FPU RegelingFlexibel Pensioenen Uittreden

HRM Human ResourcesManagement

ICT Informatie- en Cornmunicatie

Technologie

NP Nabestaandenpensioen

OP Ouderbomspensioen

PGGM Stichting PensioenfondsyoUr be

Gezondheid,Geestelijkeen Maatschap

pelijke belangen

ROP Raadvoor bet Overheidspersoneels

beleid

SUWI StructuurUitvoering Werk en Inkomen

USZO UitvoeringsinstellingSocialeZeker

held voor Overheiden onderwijs

UWV UitvoeringsorgaanWerknemersverze

kering en

VRW Vastrentendewaarden

VUT RegelingVervroegdUittreden

WAO Wet Arbeidsongeschiktheid

WM-Universum World MarketsCompany

Universum

ZW Zakelijke waarden

AssetBeleggingscategorie

BeschikbaarvermogenAanwezigverniogen

na aftrek van de herwaarderingsreserve

zakelijke waarden

Data warehouseGegevensbestanddat

vanuit diversebronnenof systemenwordt

gevoed

DekkingsgraadDe matewaarin de op

gebouwderechtenzijn gedektdoor bet

beschikbaarvermogen

IndexatieAanpassingvan de opgebouwde

rechtenaan de algemeneloonontwikkeling

in enig jaar. ABP doetdit voor actieven,

slapersen gepensioneerden

NormportefeuilleDe vooraf gedefinieerde

samenstellingvan de nagestreefdebeleg

gingsportefeuillemet bijbehorendebench

marks.waaraanachterafbe behaalbe

beleggingsrendementenwordengetoetst

OudedagsparapluHet maximumvan toe

gestanepensioenvoorzieningendat fiscaal

gefaciliteerdwordt
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Fondspositie

Net jaar1999

Voor de beoordelingvan de fondspositieis het van belangte constaterenof de tot de balansdatum

opgebouwderechtenzijn gedektdoor beschikbaarvermogen.De dekkingsgraadvoor OP/NP/FPU

ultimo 1999 is 122,00/a(1998: 114,8%);dit is na aftrek van f5.6 miljard vermogenen verplichtingen

inzake invaliditeitspensioenen herplaatsingstoelage(IP/HPT).

Aanwezig Herwaarderings- Beschikbaar Voorziening opge
(milloenenguldens) vermogen reserve vermogen bouwderechten Marge

UItmo 1999 322 023 43 123 278 900 229 709 49 191

Ultimo 1998 278.551 28.535 250.016 218.388 31 .628

Groei 43.472 14588 28.884 11.321 17.563

De margeis met f17,6 miljard toegenomentot f49,2 m)Ijard. Dit is na toevoegingvan per saldo

f14,6 millard aan de herwaarderingsreservezakelijke waarden.Onderstaandoverzichtgeeft inzicht

in de achter)iggendeoorzakenvan de ontwikkelingenvan het beschikbaarvermogenen devoorzie

fling opgebouwderechten.

Ontwikkeling beschikbaarvermogen Ontwikkeling opgebouwderechten

Beleggingsresultaat,rekenrente 8.725 Rekenrente 8.725

Beleggingsresultaat.excedent 37.983 Indexatieen oondrift 5.985

Premies 6.413 Pensioenopbouw 7.383

Uitkeringen — 8.985 Verwachteuitkeringen — 8.900

Actualiseringgrondslagen 1.337

Kosten/overigemutaties — 664 Verwachtekosten/overigemutaties — 3,209

Ontwikkeling aanwezigvermogen 43472 Ontwikkeling opgebouwderechten 11.321

Persaldomutatie herwaarderingsreserve 14.588 Toevoegingaan de marge 17.563

Ontwikkeling beschikbaarvermogen 28.884 28.884

Uit bovenstaandoverzichtkan het resultaaten de samenstellingdaarvanwordenafgeleid. Het totale

resultaatis gelijk aan bet verschil tussende ontwikkeling van het aanwezigvermogenad f43.5 miljard

en deontwikkeling van de voorzieningopgebouwderechtenad fi 1.3 millard, in totaal dusf32,2 miljard

(1998: f14,1 millard). Van het saldoad f32.2 miljard is f14.6 millard (1998: f6.5 miljard) toegevoegd

aande herwaarderingsreserve,waarnaf17,6 miljard resteert(1998: f7.6 miljard) voor toevoeging

aan de marge.
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De samenstettngvan het resultaatad f32,2 mtjard is ats volgt:

• Beleggingsresultaatna aftrek van rekenrente,indexatieen loondrift: f32,O miijard.

Het totale beieggingsresultaatad f46.7 mtjard dient zowel voor de financieringvan de oprentingvan

de opgebouwderechteri met de rekenrenlevan 4% (f8.7 miljard) ats voor de financieringvan bet

effect van algemenesalaris-en trancniseontwikkelingenen loondrift op de pensioenverplichtingen

(f6,0 miljard).

• Resultaatpremiesten opzichtevan de pensioenopbouw:— fl ,0 miljard.

Dit resultaatwordt in belangrijkemateverklaarddoor de systematiekvan bet synthesemodel,In dit

model is de op langetermijn benodigdepremiebet uitgangspunt.terwiji daarnaastrekeningwordt

gehoudenmet de op de korte termijn benodigdeadditionelepremieom de normdekkingsgraadte

bereiken.De korte termijn premiecomponentis negatief.omdatde dekkingsgraad hogeris dan de

normdekkingsgraad.De post pensioenopbouwbetreftdaarentegenbet effect van één jaar diensttijd

doortelling en backserviceals gevoig van promotie.

• Resultaatop uitkeringenten opzichtevan de daarvoorvoorzienebedragen:— fO,l mitjard.

De werkelijke uitkeringenkomen tenlastevan bet vermogen.Ter dekking daarvanvalt een tevoren

geraamdbedragvrij uit de voorzieningopgebouwderechten.

In dezepost is ook begrepenhet resultaatop kanssystemen.

• Resuttaatuit hoofdevan de actuatiseringvan de actuariëlegrondslagen:— fl ,3 mitjard.

ABP hanteertactuaritlegrondsiagendie worden afgeteidvan eigenwaarnemingsmateriaal,zoals

sterttekansenen partnerfrequenties.In 1999 heeft bet periodiek(tweejaarlijks)onderzoek naardie

grondsiagenover de waarnemingsjarentot en met 1997ptaatsgevondenen zijn dezegeactualiseerd.

Dit heeft enerzijdsgeleid tot een verhogingvan de voorzieningopgebouwderechtenmet f2,4 millard

— voornamelijk vanwegeeen herzieningvan sterftekansenen partnerfrequenties— en anderzijdseen

vrijvai van fl ,7 miljard uit de voorzienngtrendstertte.Vervoigensis de voorzienngtrendsterfte

aangevuldmet een dotatievan fO,6 miljard ten behoevevan bet waarnemingsjaar1999.zodatdeze

ultimo 1999 uitkomt op 05% van de voorzieningopgebouwderechtenvan onze populatie. Dit in

anticipatieop een mogelijke verdereverlengingvan de gemiddetdeIevensduur.

• Resultaatop kosten/overigemutaties:+ f2,5 miljard.

De beiangrijkstecomponentvan de postoverigemutatieszijn aan de vermogenskantde oprenting

van de reductievoorzieningEPU ad fO,2 miljard en aan de verptichtingenkanteen meevallervan

f1,9 miljard. omdatde gerealiseerdeloondrift over 1998 beduidendlager is dan de op basisvan

MEV-cijfers geraamdeloondrift van 1,55%. Voorts is een bedragvan circa fi .0 miljard vrijgevallen

als gevotgvan een bijstelting van de diensttijdenvan gedeeltelijkarbeidsongeschiktenmet een

dienstverband naasthet invaliditeitspensioen.
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Premiestelling

OP/NP

In bet tinancieringsstelselvan ABP, bet zogehetensynthesemodelwordt, om deverplichtingenOP/NP

00k in de toekomstveilig te kunnenstellen,gestreefdnaareen dekkingsgraadvan 110% van de op

gebouwderechten.contantgemaakttegen4%. De wiize waaropdat plaatsvjndtbewerkstelligtdat de

feitelijke dekkingsgraad(beschikbaarvermogenna aftrek van de herwaarderingsreservezakelijke

waardengedeelddoor de voorzieningopgebouwderechten)zich telkensweer in de richting van die

1 lO% bevieegt.Dit wordt gerealiseerddoor middel van verhogingendan wel verlagingenvan de

langetermijn premie.

Voor bet jaar 2000 is de premieOP/NP vastgesteldon 13,2%, hetgeeneven hoogis als het voor 1999

geldendepercentage.Het werkgeversdeelis 9,5%, betwerknemersdeel3,3°/o. 1-let restantad 0,4% wordt

gefinancierduit de mitigeringsvoorzieningOP/NP. Tot het treffen van dezevoorziening is beslotenten

tijde van de privatiseringvan ABP, in verbandmet bet vrijvallen van de verplichtingenVUT en IP-basis.

ReparatieANW-hiaten

De socialepartnershebbende tijdelijke reparatievan de belangrijksteinkomensgevolgenvan de in

voering van de nieuweAlgemeneNabestaandenWet (ANW) per 1 juli 1996 omgezetin eon structurele

regeling,die 00k voorziet in de compensatievan eeneventuelekorting voortvloeienduit de inkomens

toets. OTt vergt in 2000 een premievan 0,4°/s, gerekendover dezeildepremiegrondsiagals die van do

OP/NP-regeling.

IP/HPT =

Door de goodebeleggingsresultatenkon do premie IP/HPT, die in 1997 nog 2.0% bedroeg,in 1998

gekortwordentot 14%. De ruimte voor premieverlagingIP/HPT is ondanksgoodefondsrendementen

inmiddelsdusdaniggeslonkendat de premiede komendejaren weerstijgt in de richting van de even

wichtspremievan Ca. 2,0%. Do prernievan 14% n 1999 is daaromin 2000 verhoogdnaar1.6%.

FPU

Tot hot jaar 2001 wordt geenwerkgevers-of werknemerspremiegehevenvoor de opbouwvan do FPU

binnen ABP. De financieringgeschiedtgedurendedie tijd uit de daartoegevormdereductievoorziening

1-PU. In de periode2001-2004zal fasegewijswordenovergegaantot het heffen van de benodigdepre

mie. Afgesprokenis dat de benodigde opbouwpremievan 2001 t/m 2003 feitelijk gehevengaat worden

voor 25, 50 respectievelijk75 procenten met ingangvan 2004 geheel.

Solvabiliteit en rekenrente

De verplichtingendie bet pensioenfondsis aangegaanmoetenop ieder momentvoldoendegedektzijn

door bezittingen.De dekkingsgraad— zoals in dit versiaggepresenteerd— bedraagtop de baiansdatum

31 december1999122,0%. De norm is 110%. Daaruit kan wordengeconcludeerddat de fondspositie

gezondis.
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Se beoordehngvan de fondspositieis gebaseerdop een bestendigeboekhoudkundigeonderbouwing

met een ‘vaste’ rekenrentevan 4%. Hier kleven echtertwee nadelenaan. n de eersteplaatsgaathet

om een momentopname— per balansdatum— die nog niet veel zegt over wat er gedurendebet jaar

gebeurtof kan gebeurer.In de tweedeplaatskan de actuefemarktrenteredengevenvoor een nadere

beoordeiingvan de ‘vaste’ rekenrente.In het hiernavolgende wordtdezefactor naderbeschouwd.

De waarderingvan de verplichtingenwordt in onsverslaggebaseerdop een vaste rekenrentevan

4%. Dezefactor wordt gebruiktom detoekomstigeuitkeringencontantte maken. Hierdoorworden

dezeverpiichtingenin den getal uitgedrukt,namelijk de waardevan de verplichtingen.Als de discon

teringsfactorop grond van marktconditieskleiner is dan 4% stijgt de waardevan de verplichtingen

navenant.Sit heeft een negatiefeffect op de solvabiliteit. De marktconforrnerekenrenteis ultimo

1999 inderdaadlagerdan 4%, te weten 3.5%.

Hoe komenwe aan die 3.5°/s?De kapitaalmarktrentegebaseerdop do 30-jarigestaatsleningschom

melde bet afgelopenhalfjaar rond de 6%. In combinatiemet een loonontwikkehngvan circa 2,5%

zou voor eenaantaljaren eon rekenrentevan circa 3,5%kunnenwordengehanteerd.In bet jaarver

slag 1998was de met die systematiekcorresponderenderekenrente3°/a, namelijk bet verschil tussen

een kapitaa(marktrentevan 5% en eenverwachteIoonontwikkelingvan 2%.

Do invloed van (let toepassenvan een marktconforme.en derhalve variabelerekenrenteis in onder

staandetabe(weergegeven.

Vaste rekenrente Marktconformerekenrente

(in fmiljard) 1999 1998 1999 1998

Rekenrente 4% 4% 350/0 3%

Verplichtingen 230 218 254 263

Vermogen(actuelewaarde) 329 302 329 302

Herwaarderingsreserveszakelijke waarden 43 29 55 36

Stille reservevastrentendewaarden 7 23

Beschikbaarvermogen 279 250 274 266

DekkingsgraadOP/NP 122% 115% 108% 101%

De waardevan de verp(ichtingenultimo 1998 is als gevoig van do stijging van de markiconforme

rekenrentemet 0,5%-puntf21 miljard gedaaldtot f242 miljard. Vervolgenszijn dezeverp(ichtingen

berekend tegen3,5% in 1999 gegroeidmet f12 miljard tot f254 millard.
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In de koiommenmarktcontormerekenrentewordt aangeslotenbij de beoordelingvan de externe

actuaris,WatsonWyatt Brans & Co. Concreetbetekentdit bet volgende:

• bij bet beoordelenvan de toereikendheidis nu rekeninggehoudenmet voortzettingvan cte trend

dat verzekerdengemiddeldsteedsouderworden (langlevenrisico),Hiertoe zijn de verplichtingenver

hoogd met f4,1 miljard (De cijfers 1998 zijn daartoeaangepastmet f4,5 mtjard);

• bij actuelewaarderingdient een weerstandsvermogenaanwezigte aim van 35% van de zakelijke

waarden,en wel over de hoogstekoersenooit. Zowel in 1999 als in 1998 warendit de koersenultimo

Jaar. Bij een marktwaardevan f158,2 miljard is het gewensteweerstandsvermogenderhalvef55 mit-

lard (1998: marktwaardef102,4 mtjard. gewensteweerstandsvermogenf36 miljard. De cijters voor

1998 zijn hiervooraangepast).

In he kolommenvaste rekenrentezijn de stille reservesop vastrentendewaardenmeegenomen.In

he balansaim ze op aflossingswaardegewaardeerd.De marktwaardekan daarvanafwijken. Uit he

toelichting op de balansblijkt dat hit ook het geval is. Bij waarderingtegenactuelewaardewordt bet

aanhoudenvan herwaarderingsreservesniet nodig geacht.Dit geziende relatief geringerisico’s.

Conclusieuit bet voorgaandeis dat ook onderde huidige marktomstandigheden,dos bij een reken

rentevan 3,5%, he solvabiliteit van het fonds toereikendis.
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Grondsiagenvoor de I inanciëleversiaggeving

Alçjemeen

ABP rapporteertop dde niveaus.

In de balansvoor bet pensioenfonds,geconsolideerdmet de beleggingsdochters(opgenomenop de

bladzijden 13 t/m 27) wordt bet verschil tussenbet beschikbaarvermogen(aanwezigvermogenver

minderd met de herwaarderingsreservezakelijke waarden)en de voorzieningopgebouwderechten

aangeduidals marge.Bij de berekeningvan de dekkingsgraadwordt de herwaarderingsreservedos

niet meegenomen.Deze reserve,die een plafond kent van de som van 30% van de actuelewaardevan

de aandelenen 15% van de actuelewaardevan onroerendgoed (exciusieffinanciSle lease),wordt

noodzakeli)kgeachtvoor bet opvangenvan waardefluctuatiesin de beleggingenin zakelijke waarden.

Geconsolideerdziin dos de beleggingsdochters.NIB Capital is in dezebalansopgenomenais deelne

ming en verantwoordals onderdeelvan de postaandelen.

Belioudensde postonroerendgoed en netto vlottend actief wijken de cijfers voor en na consolidatie

niet of nauwelijksvan elkaarat. Uit dien hoofde is conform art. 402 Boek 2 BW volstaanmet bet bij de

overigetoelichtingenopnemenvan een enkelvoudigebalansen een staatvan batenen lasten (opge

nomenop bladzijde 29).

Tenslotteis in de rubriek overigetoelichtingen.dit aarvoor bet eerst,een balansen eecstaatvan baten

en lastengeconsolideerdmet beleggingsdochtersen strategischedochtersopgenomen(opgenornen

op de bladzijden30 tIm 32). Activa. passivaen resultaatvan dezedochterszijn daardos volledig

geconsoiideerd.Onderlingetinancieleverhoudingenzi)n hierbij uiteraardgedlimineerd.Strategische

dochtersziJn NIB Capital, ABP Verzekeringen,Treasury,USZO Dienstenen BSA Schaderegeling.

GrondsIaenvoor de consolidahe

In de geconsolideerdejaarrekeningwordende beleggingsgroepsmaatschappijenopgenomenmet toepas

singvan de integralemethodevan consolideren.De financiCle gegevensvan doorABP of groepsmaatschap

pijen aangeganejoint-ventureswordengeconsolideerdnaarevenredigheidvan bet gehoudenbelang.

GrondsIaenvoor de omrekeningvan vreemdevaluta

De activaen passivain vreemdevaluta en de ter dekking van het valutarisicoafgeslotentransacties

vIorden omgerekendin guldenstegende koersenper balansdatum.De bieruit voortvloeiendecm

rekeningsverschillenworden verantwoordin de postbeleggingsresultaat.Baten eu lasteri in vreemde

valuta wordenomgerekendin guldenstegende koersenper transactiedatum.De verschillentussen

de transactiekoersen do koersvan afwikkeling wordenopgenomenin bet beleggingsresultaat.De

voor omrekeninggehanteerdekoersenzijn de WM-fixingkoersen 16.00 uur Londentijd, zoalsgepu

bliceerdvia Reuters.
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WaarderngsrondsIagen

Vastrentendewaarden

Onderhandseleningen.hypothecaireleningenekY’obhgatesworcien gewaardeerdtegenbe aflossings- -“.

waardegecorrigeerdvoor nog niet yr gevali agio/disagio.en bijbenorendevorderingen.schulden.
.

transitoriaen liquide middelen. Y’
Aglo/disaglo looy toegerekendaan het b&eggingsrendement.

De kllmieningenworden gewaardeerdinclusiet geactiveerderenteen de spaarhvpothekenonderaftrek

van het opgebouwdespaarkapitaai.

Waar nodig mordt rekeninggehoudenmet een,op basisvan een beoordelingvan de volwaardigheid.

noodzakelijkgeachtewaardecorrectie.

Zakelijke waarden

De beleggingenin zakelijke waarden—
zijnde aandelen.converteerbareobligaties.direct en indirect

onroerendgoed — wordengewaardeerdtagende actuelewaardeen bijbehorendevorderingen.schul

den, transiloriaen Iiquide middelen, Indien geenbeursnoteringof taxatiewaardevoorhandenis, wordt

be actuelewaardebij benaderingbepaald,danwelbe nettovermogenswaardegenomen.Eventueel

bij de verwerving betaaldegoodwill wordt geactiveerden in 20 jaar atgeschreven.

BU aandeienvan startendeondernemingenvindt, gedurendede periodewaarin aanloopverliezenwor

den verwacht.waarderingplaatstegentenminstebet ingebrachtekapitaal. Na dezeperiodewordt

overgegaanop de actuelewaarde.

Vorderingencit hoofdevan financihle leaseonroerendgoed wordenverantwoordals beleggingenin

onroerendgoed en gewaardeerdtegende contantewaardevan de toekomstigetermijnen,waarbij de

contractueelovereengekomenrentevoetgeldt als disconteringsfactor.

Waar nodig wordt rekeninggehoudenmet een,op basisvan een beoordelingvan be volwaardigheid,

noodzakelijkgeachtewaardecorrectie.

Derivaten

Derivatenzijn financiële instrumentendie wordengebruiktvoor bet beheersenvan beleggingsrisico’s

en bet realiserenvan de strategischebeleggmgsmix.Informatie omtrentde derivatenpositiesultimo

jaar is opgenomenbij de toelichting van de betretfendeactiva.

Netto viottend actief

Vlottendeactivavan materibleaardworden gewaardeerdtegenverkrijgingsprijsverminderdmet

lineaireafschrijvingenberekendover de geschatteeconomischeevensduur.Bedrijfsgebouwerivoor

eigengebruik wordengewaardeerdtegentaxatewaardein verhuurdestaat.Op dezebedrijfsgebou

wen vinden geenjaarlijkse atschrijvingenplaats.Niet aan beleggingsporteteuillestoewijsbarevorde

ringen, kortlopendeschulden,transitoriaen liquide middelenwordenopgenomentegennominale

waarde,evenalsbe overlopenderentevastrentendewaarclen.

Onderbet netto viottend actief zijn opgenomende zogenoerndemitigeringsvoorzieningOP/NP

(ouderdomspensioenen/nabestaanbenpensioenen)en VUT. en de zogenoemdereductievoorziening
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FPU (flexibel pensioenen uittreden).Deze voorzieningenwerdengevormdter financieringvan een

tijdelijke verlaging (tat 2001) van de door werkgeversen werknemerste betalenpremie.De eerste

vloeit voort cit de wet HnanciëleVoorzieningenPrivatiseringABP (FVP/ABP), de tweedeuit de rege

Ung Flexibel Pensioenen Uittreden(FPLJ). Voor OP/NPvalt jaarlijks eentevorenvastgesteldbedrag

vrij: voor VUT neemtde mitigering ]aarlijks af met 0,23% van de prerniegrondsiagvan dat jaar. De

reductievoorzieningFPU dekt de groei van de opgebouwde rechienEPU.

Herwaarden n g sreserve

De in de staatvan batenen lastenveraniwoordewaarde-ontwikkelingenvan zakelijke waardenwar

den bij de resultaatverdelingtoegevoegdaan de herwaarderingsreservezakelijke waarden.Deze

reservewordt aangelegdam waardefluctuabesop te kunnenvangen.De gewensteomvang 5 gelijk

aan de samvan 30% van de actuelewaardevan de aandelenen 15% van de actuelewaardevan bet

onroerendgoed.Zodra de herwaarderingsreservedezegewensteomvangte bovengaatwordi het

meerderetoegevoegdaan de marge.

Voorziening opgebouwderechten

De voorzieningopgebouwderechtenwordt bepaaldais oe cantantewaardevan de verwachtetoe

komstigeuitkeringenvoor de onderscheidenpensioensoorten,rekeninghoudendmet Uzarvoor

benodigdeexcasso-kostenen citsiultend veer de tot en met ultimo boekjaaropgebouwde(tijdseven

redige) rechtenvan de dan aanwezigedeelgerechtigden,De berekeningenzijn gebaseerdop actu

ariële grandslagenontleeridaanwaarnemingenop bet eigendeelgerechtigdenbestand,ondermeer

sterftekansenen partnerfrequenties.De in de berekeningengehanteerderekenrenteis 4%. De actu

ariële grondsiagenwarden ederetwee jaar geactualiseerden in de tussentijdjaanlijks geevalueerd.

Marge

De margewardt gevoedvanuit de resultaatverdeling.Si) dezeverdelinggeniet,voor wat betreft de

beleggingsresultatenuit waarde-ontviikkelingen,de toevoegingaan de herwaarderinnsreservezake

Iijke waarden(tot aan bet gewenstemaximum)voorrangboventoevoegingaan be marge.

Staatvan batenen lasten

De in be staatvan batenen astenopgenamenpostenvioeien merendeelsvoort cit de in be balans

gehanteerdewaarderingsgrondslagen.Beleggingsopbrengsten,premies.uitkeringen,reserve-over

drachtenen kostenzijn apgenomentegennominalewaardeen toegerekendaan de periodewaarap

ze betrekkinghebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzichtgeeft inzicht in be herkarnsten aanwendingvan kasmiddelen.De kasstrarnen

zijn gerubniceerdnaarkasstromenuit financieringsactiviteitenen operationeleactiviteiten. Bij bet

opstellenvan bet kasstraomoverzichtis de directemethodegehanteerd.Ale postenin het kasstraorn

overzichtzijn gewaardeerdtegennominalewaarde.
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(xf miljoen) 31-12-1999 31 -1 2-I 998

170.747

102.449

5.355

165.490

158.243

—1.710

Geconsolideerdelinanciëleoverzichten

Balans,geconsolideerdmet beleggingsdochters

Heeren,aprU 2000 Aanwezigvermogen

Vastrentendewaarden

Zaketjkewaarden

Netto viottend actie

HerwaarderingsreservezakeIjkewaarden

Beschikhaarvermogen

Voorziening opgebouwderechten

/ Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen

/ Invaliddeitspensioenen herpaatsingsto&age

FIexbeI pensoenen uittreden
t— i.•.

. - ‘..

/9

( ‘-‘ Marge

322.023 278.551

—43.123 —28.535

278.900 250.016

220.995

5.620

3.094

211.367

5.300

1.721

218.388

31.628

229.709

49.191



14 Geconsolideerdefinanciëleoverzichten

(xf miljoen) 1999 1998

Staatvan batenen lasten,geconsolideerdmet beleggingsdochters

Heer.an,alril 2000 / Beleggrngsresultaten,rekenrentedeel

Benodigderekenrente

B&eggingsresultaten,excedent

Effect indexatieen oondrdt

V
/

Premiebaten

Pensioen opboU w

Werkelijke uitkeringen

•_,..-

Verwachteuitkeringer

r
ActuaSseringgrondslagen

Werkehjkekosten/overigemutaties

Verwachtekosten/overigemutaties

Fondsresultaat

Verdeling fonclsresultaat

dotatieherwaarderingsreservezakelijke waarden

dotatie marge

8.725

—8.725

37.983

—5.985

31 .998

6.413

—7.383

—970

-8.985

8.900

—85

—1.337

8.260

— 8.260

20.967

—5.433

15.534

6.158

—7.174

—1.016

—8465

8.318

—147

—547

—661

928

267

14.091

6.514

7.577

—664

3.209

2.545

32.151

14.588

17.563
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(xfmiljoen) 1999 1998

Kasstroomoverzcht,geconsolideerdmet beleggingsdochters

____________

-lee’en, april 2000 Beginstandliquide middelenexolusiefkortgeldpositie

Kasstroomult financieringsactiviteiten

Inkomsten

Uit beleggingen/derivaten

Piem e S

Reserve-overnames

Uitgaven

Uitkeringen

Reserve-overd rachten

Mutatie liquide middelenuit financieringsactHiiteiten

Kasstroomuit operationeleactiviteiten

I nkomsten

Aflossingen/verkopenvastrentendewaarden

Verkoperi zakelijkewaarden

Aflossingenkortgeld u/g

Opgenomenkortgeld o!g

Uitgaven

Verstrekkingen/aankopenvastrentendewaarden

Aankopenzakelijkewaarden

Verstrekkingenkortgeid u’g

Afiossingenkortgeld a/p

Saldo mutatieswerkkapitaai

Kosten

Mutatie liquide midcielen ult operationeleactiviteiten

Totaal ontvangsten

Totaai uitgaven

Mutatie liquide middelen(totaal)

-681Eindstandliquicle middelenexclusiefkortgeldpositie

0

8.868

4.898

492

14.258

—8.985

—774

—9.759

4.499

177.686

40.340

62.428

108.428

388.882

166

20.558

4.427

448

25.433

—8.465

—584

—9.049

16.384

77.375

32,829

111.385

44.327.

265.916

—77.680

— 45.549

— 111.951

—44.129

—2.927

—230

— 282.466

— 16.550

291.349

—291.515

—166

— 168.606

—61.025

—62374

—108.704

6.855

—208

—394.062

-5.180

403.140

—403.821

—681

0



i6 Toelichtingop debalans

Val utaterm ij ncontracten gekocht yerkocht

uitoefenprijs 456 34.105

actuelewaarde 528 36.422

Crosscurrencyswaps verkocht

uitoefenprijs 16.540

actuelewaarde 14.844

ABP beoordeeltde risicosvan de derivatenpositiein samenhangmet de positievan he onderlingebeleggings

cateqorieèn.Deze integraleexposurepastbinnende vastgesteiderisicokaders.zowel in totaal als per afzon

derlijke beleggingsportefeuille.Onderstaandetabel geeft inzicht in de risicopositievan de derivatenop zich:

Portfolio value at risk < 1 jaar 1-5 jaar >5 jaar

Crosscurrencyswaps 606 2 486

Intrest rate swaps 284 315

Valutatermiincontracten 5.871 —

5.871 890 2.801

Vastrentendewaarden 165.490 170.747

Vastrentendewaardenbetreffenonderhandseleningen,obligaties.pand-en spaarbrievenen hypothe

caire leningen.Het verloopvan he vastrentendewaardenis als volgt geweest:

Verloop vastrentende Onderhandse Obligaties Hypothecaire Totaal Totaal

waarden leningen leningen

Beginstand 72.446 77.448 20.853

Verstrekkingenlaankopen 2.957 162.026 3.623

Aflossingen/uitlotingen/overige —21.381 — 149176 — 3.306

(x f milloen) 31 -1 2-1 999 31-12-1998

Toelichting op de geconsolideerdefinanciëleoverzichten

Toelichting op de halans,geconsolideerdmet beleggingsdochters

Aanwezigvermogen 322.023 278.551

Beleggingen 323.733 273.196

Algemeen

Van de totale beleggingenad f323,7 miljard (1998: f273,2) is f187.2 miljard (1998 flOO,2) belegd

in bet buitenland.De valutarisicoszijn gedeelteiijkafgedektdoor middel van valutatermijncontractenen

crosscurrencyswaps.Het positieveeffect van de valutakoersontwikkelingover he geheleportefeulile

is door de afdekkingten dele tenietgedaan.Voor de portefeuilleals geheelstaanultimo 1999 he vol

genderechterien verplichtingenin he vorm van derivatenult:

170.747

168.606

— 173.863

170.442

77.6 80

—77375

Eindstand 54.022 90.298 21 .170 165.490 170.747
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lx f miljoen) 31-12-1999 31 -1 2-1 998

In de postvastrentendewaardenis een gering bedragaan High Yield Credits begrepen.Een gedeelte

van de portefeuillevastrentendewaardenstaatniet ter vrije beschikking.Dit omdatbij De Nederlandsche

Bank een intraday-kredietfaciliteitis aangegaanvan fi .5 millard. De bijbehorendezekerheidsverschaf

fing ultimo 1999 bedraagtfl.8miljard.

Voor eengedeeltevan de op de balansopgenomenobligatieportefeuilleberustde juridischeeigendom

als gevoig van securitieslending bij derden.Het betreft in bruikleen gegevenobligatiestot een bedrag

van f3,7 miljard. De bedongenvergoedingis verantwoordin de postbeleggingsresultaten.ABP blijft

economischeigenaarvan dazeobligaties,Bij dazebruikleenovereenkomstenverlangtABP adequate

zekerhedenvan de tegenpartijen.

Het totaalbedragvan de nog fiat geamortiseerdeagio/disagiobedraagtultimo 1999 fi ,6 millard

(1998: f2,3 miljard).

ABP beschiktover een collateraltondsom bij lopendederivatentransactiesonderpandte kunnenuit

wisselen.Per baiansdatumis de totale waardevan hat collateralfonds fi .0 millard. Hiervan is een

gedeelteaan derdenverpandad fO,7 miljard. Het restantwordt als buffer aangehoudenvoor hat geval

er een mismatchoptreedt.

De actuelewaarde,gedefinieerdals de marktwaardeinclusief overlopenderentedoch zonderbijbe

horendevorderingen, schuldenen liquide middelenzijn hiernaweergegeven.evenalsde wijzigingen

daarin.Voor niet genoteerdeleningen is de rendementswaardegenomen.

Verloop vastrentende Onderhandse Obligaties Hypothecaire Totaal Totaal

waarden leningen leningen

194.017

5.286

188.731

Actuelewaardeprimo 84.499 86.949 22.569

Saldoaan-en I

verkopen/aflossingen —1 8.402 12.838 278

66.097 99.787 22.847

Actuele waardeultimo 61.138 90.499 21.009

ActuelewaardeontwikkeIng — 4.959 — 9.288 —1.838

Voor een juiste beoordelingvan het verschil tussenactuelewaardeen deaflossingswaardeis hat

noodzakelijk00k de actuelewaardevan de verplichtingenin de beschouwirigte betrekken.00k de

verplichtingenzijn immersgevoelig voor rentefluctuaties(geziende durationzelfs in sterkeremate).

De gemiddeldeduration van de vastrentendewaardenis ongeveer5 jaar: die van de verplichtingen

ongeveer17 jaar.

Perbalansdatumstaanoffertesvoor hat verstrekkenvan hypothecaireleningenuit tot een bedragvan

10.1 miljard en aanverplichtingentot hat verstrekkenvan onderhandseleningenfO,5 miljard.

190.736

—1.513

189.223

194.017

4.794

172.646

—16.085



Toelichtingop debalans

Derivatenpositievastrentendewaarden

Ultimo 1999staando volgenderechtenen verplichtingenuit hoofdevan derivatenopen:

• intrest rate swapsmet eenonderliggendewaardevan f16.7 miIard en eon bijbehorendemarkt

waardevan -I- fO,2 miljard. Intrest rate swapsworden door ABP gebrwkt in bet kadervan de

beheersingvan bet renterisicobij beleggingenin vastrentendewaarden.Bij dit instrumentworden

uitsluitend rentestromenuitgewisseld.

• futures gekocht verkocht

instapwaarde 1.460

actuelewaarde

Doze transactieswordendoor ABP gebruikt in het kadervan bet handbavendan wel corrigerenvan

de totale exposureop assetniveaunaarde gewensteexposure,danwel de gewensteverdelingvan de

effectenportefeuilleover do landenwaarin wordt belegd.

• Credit default swapsmet een onderliggendewaardevan fi .9 miljard.

Credit defaultsswapskunnenworden beschrevenals de betalingvan eenfee door de one partij, in

ruil voor eon uitkering door de anderepartij zodrazich eenvan tevorengedefinieerdrisico voordoet.

Ce groottevan de uitkering is normaalgesprokengekoppeldaan de daling van de marktwaardevan

do onderliggendewaardeals gevoigvan bet credit event.

Zakelijke waarden

Zakelijke waardenbetreffenaandelen,converteerbareobligatiesen directeen indirectebeleggingen

in onroerendgoed, inclusief bijbehorendevorderingen.schuldenen liquide middelenen — voor

zovervan toepassing— geactiveerdegoodwill.

De wijziging van do actuelewaarde,zijnde beurswaardecasuquo marktwaardein verhuurdestaat,

als volgt verlopen:

Aandelen

Actuele waardeprimo 79.373

Aankopen 55.266

Verkopen/aflossingen — 37.500 —644 — 1.934

Waarde-ontwikkeling 33.495 1.075 277

Actuelewaardeultimo 130.634 14.902 12.707

In de postaandelenzijn begrepenbeleggingenin private equity voor fi ,7 miljard (ultimo 1998: fO,7

miljard), alsmededo niet geconsolideerdestrategischedochtersNIB Capital NV yoUr f2.6 miljard

Ix f miljoen)

619

613 1.445

31-12-1999 31-12-1998

102.449158.243

I

Verloop zakelijke
waarden

Onroerendgood Totaal

jf 1999

14.039 9.037

432 5.327

102.449

61.025

—40,078

34.847

Totaal

1998

81 .060

45-549

— 32.829

8.669

102.449158.243
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(xf mljoen) 31-12-1999 31-12-1998

(waarvangoodwill f0,3 miljard), ABP VerzekeringsgroepNV ad f59.5 miljoen (1998: f57.5 mitjoen),

ABP TreasuryNV ad f25 miljoen (1998: f25 miijoen). BSA SchaderegelingBV ad f2.3 miljoen, USZO

DienstenBV ad f2.3 miljoen.

Onderhandhavingvan de actuelewaardeals waarderingsgrondslagis de waarderingsmethodiekvan

private equity veranderd.Voorheenwerd de waardegebaseerdop de laatstejaarverslagenvan de

betreffendeondernemingen.Nu is de waarderingzoveel mogeiijk gebaseerdop over (delenvan) 1999

bekendecijfers. Het eenmaligeffect van dezewijziging in de waarderingsmethodiekultimo 1999 be

draagtfO,4 miljard.

Het aandeelvan de internetaxatiesvan het direct onroerendgoed bedraagt45%. De ouderdomvan

de externetaxatiesbedraagtongeveeréénjaar.

Voor eengedeeltevan de op de balansopgenomenaandelenportefeuilleberustde juridischeeigen

dom alsgevolg van securitieslending bij derden.Het betreft in bruikleengegevenaandelen toteen

bedragvan f5,2 miljard (ultimo 199813,2miljard). De bedongenvergoedingis verantwoordin de

postbeleggingsresultaten.ABP blijft economischeigerlaarvan dezeaandelen.Bij dezebruikleen

overeenkomstenverlangtABP adequatezekerhedenvan de tegenpartijen.

Voor beleggingenin direct- en indirect onroerendgoedzijn per balansdatumverplichtingenaangegaan

tot een bedragvan fi ,5 miljard.

00k zijn terzakevan beleggingenin private equityverplichtingenaangegaanom desgevraagdstortin

gen te verrichten.Per balansdatumbedragendezepotentieleverplichtingenaan nog nietopgevraagde

stortingenf2,6 miljard.

Derivatenpositiezakelijkewaarden

Ultimo 1999 aim de volgenderechtenen verplichtingenin de vorm van derivatenaangegaan:

indexfutures gekocht

uiroefenpris 2.116 \ \,j
actuelewaarde 2,208

aandelenswaps gekocht

instapwaarde 216 LJ

actuelewaarde 292 )

Deze transactiesworden door ABP gebruikt in het kadervan het handhavendan mel corrigerenvan

de totale exposureop assetniveaunaarde gewensteexposure.danwelde gewensteverdelingvan de

ettectenportefeuilleover de landen waarinwordt belegd.

verkocht

216

244

/

1
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(x f miljoen) 31-12-1999 31 -12-1998

Netto viottendactiet —1.710 5.355

Het netto viottend actief bestaatuit — niet aan beleggingentoewijsbare— vlottendeactiva, vlottende

passivaen voorzieningen,aismedeoverlopenderentevastrentendewaarden.Gelet op de aardvan

een pensioenfondszijn de bedrijfsgebouwenin eigengebruiken overigemateridleactivaopgenomen

in de post materieelactief. Het minderheidsbelangvan derdenin deelnemingenwaarvanABP een

meerderheidsbelangheeft, is opgenomenin de post schuldenen overlopendeposten.

Vlottendeactiva 5.561

Vorderingenen overlopendeposten

Vorderingenop werkgevers

Materieelactief

Liquide middelen,inclusief kortgeldpositie

Perbalansdatumstaanaanverplichtingenuit hoofdevan lopendehuurcontractennog openf51 miljoen.

Derivatenpositieliquide middelen

Jltimo 1999staanvoor fi ,7 miljard gekochteforward rate agreements(fra’s) en voor f2,2 millard

verkochtefra’s open.Deze instrumentenwordengebruikt em rentepositiesin te nemen.Het ongereali

seerdresultaatultimo 1999 bedraagtper saido+ fO,7 mijoen.
r

Vlottendepassiva

Schuldenen overopendeposten

Leningen

In de postschuldenen overlopendepostenzijn per saldo begrepenongerealiseerdevalutaterrnijn

resultatenvan nog niet gekxpireerdecontractenad f4.0 miljard.

Voorzieningen

MitigerirlgsvoorzieningOP/NPen VUT

ReductievoorzieningFPU

Overigevoorzieningen

De mitigeringsvoorzieningOP/NPen VUT ac fO,3 mijard heettbetrekkingop de verplichtingendie

voortvloeiencit de wet financikie voorzieningenprivatiseringABP (FVP/ABP). Daarin is geregeldde

mitigering van bet werkgeversaandeelin de premieOP/NPen bet werknemersaandeeiin de door de

Stichting VIJT-fonds te incasserenVUT-premie, beidetot bet jaar 2001.

Eenzelfdesoortvoorziening,groot 11,2 mijard en voortvloeiendcit de regeling FPIJ, is opgenomen

voor de opbouwpremievoor flexibel pensioenen uittreden.

5.076

446

166

—127

10.118

8.019

517

158

1.424

—1.365

—1.302

—63

—3.398

—973

—2.112

—313

—5:527

— 5.010

—517

—

—1.744

—278

— 1.171

—295
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lx f miljoen) 31-12-1999 31-12-1998

Het verdereverloop van dezevoorzieningenzal naarverwachtingals volgi zijn:

M itig en n gsvoorzieni ng Reductievoor
OP/NP VUT ziening FPU

Standultimo 1999 141 137 1.171

Saido mutaties2000 141 137 1.171

Standultimo 2000 0 0 0

Na 2000 zullen in principe de voile premiesworden geheven.Alleen voor de FPU zal dit gefaseerd

gebeuren;25% in 2001 50% in 2002, 75% in 2003 en vervolgensde voile premie na 2003. De premie

kortingenzullen in die jaren rechtstreeksop het resultaatdrukken. Voorzieningenzijn hiervoor dan

niet meer aanwezig.

De overigevoorzieningenad fO,3 miljard betreffeneenvoorzieningvoor het project Euro, eenvoor

ziening algemenekredietrisico’sop corporateloansen derivatenen eenvoorziening voorwachtgelden.

Herwaarderingsreservezakelijkewaarden 28.535

Het verloop van de herwaarderingsreservezakelijke waardenis als voigt geweest:

43.123

28,535

14.588

43.123

Beginstand

Per saldotoevoeging

Eindstand

In de herwaarderingsreserveultimo 1998was begrepeneenvoorzieningdynamisch beheerbeleggingen

ad fl .5 millard. Dezevoorzieningdiendevoor het opvangenvan extra risico’s voortvloeienduit een

versneldeinvolvering in aandelen,Nu de gewensteinvolvering (nagenoeg)is bereikt is beslotendat

dezevoorziening niet meernodig is. Daardoorkon wordenvolstaanmet een toevoegingad f14,6

miljard (1998: f6.5 miljard). Daarnais de herwaardeningsreserveweer op het gewenstemaximum

gebracht,zijnde de samvan 30% van de actuele waardevan de aandelenen 1 5% van de actuelewaarde

van bet onroerendgoed (exciusieffinanciële ease).Geziende positievewaarde-ontwikkelingenzijn

onttrekkingen(wederom)niet noodzakelijkgebleken.

Voorziening opgebouwderechten

Het rechi op pensioenaansprakenis vastgelegdin het pensioenreglementen is gerelateerdaan

dienstjaren,eindloon. franchiseen indexatiestot balansdatum; de wijze van financieningis statutair

vastgelegden geschiedtvolgensbet zogenoemdesynthesepremiemodel.Een en anderis conform

voorschriftvan de Verzekeringskamervastgelegdin de actuarieelbedrijfstechnischenota (ABTN).

22.02 1

6.514.

28.535

218.388229.709
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(x f miljoen) 31-12-I999

De voorzieningopgebouwderechtenop basisvan een rekenrentevan 4% is als volgt samengesteld:

OP/NP IP/HPT FPU Totaal

Actieven 89741 2.902

VUT-ers 5.741

FPU-ers 6.484 112 LI1

— Wachtgelders 7.214 13

Slapers 10.067 67

Invaliden 12.332 5.620

Gepensioneerden 59.507

Nabestaanden 21 .571

Voorziening toeslagen 7.223

Voorziening trendsterfte 1. 115

220.995 5.620 3.094

De voorzieningtoeslagenheeft betrekkingop de in artikel 18 van bet pensioenreglementgenoemde

overgangstoeslagen.Deze toeslagenmakenonderdeelvit van de in het kadervan de privatisering

uitgevoerdeneutraleomrekeningsoperatievan ABP-wet naarABP-pensioenreglementvoor abe

(toekomstige)pensioengerechtigden.

De gehanteerdegrondsiagen(hoofdzakelijksterifekansenen partnerfrequenties)zijn vastgesteldin

het grondslagenonderzoekuitgevoerdin 1999. betrekkinghebbendop de waarnemingsjarentot en

met 1997.

Voor de excassokostenwordt een opslagpercentagegehanteerdop de pensioenverplichtingen.Deze

opsiagbedraagti,55%. De incassokostenwordengedektuit eenopsiagdie is begrepenin de premies.

Deze opsiagbedraagt0,3%-punt,

Marge

De margeis het verschil tussenhet beschikbaarvermogenen de voorzieningopgebouwderechten,

Het verloopvan de margeis als volgt:

Beginstand

To evoegin g

31-12-1998

Totaal

85.091

8.335

3.480

7.839

10.238

17.779

55.906

20,631

6,979

2.110

10.134

17952

59.507

21.571

7.223

1.115

229.709 218.388

49.191 31 .628

rA

24.051

7.577

Eindstand 49.191 31.628
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(xf miljoen) 1999 1998

Toelichting op de staatvan batenen lasten,

geconsolideerdmet beleggingsdochters

Onderstaandgevenwij een toeHchtingop de mutatiesin het aanwezigvermogenen vervogensop de

mutatiesin de voorzieningopgebouwderechten.Dit is een anderevolgordedan in de staatvan baten

en lasten,doch makkelijker leesbaar.

Mutatiesaanwezigvermogen 26.259

BelegingsresuItaten 46.708 29.227

De beleggingsresultatenzijn als volgt te specificeren:

Resultaatvastrentende Onderhandse Obligaties Hypothecaire Totaal Totaal

waarden leningen leningen

_______________

direct 5.005 5.589 1.335 13.306

indirect 1.213 1.049 77 2.251

6.218 6.638 1.412 14.268 15.557

kosten —86

Netto resultaatvastrentendewaarden 14.180 15.471

De kostenhetreffenzowel zakelijke kostenals de kostenvan bet eigen beleggingsbedrijf.

Resultaatzakehjke ,_- . Aandelen Onroerendgoed Totaal Totaal

waarden ,. zfl.. Direct lndAiect
‘2-tr ‘ 4”

. I
direct “ 1.920 865 641 2.636

--

indirect 28452 1.300 — 337 11.129

30.372 2.165 304 32.841 13.765

kosten —80

Netto resultaatzakelijke waarden 32.727 1 3.685

De kostenbetreffenzowel zakelijke kostenals de kostenvan bet eigen beleggingsbedrijf.

43.472

11.929

2.339

3.426

29.415

Overige beleggingsresultaten

-114

De post overigebeleggingsresultatenbevatmet namenagekomenbatenen lastenvoorgaandejaren.

71— 199
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Toelichtingop de staatvanbatenen lasten

(xfmiljoen) 1999 1998

Premiebaten 6.413 6.158

Premiesnaarcategorie OP/NP IP/HPT FPU Totaal

werkgeversdeel 3.143 361 —

werknemersdeel 1.241 117 36

vrijval uit voorziening 420 —
1.095

totaal 4.804 478 1.131

premiegrondslag 36358 33.887 n.v.t.

premiepercentage 13,2 14/1 .15 2,0

premiepercentagereparatieANW 0,2 —

aantalverzekerden 1.045.000 916.000 916,000

aantalaangeslotenwerkgevers

Het premiebedragOP/NP is gelijk aan de som van de door werkgeversverschuldigdenetto premies

ad f4,4 miljard en de vrijval uit de mitigeringsvoorzieningOP/NPad fO,4 miljard. De premieOP/NP

is inclusief premie NP voor militairen.

De premiePU heeft betrekkingop deelnemersdie gebruik hebbengemaaktvan de mogelijkheid te

kiezenvoor vriwillige deelneming,voortzetting,aanvullendevoortzettingof aanvuhendeindividuele

regeling zoals die gebodenwordt in artikel 16 van ons pensioenreglement.

Llitkeringen

De postuitkeringenomvat ouderdoms-en nabestaandenpensioenen,alsmedeinvaliditeitspensioenen.

herplaatsingstoelagenen uitkerinpen flexibel pensioenen uitreden.Dezezijn als volgt te specificerer.:

Uitkeringen naarsoort OP/NP P/H PT FPU

uitkeringen 8.207 766 12

aantalgepensioneerdenultimo 459.000 86.000 28.000

3.504

1.394

1.515

6.413

Totaal

3.080

1.347

1.731

6.158

I

5.799

8.465

Totaal

8.465

8.985

Totaal
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Kosten (netto)

Lonen, salarissenen sociale asten

Afschrijvingen op ‘materieel actief’

Overige bedrijfskosten

At: doorbelastingwerkzaamhedenvoor derden

Kostentotaal

Kostenvermogensbeheer(intern)

Kosten pensioenbeheer

De internekostenvan vermogensbeheerzijn in minderinggebrachtop de beleggingsresultaten.

Het gemiddeldepersoneelsbestandvan bet pensioenfondsbedraagt:

1999 1998

in personen 2.404 2.322

in fta’s 2.235 2.144

De verdelingvan bet gemiddeldpersoneelsbestandis als volgt:

directie en staven 230 189

bedrijfseenheden 1.007 987

dienstverlenendeeenheden 1.167 1.146

De stijging bij directie en stavenvloeit voort uit de integratievan de bestuursbureau’sen be accoun

tantsdienstenvan ABP en USZO.

Bovengenoemdebedragenen aantallenzijn exciusiefgedetacheerdpersoneelen personeelrechtstreeks

in dienstvan dochters.Gedetacheerdzijn medewerkersnaarbe volgendeeenheden (gemiddelden):

1999 1998

Verzekeringsgroep 233

USZO DienstenBV 890 n.v.t.

BSA SchaderegelingBV 31 31

Overigemutaties

Oprenting reductievoorzieningFPU

Reserve-overdrachten

Reserve-overnames

154

774

—492

Jaarverslag1999ABP

(xf milicen) 1999

228

1998

249

232

14

228

—177

297

—48

249228

I

208

436 412

276

584

—448
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(x f milicen) 1999 1998

Mutatiesvoorzieningopgebouwderechten 11.321 12.168

Effect benodderekenrente 8.725 8.260

De benodigde rekenrentebedraagt4% van de voorzieningopgebouwderechten.Deze oprentingdient

te wordengedektnit de behaaldebeleggingsresultaten.

Effect indexatieen loondrift 5.985 5.433

De indexatiewordt bepaalddoor de ontwikkeling van de overheidssalarissenen de franchise.De loon-

drift is gebaseerdop de ramingenvan het CentraaiPlanbureau.Deze lasten dienenin beginselte worden ,

gedektnit de behaaldebeleggingsresultaten.

Pensioenopbouw 7.383 7.174

De pensioenopbouw weerspiegelthet effect van éénjaar diensttijddoortellingen backserviceals gevolg

van promotie,op de verplichtingenopgebouwderechten.

Verwachteuitkeringen —8.900 —8.318

De postverwachteuitkeringenis vooratactuarieelberekend.Deze postvalt vrij uit de voorziening

opgebouwderechtenen dient ter financieringvan de werkelilke uitkeringen. In dezepost is tevens

begrepenhet resultaatop kanssystemen.

Actualiseringgrondslagen 547

Het grondslagencnderzoek1997 heeftgeleid tot eenverhogingvan de voorzieningopgebouwde rechten

met f2,4 miljard en eendaarmeegepaardgaandevrijval van de voorzieningtrendsterttevoor de jaren

tot en met 1997van fl ,7 millard. De dotatie voor1999 aan dezevoorzieningbedraagtfO,6 miljard.

Daarmeeis tot de balansdatumgeanticipeerdop het volgendegrondslagenonderzoek.

Kostenen overigemutaties

De belangrijkstecomponentvan de postoverigemutatiesis een meevallervan 11,9 miijard, omdat

de gerealiseerdeloondrift over 1998 beduidendlagerwas dan de op basisvan MEV-cijfers geraamde

loondrift van 155%.Voorts is een bedragvan circa fi ,O miljard vrijgevallen als gevoig van een bij

stelling van de diensttijdenvan gedeeltelijkarbeidsongeschiktenmet eendienstverbandnaastbet

invalid iteitspensioen.

—3.209 —928
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Toelichting op het kasstroomoverzicht,geconsolideerdmet beleggingsdochters

Bij het kasstroomoverzichtis de directe methodetoegepast.Onderstaandgevenwij een toelichting

op de atwijkingen tussende mutatiesin de staatvan batenen lastenen het kasstroomoverzicht.

Beleqgingsopbrengsten

In het kasstroomoverzichtzijn de waarde-ontwikkelingenvan de beleggingenniet meegenomen.

Premies

In het kasstroomoverzichtzijn de onttrekkingenuit de mitigeringsvoorzieningOP/NPen dereductie

voorzieningFPIJ ad fl ,5 miljard niet meegenomen.

Kosten

Mutaties in voorzieningen, aismedede afschrijvingenop het materieelactief, zijn geelimineerd.

Liquide middelen

De eindstandad fO,7 mtjard negatiefheeft betrekkingop kas-, bank- en girosaldi (KBG) behorendtot

de net assetvalue van zakelijke — en vastrentendewaarden,aismedeKBG-saldi dieniet toerekenbaar

zijn aanassetsen zijn opgenomenin het netto viottend actiet.
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Overigetoelichtingen

liergoedingen

Uit hoofdevan de daartoevastgesteldevergoedingsregelingontvangende ledenvan de Beleggings

commissie,de Raadvan Advies en het Bestuurover 1999 een bedragvan fi .2 miljoen (1998: fl ,1

miljoen); de bezoldigingvan de directieraadover 1999 bedraagtf2,8miljoen (1998: f2,3 miljoen);

de vergoedingenaan de Radenvan Commissarissenvan de geconsolideerdebeleggingsdochters

bedragenover 1999 fO.3 miljoen (1998: fO,3 miljoen).

Omzet

De omzetvolgensde definitie van de Richtlijn Pensioenfondsenbedraagtover 1999 f20,3 mtjard

(1998: f20,4 millard).

Overzichtvan in de consolidatiebetrokkenbeIegingsdochters

Dochtermaatschappij Vestigingsplaats Belang in % Kernactiviteit

Onroerendgood

KantorenFondsNederlandBV

Winkel BeleggingenNederlandBV

Holding VestedaBV

(NIH) NetherlandsInternationalHotels BV

USA Holding BV

Hypotheken

ExterneHypothecaireBeleggingenHeerlenBy Heerlen

Beleggenin onroerendgoed

Beleggenin onroerendgoed

Beleggenin onroerendgoed

Holiday Inn hotel, Amsterdam

Houdstermaatschappijvan partnershipsin

• SIR Associates

• Rolim Hotel Partners

Beheersmaatschappijvoor beleggingenin

de VerenigdeStaten

Beleggingenin vastgoedfondsen

Beheersmaatschappijvoor beleggingenin

Do its land

Beleggingsinstellingin Australië

Op naamvan de BV en voor rekeningen risico

van ABP verstrekkenvan hypothecaireleningen

Maastricht

Utrecht

Maastricht

Heerlen

Rotterdam

ABP InvestmentsUS. Inc. Delaware

BeleggingsmijProptum I BV

BRD VastgoedHolding BV

ToorongaLLC

100

100

100

83

100

100

100

100

100

100

Rotterdam

Heerieri

Delaware

Een voliedtgeIist van gecanaslideerdeen niet-econseiideerdedeelnemingenis gndeponeerdbii dn Kamei van Ksephandelte Maastricht.
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Herwaarderingsreservezakelijkewaarden — 43.123

Beschikbaarvermogen 278.900

Voorzieningopgebouwderechten

Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen

Invaliditeitspensioenen herplaatsingstoelage

Flexibel pensioenen uittreden

Verdeling fondsresultaat

Dotatie herwaarderingsreservezakelijke waarden

Dotatie marge

Op de volgendepaginavolgt bet verloop van de postnettoverrnogenswaardedeelnerningen.Dezepost

is begrepenin bet onderdeelzakelijke waarden.

220.995

5.620

3,094

Enkelvoudigebalans

Aanwezigvermogen

Vastrentendewaarden

Zakelijke waarden

Netto viottend actiet

Cx f miljoen) 31-12-1999 31-12-1998

165.490

157.584

—1.051

170,747

102.790

5.014

322.023 278.551

— 28.535

250.016

2 11.367

5.300

1.721

Fvlarge

Enkelvoudigestaatvan batenen lasten

Resultaatdeelnemingen(na belasting)

Overige batenen lasten

Fondsresultaat

229.709 218.388

49.191 31.628

(xf miljoen) 1999 1998

1.587

12 .5 04

14.091

6.514

7.577

2,022

30.129

32.151
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Verloop netto vermogenswaardedeelnemingen

Waardeprirno

Aankopen

Mutatie goodwill

Verkopen

Waardeontwikkeling

Ontvangendividend

Waardeultimo

Aanwezigvermogen

Vastrentendewaarden

Zakelijke waarden

Netto viottend actiet

Vreemd vermogenlang

Beschikbaarvermogen

Voorziening opgebouwderechten

Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen

Invaliditeitspensioenen herplaatsingstoelage

Flexibel pensioenen uittreden

Leven- en schadeverplichtingen

f 11.091

f 1.960

f 275

1 —33

f 1.994

f —1.063

f 14.224

220.995

5,620

3.094

386

230.095

(x f miljoenl 31-12-1999

Balans,geconsolideerdmet beleggingsdochtersen strategischedocliters

Herwaarderingsreservezakelijkewaarden

322.409

— 43.123

279.286

Marge 49.1 91
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(xf miljoen) 1999

Staatvan batenen lasten,geconsolideerdmet heleggingsdochters

en strategischedochters

Beleggingsresultaten,rekenrentedeel

Benodigderekenrente

Beleggingsresultaten,excedent

Rentevreemdvermogenlang

Effect indexatieen loondrift

Premiebaten

Pensioenopbouw

Werkelijke uitkeringen

Verwachteuitkeringen

Actualiseringgrondsiagen

Werkelijke kosten/overigemutaties

Verwachtekosten/overigemutaties

Fondsresultaat

8.731

— 8.731

38.396

—424

—5986

31.986

6.681

—7.606

—925

—9.010

8.925

—85

—1.337

—700

3.212

2.512

32.151

14.588

17.563

Verdeling fondsresultaat

dotatie herwaareringsreservezakelilke waarden

dotatie marge
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Toelichting op balansen staatvan batenen lasten,geconsolideerdmet

beleggingsdochtersen strategischedocliters

In de balansen de staatvan batenen lastenzijn naastbet pensioenfondsen zijn beleggingsdochters

00k de strategischedochtersgeconsolideerd,uiteraardna elimiriatie van de onderlingefinancitle ver

houdingen.De strategischedochterszijn NIB Capital, Treasury.de Verzekeringsgroep,USZO Dien

sten BV en BSA By. NIB Capital is de grootste.DezedochterheeftABP — samenmet PGGM — op 12 mel

1999verworvenvoor f2,23 miljard (elk). JP Morgan heeft primo 1999 de ‘fair value vastgesteldop

1195 miljard elk. Rekeninghoudendmet het meerdan door JP Morgan verwachteresultaatover de

eerstevier maandenis de fair value op bet momentvan verkrijging gelijk te stellenaanfi ,96 millard

(elk). De betaaldegoodwill bedraagtderhalvefO,27 miljard. Deze goodwill is geactiveerd(in de post

aandelen)en zal in 20 jaar worden afgeschreven.

Zou de in be bancairewereld gebruikelijkemethodiekvan waarderingop de zichtbaarintrinsiekewaarde

zi)n toegepast.dan zou be goodwill voor elk fO,9 miljard hebbenbedragenen in één keerten laste

van het eigenvermogenzijn gebracht.

Uit dezegeconsolideerdecijfers blijkt dat de balanspostvastrentendewaardenfli,4 miljard hoger

is en de postzakelijkewaardenfi ,2 miljard lager. Daar staattegenovereen (nieuwe) postvreemd

vermogenlang ad f16,2 miljard.

Hat resultaatad f32.2 miljard is als volgt samengesteld:

Resultaatpensioentonds 1 31,79 miljard

ResultaatNIB Capital f 0,34 miljard

ResultaatVerzekeringsgroep f 0,01 miljard

Overige f 001 miljard

Het resultaatvan NIB Capital betreft de actuelewaarde-ontwikkelingonderaftrek van alschrijving

goodwill.

Namenshat bestuur

prof. dr. B. de Vries, voorzitter

mw. P.M. Altenburg, eerstevice-voorzitter

dhr. B.H.J.J.N.Vdlkers, secretaris

Heerlen,april 2000





34 Overigegegevens

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebbende jaarrekening1999 van de Stichting PensioenfondsABP te Heerlengecontroleerd.De

jaarrekeningis opgesteldonder verantwoordelijkheidvan bet Bestuurvan de Stichting. Het is onze

verantvioordelijkheideen accountantsverklaringnzakede jaarrekeningte verstrekken.

Werkzaamheden

Onzecontroteis verricht overeenkomstigin Nederlandalgemeenaanvaarderichtlijnen met betrekking

tot controleopdrachten.Volgensdezerichtlijnen dient onze controlezodanigte wordengeplanden

uitgevoerd,dat een redelilke matevan zekerheidwordt verkregendat de jaarrekeninggeenonjuistheden

van materieelbelang bevat.Een controleomvatondermeereen onderzoekdoor middel van deelwaar

nemingenvan informatie ter onderbouwingvan de bedragenen de toelichtingenin de jaarrekening.

Tevensomvat eencontroleeen beoordelingvan de grondslagenvoor financiëleversiaggevingdie bij

het opmakenvan de jaarrekeningzijn toegepasten van belangrijkeschattingendie bet Bestuurvan

de Stichting daarbij heeft gemaakt.alsmedeeenevaluatievan het algehelebeeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat onze controleeen deuqdelijkegrondslagvormt voorons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeeldat de jaarrekeningeen getrouwbeeld geeftvan de grootte en de samenstelling

van bet vermogenper 31 december1999 en van bet tondsresultaatover 1999in overeenstemming

met in Nederlandalgemeenaanvaardegrondsiagenvoor financiëleverslaggevingen voldoet aan de

wettelijke bepaungeninzake de jaarrekeningzoalsopgenomenin Titel 9 boek 2 BW.

Utrecht, 5 april 2000

PricewaterhouseCoopersNV
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Actuariëleverkiaring

Dezeverkiaring heeff betrekkingop de actuariëlepositieultimo 1999 van de Stichting PensioentondsABP.

De voor 1999 geldendepremie is vastgesteldovereenkomstigde in de Statutenvan de Stichting

neerge!egdemethodiek.Deze methodiekis naderbeschrevenin de door het Bestuurvan de Stichting

vastgesteldeActuariëleen bedrijfstechnischenota.

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

premievaststellingvastgelegdeberekeningsviijzeen grondsagenvan de VoorzieningOpgebouwde

Rechten.

De berekeningenvan de in de Jaarrekening1999 verantwoordeverplichtingenzijn gebaseerdop cle

administratievegegevenszoalsdezedoor de administratievan de Stichting zijn verstrekt.Het bedrag

aan berekendeVerplichtingenultimo 1999 ad f229.709miljoen, dat in de Jaarrekening1999 is ver

antwoord,is door ons gecontroleerden akkoord bevonden.

De toereikendheidstoetsdie werd uitgevoerdin het kadervan de door de Verzekeringskameruitgevaar

digde ActuariëlePrincipesPensioenfondsenbrengtons tot het oordeeldat het vermogenvoldoende

toereikendis om de tot en met hetboekjaarverworvenverplichtingenna te komen.

In samenhangmet de geldendemethodiekvan premievaststelling,waarin in beginselgelijkheid geidt

tussende benodigdeen feitelijke premie, is de actuariëlepositie ultimo 1999 van de Stichting Pen

sioenfondsABP gezondte noemen.

Amsterdam,29 maart2000

WatsonWyatt Brans & Co.
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ANW AigemeneNabestaandenWet

FPU Flexibel Pensioenen Uittreden

HPT Herplaatsingstoelage

IP Invaliditeitspenspoen

NP Nabestaandenpensioen

OP Ouderdomspensioen

BackserviceAanpassingvan de opgebouw

de pensioenaansprakenaande individuele

loonontwikkeling in enig jaar

DekkingsgraadDe mate waarinde op

gebouwderechtenziin gedektdoor bet

beschikbaarvermogen

ContantewaardeDe op basisvan de tub

voorkeurvoetberekendehuidige waardevan

toekomstige kasstromen(by. verplichtingenl

CorporateloansLeningenverstrektaan

bedrijven

DerivatenFinanciëleinstrumentenwaar

van be waardeafhankelijk is van de waarde

van andere,meertundamentelevariabelen

als valuta’s, effectenen rentes

Duration Grootheidter kwantiticeringvan

de gevoeligheid voorrentefluctuaties,reke

fling houdendmet de restantlooptijd

ExposureEen bedrag waaroverrisico worth

gelopen.Voor de beleggingenkunnenbit

valuta-, rente-en koersfluctuatieszijn,

voor de verplichtingenkan gedactitworden

aan indexatie,vergrijzing en renterisicos

Forward rate agreementBen contract

waarbij nu de rentevergoedingwordt vast

gelegddie in de toekomstwordt ontvangen

of moet worden betaald

FranchiseDeel van bet salarisdat niet mee

felt voor bet pensioen,omdathiertegenover

de AOW-uitkering staat

FutureEen gestandaardiseerdtermijncon

tract waarmeevia de financible markten

risico’s kunnenworden‘jerhandeld. Futures

stellenABP in staatbeleggingsrisico’sat te

dekken

GrondslagenonderzoekTweejaarlijksonder

zoek naarde actuariëlegrondsiagen.Dit zijn

de parametersdie, gegevende pensioen

verplichtingen,be hoogtevan de actuariële

voorzieningbepalen.Een voorbeeldis het

onderzoek naarde sterftekansper leettijds

categorie.Daalt deze,dan neemtde uit

keringsduurtoe. Dit leidt tot een hogere

actuariëlevoorziening

IndexatieAanpassingvan de opgebouwde

rechtenaan de algemeneloonontwikkeling

in enig jar. ABP doetbit voor actieven.

slapersen gepensioneerden

Intraday-kredietfaciliteitBen met De Neder

landscheBank vastgelegde afspraakvoor

het latendoorgaanvan dagelijksebetalings

opdrachten00k bij een eventuelenul- of

debetsiandvan bet banksaldo,onderde

conditie dat bet saidodiezelfdedag nog

wordt aangevuld

Klimlening Ben lening waarbijgedurende

een bepaaldeperiodeeen deel van de at

lossingop de hoofdsomkan worden bij

geschreven

Loondrift Satarissenper werkgeverkunnen

sterkerstijgen dan op basisvan de algemene

en (verwachte)individuele loonontwikkeling.

We sprekenvan loondrift wanneerbit ver

schijnselzich voordoet

OprentingHet toevoegenvan intrestaan de

actuariëlevoorziening.De hoogtevan de

toevoegingis gebaseerdop de gehanteerde

rekenrente

MitigeringsvoorzieningBij de privatisering

van ABP ontstondenvermogensoversohotten,

omdater geenverplichtingenmeerwaren

voor bet P en de Vut. Overeengekomenis bat

van 1995 tot en met 2000 een — aflopende—

kortung op de werkgeverspremievoor ouder

doms-en nabestaandenpensuoenwordt ge

geven,en op be werknemersbijdrageaan bet

Vut-fonds. Voor dezekortingen heeftABP de

zogenaamdemitigeringsvoorzieninggevormd

ReductievoorzieningFPU Afgezonderd

vermogenter financieringvan be tot 2001

premievrijeFPU-regeling

RekenrenteDisconteringsvoetwaarmee

toekomstrgepensioenuitkeringencontact

gemaaktworden. bat vil zeggenuitgedrukt

worden in guldensvan nu

Securitieslending Dit is bet trjdeliik in

bruikleengevenvan effecten

SynthesepremieDe premie voor betouber

doms-en nabestaanbenpensioenwordt

bepaaldvolgenshet zogenaamdesynthese

model. De premiekent een langetermijn- en

een korte termijncomponent

SwapOvereenkomstwaarin twee partijen

besluitentot be ruil of verrekeningvan kas/

rentestromen

TijdvoorkeurvoetPercentagewaarmeetot

uitbrukking worbt gebrachtbat een in be

toekomstte vorderenof te betalen gulden

nü minberwaard is ban een gulden

Valutatermi;ncontractBen overeenkomst

tussentwee partijen, waarbij op het mo

mentvan het sluiten van be overeenkomst

valuta gekochtwordentegeneen nu afge

sprokenprijs met levering of afnameop

een momentin de toekomst

Vastrentende waardenBeleggingenmet een

gegaranbeerbeopbrengst,zoalsonderhanb

se leningen,obligaties,pand-en spaarbrie

yen en hypothecaireleningen

Value at Risk een schattingvan het bedrag

bat met een zekerewaarschijnlijkheidin én

jaar verloren kan gaanals gevoig van on

gunstigeontwikkelingenin de markt

WM-tixingkoersenGehanteerbestanbaarb

valutakoersenbij performance-berekeningen

Zakelijke waardenAanbeienen onroerend

goed
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‘Vaststellenwat de kiant precie

van onsvraag

‘De kernvan ABP/uszois dezorgketen:medewerkersvan

overheiden onderwijskunnenbij ABP/USZOvoor uitkeringen

terechtop hetmomentwaaropze hardnodigzijn. De koppeling

von wettelijke en bouenuiettelijkeuitkeringenis essentieeluoor het

instandhoudenvan die zorqketen.Door dehuidigekoppelingzijn

we in staatom alle wettelijke enbovenwettelijkeregelgeving

via éénloket uit te voerenmetalle bijbehorendevoordelendie

datheeftvoor dejuistheidvangegevens,de duidelijkheidvoor

dewerkgeversenwerknemersende kostenefficiency.Retlos

latenvan die koppelingheeftalleenmaarnadelen.

Wij zijn deelvanbethuisvanenvoor overheidenonderwijs

enwillen bijdragenaande kiantenbindingdooreengoede

servicein de vorm van dejuisteuitkeringdie op basisvande

juisteinformatieop betjuistetijdstip wordt uitbetaald.

Eenorganisatiedie efficient werkt dankzij uniformeprocessen

en eenduidigheidin deverdelingvan takenenverantwoorde

lijkheden,bereikteengoedekostprijsdie in verhoudingstaat

metde service.

Afgeziendaarvanspelenandereaspecteneenrd.Allereerstis

hetbelangrijkte wetenwatdekiantpreciesvanonsvraagt.Om

datgoedte kunnendoen,willen wij ten tweedemeeluisteren

als regelgevingtot standkomt.Vanuit onzedeskundigheidkun

nenwij in die fase jetsnuttigszeggenover de uitvoerbaarheid.’

ii







iteraardvergelijkenwij onszelf

iet anderepensioenfondsenen

ermogensbeheerders’
‘De afgelopenjarenhebbenwe onzeorganisatieeenmeer

eenduidigestructuurgegevenmetbetopzettenvanzogeheten

beleggingsfondsen.Datbevordertde transparantie.

ABP Vermogensbeheervoert eengestructureerdengediscipli

neerdbeleggingsprocesmetuniformeuitgangspunten,beoor

delingenenrisicomaatstaven.Dat is eenmondvol, maarde

buitenweredmoetkunnenvaststellendatwij beleggenmet

inachtnemingvan dejuisteprincipesendatASPVermogens

beheerbinnende risicokaders eenzo hoog mogelijkrende

menthaalt.De taakvanmijn afdelingis om samenmetde

managerste analyserenof alle bedrijfsonderdelenop dejuiste

wijze werkenaanhundoelstellingenendebeleggingenin de

praktijk uitvoerenop dewijze die ASP heeftvastgesteldin het

strategischbeleggingsplan.Wij berekenenen orialyserenhet

rendementen adviserendedirectieoverde waarderingvan

beleggingsinstrumenten.

Uiteraard vergelijkenwij onszelfmetanderepensioenfond

senenvermogensbeheerders.Het afgelopenjaarzijn de aan

delenfondsenbijna op strategischgewicht gekomen.

Daarnaastbevorderenwe betinternebeheervanbeleggings

portefeuilles,omdatwe verwachtendaarrendement-en

kostenvoordelenuit te halen.Dankzij debundelingvan de

schaarseexpertisevoor specifiekefondsenals privateequity

enstructuredfinance,kunnenwe delenvandit interne beheer

in samenwerkingmetstrategischepartnersin N15 Capitalrea

liseren.Tenslotteis er nogeenderdelijn uitgezet:we werken

saneengebalanceerdemix tussenactiefenpassiefbeheerde

portefeuilles.De verdienstenvanonzehelebeleggingsstrategie

zijn uiteraard nietop korte termijn te beoordelen.We kijken

echterkritisch naaronzeorganisatieenmetenvoortdurend

de resultaten.’


