




Inhoud

Vier Het thema:Keuzes

Vijf De Kern

Zeven Voorwoord

Acht Van het Bestuur

Veertien Van de Directie

NegentienABP Pensioenen

Drieentwintig ABP Beleggingen

Dertig Personalia

TweeendertigAfkortingen en begrippen

I



IC Het thema:Keuzes

Wie zeif niet kiest, wordt op den duur niet
meerverkozen.Organisatieszijn verplicht
duidelijkheid te verschaffenover hun meest
fundamentelekeuzesaanhun eigenmensenen
aanhun opdrachtgevers,deelnemersen andere
externebelanghebbenden.

ABP heeft in het eerstejaar na zijn privatisering
dezekeuzesgemaakt.Keuzesover de wijze
waarophet bedrijf ook de volgendedecennia
huidige opdrachtgeversen deelnemers
- eigenarenen kiantenvan ABP - aanzich wil
kunnenblijven binden.

*

Wij zijn ons er volledig van bewustdat wij
hiermeeverplichtingenaangaanjegensalle
belanghebbendenbij ABP.

Wij kozenvoor een opbouwvan onsversiagin
twee delen:Rapporten Cijfers.
De Cijfers gevenu inzicht in onzefonds
positie,het evenwichttussende opgebouwde
rechtenen het beschikbarevermogen.
Ret katernRapportlaat zien welke keuzeswij
makenvoor onze toekomsten hoe wij deze
reahseren.
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De Kern

• Op I januari 1996 is ABP geprivatiseerd.Ret is nu een
bedrijfspensioenfonds,werkendonderhet regimevan
de Pensioen-en Spaarfondsenwet.

• De ambitie van ABP is bet huis te blijven van alle
huidige opdrachtgeversen deelnemers,op het gebied
van oudedags-,nabestaanden-en bovenwettelijke
invaliditeitsvoorzieningen.Daartoezijn als doelstel—
lingen geformuleerd:eengedifferentieerdproducten
pakket,eenhoogserviceniveau,lage uitvoeringskosten
gekoppeldaan hoge rendementenop beleggingendie
toekomenaan de ABP-deelnemers.
Ret transformatieproces,noodzakelijkvoor realisering
van dezedoelstellingen,is in voile gangen duurt de
komendejarenvoort.

• Gedurendehet verslagjaarzijn opnieuwbelangrijke
stappengezetwaardoorABP steedsmeer,met behoud
van de solidariteit binnende collectieveregeling,
actiefkan inspelenop flexibiliteits- en maatwerk
wensenvan opdrachtgeversen deelnemers.Dit alles
gericht op eensamenhangendarbeidsvoorwaarden-,
c.q. employeebenefits-pakket.Hierbij moeten
communicatieen distributie zich ontwikkelentot
nieuwekerncompetentiesvan ABP, medemogelijk
gemaaktdoor geschikteinformatiesystemen.
Productenin het kadervan individuele vrijwillige
deelneming,aanvullingen voortzettingvan pensioen
opbouwwerdenoperationeel.
Systemenzijn in gereedheidgebrachtvoor de invoe
ring per i april 1997 van de regelingFlexibel
Pensioenen Uittreden(ru).
Op i mei 1996 werd ABPVerzekeringsgroepNV

gericht methet doel aanvullendeproductenbuiten de
pensioenregelingaan de huidige deelnemersaan te
bieden.

• Ret ABP beleggingsbedrijfis volledig ‘op koers’
binnen de strategienaarmeerzakelijkewaarden
binnende beleggingsportefeuille.In hetjaar 2000 zal
het ABP-Vermogenverdeeldzijn over 40% zakelijke
waarden,waarvan30% aandelenen io% onroerend
goeden 60% vastrentendewaarden.Ultimo 1996

bedroeghet totale belangin zakelijke waardencirca
25,5%,waarvani8% in aandelenen 7,5% in
onroerendgoed.De beleggingenvan ABP zuilen in
het kadervan eenoptimale risicobeheersingwereld—
wijd wordengespreid.Europawordt de thuismarkt
voor ABP Beleggingen.De komst van de EMU versnelt
dit proces.

• De verplichtingenopgebouwderechtentot en met 31

december1996 -f 193,3 miljard - wordengedekt
door het beschikbarevermogen

- f 208,9 miljard. Ret
jaar 1996 is afgeslotenmet eenpositiefnettofonds
resultaatvanf 2,6 miljard. De dekkingsgraadvoor
OP/NPbedroegultimo 1996 108,3%.



Kerncijfers
1996 1995

Financiëlegegevens(in f miljoen)
Verplichtingen 193.283 179.359Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen(opgebouwdrecht) 188.633 175.859Bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen(ip+) 4.650 3.500

Beschikbaarvermogen 208.928 194.946Vastrentendewaarden 163.202 158.044Zakelijkewaarden 47.513 37.546Netto viottend actief
- 1.787

- 644

Marge

_______
______

15.645 15.587

Percentages

Dekkingsgraadouderdoms-en nabestaandenpensioenen 108,3 108,9Premies
Ouderdomen nabestaanden 11,60 11,78Bovenwettelijkeinvaliditeit, hoog 1,85 1,77Bovenwettelijkeinvaliditeit, laag 1,60 1,52

Pensioenindexatie 1,46 0,5

rementn(in %)

Totaal rendementbeleggingen( direct + indirect) 11,8 16,4Vastrentend
-—

- 8,5 16,9Aandelen
28,5 16,1Onroerendgoed 15,8 8,4

Fondsrendement(= direct + overloopbuffer) 10,8 7,9Waarvanoverloopbuffer 3,1
-- -

Personen(aantallenultimo)

In actievedienst

__________________
______

878.000 880.000
Met VUT

_________ _________________

41.000 41.000
Met wachtgeld

____________________

66.000 67.000
Slapers

_____________

607.000 597.000

Gepensioneerden

______

5 10.000 503.000
Van wie met ouderdomspensioen

______

264.000 258.000
Van wie met nabestaandenpensioen

__________________

160.000 158.0(K)
Van wie met bovenwettelijkinvaliditeitspensioen

___________

86.000 87.000

Medewerkersin dienstbij ABP

_______

2.342 2.286
In dienstbij deelnemingen

__________

33 31



Grafieken
Samenstelling balans
De balansis samen
gesteldult verplichtingen
en (belegd)ver mogen.
De verplichtingenzijn in
afdoendemate gedekt.
De vastrentendewaarden
zijn gewaardeerdtegen
aflossingswaarde;de
zakelijkewaardentegen
actuele waardena aftrek
van eenbuffer voor het

‘99 opvangenvan waarde
fluctuaties.

De rendementenper
beleggingscategoriein
1996 blijven voor vastren
tendewaardenen
aandelenjets achterbij
hetWM-universum

(= gemiddeldeNeder
landsepensioenfondsen
exci. ABP). Oorzaken:
lagereduration, lagere
involvering in de interna
tionale obligatiemarkten
en afwijkenderegio
allocatievoor aandelen.

I0_____

0•

Gemiddeldeperformance
1994-1996
De gemiddelderende
menten1994-1996per
categorie overtreffendje
van hetWM-universum.
Dit geldt metnamevoor
Aandelenen Onroerend
Goed.De vergelijking
met het WM-universum
vjndt plaatssinds 1994.

Bestandsopbouw
Ieeftijden
De leeftijd van actieven
en slapersconcentreert
zich tussende 40 en 50
jaar. Dezena-oorlogse
geboortegolfgaatover
15 a 25 jaar met
pensjoen.

Bestandsverdeling1996
Personen

250
Rendementen/
Asset in 1996

1995

Verplichtingen

Vastrentend
Zakelijk

Vastrentend

Aandelen
Onroerendgoed

300

5—

200
0

-e

-d

100 —

ABP WM-universum

Vastrentend

Aandelen

Onroerendgoed

<25 35 45 55 <65 65 75 8 <90

— Actieven
— Slapers

— Gepensioneerden

Ons bestandbevatruim
2 miljoen deelnemers.
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Voorwoord
Op I januari 1996 werd hetAlgemeenBurgerlijk
Pensioenfondsgeprivatiseerd.Aan vierenzeventigj aar
werkenals uitvoeringsorganisatieonderhet regime
van de Asp-wet vanaf1922 kwam hiermeeeen
einde.
ABP is het pensioenfondsvan en voor alle werkgevers
en werknemersbinnende ‘bedrijfstak’ Overheiden
Onderwijs en heeft nagenoegi miljoen actievedeel
nemersen soo.ooogepensioneerden.

Zoals ook voor anderepensioenfondsenonderde
Pensioen-en Spaarfondsenwet,is het kenmerkvan
ABP dat de opdrachtgeverszowel voor als achterhet
loket staan.Ret Bestuuris paritair samengestelduit
werkgeversen werknemers.De beleggingswinsten
komenvolledig ten goedeaan de deelnemers.Er is
solidariteit in acceptatiebeleiden premiehoogte.
Tot 2001 genietABP ten aanzienvan het deelnemen
van de sectorenbinnenOverheiden Onderwijsnog
eenbijzonderebeschermingop grond van deWet
PrivatiseringAEP. Na dezeperiodevalt het net als
alle anderepensioenfondsenonderdeWet BPF die
voorziet in een‘verkozenverplichtstelling’.

Onzerecenteprivatiseringvalt in eenperiode
waarin een reeksmajeureveranderingenop het
inkomens-en pensioentoneelplaatsvinden.
Een terugtredendeoverheiddie de liberaliseringvan
rnarktenstimuleerten die aanstuurtop de verzelf—
standigingen privatiseringvan overheidsorganisaties.
Onderanderemet het doel kostenbesparingente
realiserenen nieuweschoudersvoor oudeverant
woordelijkhedente vinden.
Een maatschappijdie verderindividualiseerten die
flexibiliteit en maatwerkeist.Werkgeversdie met
werknemerswillen pratenover de waardeen waar—
deringvan het totale pakketemployeebenefits.

Combinatiesvan maatschappelijkeen marktontwik
kelingenleiden tot verhoogdeaandachtvoor flexibi

liteit en individuele wensen.Om hierop actiefin te
spelenheeft ABP tot doelstellingaanhaardeelnemers
eensteedscompleterpakketvan productenen dien
stenaan te bieden.Hierin vinden zowel opdracht
geversals deelnemersde gewensteruimte voor
maatwerk.Wensenvan sneiheiden zorgvuldigheid
zullen wordengereahseerdmet geschiktegeautomati—
seerdeinformatiesystemen.

Zowel bij werkgeversals bij deelnemerszien wij een
groeiendebehoefteaanhet kennen,begrijpenen
overzienvan alle antwoordenop de vragendie er zijn
over pensioenenen aanverwanteproductenen dien
sten.Redenvoor ABP om steedsmeeraandachtte
gevenaaninformatie—overdracht,directe en indirecte
communicatie.Communicatieen distributie zullen de
komendejarenmoetenuitgroeientot nieuwekern
competentiesvan ABP.

Wij zien het als een centraleen positieveuitdaging
om het nu en in de komendejaren zo goedte gaan
doen,dat zowel werkgeversals werknemers,zullen
besluitente blijven samenwerkenmet ABP. Wij willen
al onzehuidige deelnemersbehouden.Dat klinkt
mogelijk als eendefensievekeuze,maarhet betekent
dat ABP er voluit voor kiest om dit wezenlijkedoel
- nodig voor soliditeit, draagvlaken inkomenszeker
heid — te bereiken.

Wij dankenalle collega’sbinnenABP voor hun veran
deringsbereidheiden hun individuele en gezamenlijke
inspanningenom ABP te veranderen.Zeker is dat wij
nog niet klaar zijn, maarwij zijn er van overtuigddat
de ABP’ers over die vitaliteit en veerkrachtbeschikken
die nodig zijn om onzekiantenonverminderdvoor
ABP te latenkiezen.

drs.JohnWE. Neervens,
voorzitterDirectieraadABP
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Aigemeen

Dit zijn de jarenwaarin op het terreinvan de
pensioenvoorzienlngin ons land belangrijkekeuzes
wordengemaakt.Ook ABP maaktkeuzesen zet
nieuwestappen.
Voor steedsmeerorganisatieswordt het pensioen— als
onderdeelvan eensamenhangendemployeebenefits
pakket - eenbelangrijk instrumentom capabele
medewerkersaan te trekkenen te behouden.Pensioen
is, evenalsloon, eenovereenkomsttussensocialepart
ners.Gezamenlijkwordt de inhoudvan het pensioen
pakketbepaalden de daarvoornoodzakelijke
pensioenpremie.Ook in de keuzevoor eenbepaald
pensioensysteemmoetenwerkgeversen werknemers
vrij zijn.
Eenaantalrelevanteontwikkelingen,overwegingenen
keuzerichtingenlaten wij hieronderde revuepasseren.

Maatschappelijkeontwikkelingenten aanzienvan het
aanvullendepensioen

Finanderbaarheid

In de lijn van het huidige regeringsbeleidpasthet
denkenvan het kabinetover de grenzenvan de
collectieveen private verantwoordelijkhedenen over
het verderterugdringenvan collectievelasten.
In de nota ?Werkenaan zekerheid’stelt het kabinet
onderanderevoor om de verplichting tot aansluiting
bij eenbedrijfstakpensioenfondste beperkentot 70%
van het middelloon,begrensddoor het maximum
dagloonvoor de werknemersverzekeringenen de
fiscale faciliering te beperkentot 2% middelloonper
jaar.
Op dit momentligt de kabinetsnotavoor adviesbij
de SociaalEconomischeRaad,de Stichtingvan de
Arbeid en bij de koepelsvan pensioenfondsen.

Van het Bestuur
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Voor het makenvan goedekeuzesover de toekomst
van de aanvullendepensioenenis het van belangeen
aantalopvattingenover de toekomstigebetaalbaarheid
van de pensioenenin hetjuisteperspectiefteplaatsen.

Allereerstbestaatde zorg dat door de vergrijzing met
namede aanvullendepensioenenop termijn onbetaal
baarworden.
Omdathet aanvullendpensioen- andersdan de op
omslagbasisgefinancierdeAOW — volgenshet kapitaal—
dekkingssysteemwordt geregeld,leidt vergrijzing
echterop zich niet tot hogerepremies.ledereen
spaartimmersvoor zijn eigenpensioen.Dit belegd
vermogenvormt de belangrijkstebasisvoor de uit
keringenaan toekomstigegepensioneerden.
Wel neemtde risicograadtoe als gevoigvan een af—
nemendeverhoudingtussende actievenen de gepen
sioneerden.Daardoorwordt het fonds kwetsbaarder
voor tegenvallersaan de vermogens-dan we! verplich
tingenzijdevan de balans.

Invoering van het middelloonzal geenadequaat
antwoordbiedenop de vergrijzingsrisico’s.
Ret directe effect van middelloonop de premiezal
zeerbeperktzijn, zekerals middelloongekoppeldzou
wordenaan eenhogerjaarlijks opbouwpercentage.
Wel leidt middelloontot eenbeperkingvan back
service—risico’sdie het gevoig zijn van groterdan
verwachteincidenteleloonstijgingen.
Ret CPB verwachtvoor de komendedecenniajuist
een afnamevan de incidentelelooncomponent;dit
hangtsamenmet de vergrijzing van het ambtenaren—
bestand.Daarnaastheeft het backservice—risicoalleen
betrekkingop de verplichtingenvan de actieven;op
de verplichtingenvan de post-actievenwordt geen
backservice—risicogelopen.

Een tweedeopvattingbetreft de gesuggereerdesamen
hangtussende betaalbaarheidvan de AOW, het fiscale
draagvlaken de hoogtevan de pensloenpremies.

Visie
Wij zien:

maatschappelijke,politieke, demografische,
sociaal-cultureleen economischeontwikkelingen
die tegelijkertijd - en deelselkaarversterkend- in

dezelfderichting wijzen: naarmeerdifferentiatie
en meer nieuwecombinatiesvan pensioen-,
verzekerings-,spaar-en zorgproducten
eentoenemendedynamiekin gezins-en inko
menssituatiesdie Ieidt tot eengroterebehoefte
aanmaatwerkin zowel basisvoorzieningenals
aanvullendevoorzieningen

eensnel veranderendearbeidsmarktmet nieuwe
arbeidsvormen,meerbaanwisselingenen fexibe, lere arbeidsrelaties

eenverschuivingin financiëleverantwoordelijk
heid van de overheidnaarde socialepartnersen
van socialepartnersdeelsnaarde individuen.
Gevoig: de wensvan het heroverwegenvan
primaire, secundaireen tertiairearbeidsvoorwaar
denpakkettenen de wensvan meerkeuze
mogelijkheden

eenvoortschrijdendeindividualiseringdie de mate
van solidariteit Iijkt te begrenzen

1

Positionering
Wij kiezenen houdenvastaande herkenbare
positioneringvan bedrijfstakpensioenfonds,
ondersteunddoor:

het coöperatievekarakter

de solidariteitsgedachte

de flexibiliteitsgedachte

duurzameverkozen’verplichtstelling

I
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Hier is het evenwelgoedde effectenop de korte en
de lange termijn te onderscheiden.
Op korte termijn leidt beperkingvan de fiscale
aftrekbaarheidvan pensioen—en lijfrentepremiestot
eenhogerfiscaal draagvlaken zou derhalveruimte
scheppenvoor verlagingvan belastingtarievenen
AOW-premies.Daarentegenzou volgensde bestaande
fiscale systematiek(‘omkeerregel’)eenbeperktere
fiscale aftrekbaarheidop langeretermijn leiden tot
eenversmallingvan het fiscale draagvlakwaardoor
een opwaartseciruk ontstaatop belastingtarievenen
AOW-premies.Gelet op het feit dat het volume van de
AOW—uitkeringeneerstfors ná de eeuwwisselingzal
toenemen,ligt het vanuit dit tijclsperspectiefniet in
de rede de fiscale aftrekbaarheidvan pensioen—en lijf—
rentepremieste beperken.

Verplichtstefling
In de discussieover het al dan niet handhavenvan de
verplichtstellingis het van groot belangdat de solida—
riteitsgedachteleidendblijft. Binnen het collectiefvan
het bedrijfstakpensioenfondskan eengoedepensioen
voorzieninggerealiseerdwordenvoor alle verzekerden
waarbij iedereenin principe dezelfdepremie betaalt
en niemandwordt uitgesloten.Vooriedereenkan een
goedepensloenvoorzieningwordenverkregenen de
solidariteit tussenjonge en ouderewerknemers,tussen
gezondeen minder gezondewerknemersen tussen
actievenen gepensioneerdengewaarborgdblijven.

Als aande huidige kadersvan de verplichtstellingzou
wordengetorndleidt dit tot selectievebestandscon—
currentieen komt op den duur het economisch
draagvlakvoor de langetermijn-risico’s,verbonden
aan geIndexeerdepensioenverplichtingen,onderdruk
te staan.

Maximale continuIteit in eenbedrijfstakpensioenfonds
scheptgunstigevoorwaardenvoor eenlangecermijn
gerichtbeleggingsbeleid.Alleen dan is het mogelijk

Missie
Het ABP wil het huis zijn van en voor werkgevers
en werknemersin Overheiden Onderwijsop het
terrein van oudedags-,nabestaanden-en boven
wettelijke invaliditeitsvoorzieningen.
Binnen onzemogelijkhedenen speelruimtewillen
wij alles in het werk steltenom eenpositiete
bereikenwaarbij ASP zowel beredeneerd- op
grondvan tot de verbeeldingsprekende,feitelijke
prestaties- als gevoelsmatigdevoorkeurkrijgt bij
het oplossenvan complexevraagstukkenvan
inkomens-en bestaanszekerheid.
Het uiteindelijke resultaatmoetzijn dat zowel
opdrachtgeversals deelnemersblijven(d) kiezen
voor eenduurzamevoortzettingvan de samen
werking met ABP.
ABP wil gekendblijven als betrouwbaareerlijk,
zorgvuldig, betrokkenen professioneel.En opere
rend zonderwinstoogmerk.

ABP wil concurrerendeen onderscheidende
prestatiesleverenop de volgendegebieden:
eengedifferentieerdproductenpakket
een hoog serviceniveaumet toegesnedendistribu
tievormen

ageorganisatie-en uitvoeringskostengekoppeld
aaneenhogekwahteit
hogerendementenop beleggingendie onverkort
ten goedeblijven komenaande ABP-deelnemers

I-
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de groterekorte termijn—risico’s van aandelenen
minder liquide beleggingente accepterenen eenhoger
vermogensrendementte realiseren.
Dit kan op termijn leiden tot eenstructureellager
premieniveau.

Verplichtstellingen solidariteit zijn derhalveonlosma—
kelijk met elkaarverbonden.Dezebiedeneengrotere
pensioenzekerheid vooriedereen.

ABP gaatgraagmee met de verruimingvan de dispensa
tiemogelijkhedenzoals die door de Stichting van de
Arbeid wordt bepleit.Wieover eenlangeretijd
genomenaantoonbaaren feitelijk aanmerkelijkminder
presteertdan vergelijkbareanderen,moet alles in het
werk stellenom achterblijvendeprestatieniveauste
verbeteren,en als dat niet lukt ruimte laten aanpartijen
om te vertrekken.

Overgangvan eindloonnaar middelloon?

Hoewel het kabinet in de nota ‘Werken aan Zekerheid’
bet primaatvoor de inhoud van de aanvullende
pensioenregelingenbij socialepartnerslaat, toont het
kabinet in eersteinstantieeenvoorkeurvoor een
pensioenstelselgebaseerdop het middelloon.
Overigenshebbende discussiessinds het verschijnen
van de kabinetsnotageleici tot eennadergenuanceerd
standpunt.Hiermeewordt - in iedergeval voor de
verplichtgestelderegelingen— ondervoorwaarden
ruirnte gelatenvoor het behoudvan eenbasisregeling
die steuntop het eindloonstelsel.

ABP is van meningdat het hier om een fundamentele
keuzegaat,die zo belangrijk is dat alle elementendie
bepalendzijn voor de berekeningvan eenpensioenin
hun onderlingesamenhangmoetenwordenbeschouwd.
Een eventuelewijziging van de franchiseis zo’n
element.Maar ook verhogingvan hetjaarlijks opbouw
percentage.Of een combinatievan beide elementen.
Wij zullen socialepartnersondersteunenbij hun

‘iJ1
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onderzoeknaareventuelealternatievenen/ofcombi—
natiesvan deze (en andere)wijzigingen en bij het
makenvan hun keuzesdaaromtrent.

Flexibilisering in de praktijk

De nieuwsteregelingdie de socialepartnersbinnen
de Raadvoor het Overheidspersoneelsbeleid(R0P) in
het pensioenpakketvan onzeABP-verzekerdenhebben
opgenomenis Flexibel Pensioenen Uittreden (FPu).

De FPU is de eerstegrote stap in de richting van een
modernflexibel pensioenpakket,met meermaatwerk
voor de deelnemers.
Anders dan de vuT-regelingbevatde FPU-regeling
voor eenbelangrijkdeel een individueel kapitaalge
dekt pensioenrecht.

De spilleeftijd voor uittreding in de FPU-regelingis 62

jaar. Eerderuittreden,waartoebijsparengewenstis, of
langerdoorwerkenen dus meerpensioenopbouwen
is mogelijk.Wie later extrapensioenwil ontvangen,
betaaltmeerpremie.Eenwezenlijk onderdeelvan de
FPU is de overgangsregelingvoor ouderedeelnemers.

Inmiddels denkensocialepartnersin de ROP, onder—
steunddoor ABP, na over verderemoderniseringvan
het pensioenpakket.Met nameover eenpassende
nabestaandenvoorzieningmet keuzemogelijkheden,
zoalsmeerouderdomspensioentegenmincler of geen
nabestaandenpensioen.

Veelzijdigheid,toegankelijkheid,aantrekkelijkheid

ABP is niet langerhet pensioenfondsdat gehouden
was slechtseenwet uit te voeren.Dit jaarverslagtoont
dat het instituut ABP zich ontwikkelt tot eenorgani—
satie,waarinwensenvan werkgeversen werknemers
centraalstaan.Wij willen hen een compleeten samen—
hangendpakketbiedenvan pensloen-en pensioen
gerelateerdeproducten,tegeneenbetaalbareprijs, met
een hogeservicegraaden zonderwinstoogmerk.Ret
gaatdan zowel om collectievepensioenproductenals

om individuele bijspaarmogelijkheden,die afzonder
lijk danwelgecombineerdinkomenszekerheidbieden
aan de toekomstigepost—actieven.

Tot slot

ABP stelt alles in het werk om het cooperatieve
karaktervan het bedrijfstakpensioenfondste
beschermenen in standte houden.Een combinatie
van socialeen economischemotievenligt hieraanten
grondsiag.
Wij wetenons daarbij ondersteunddoor de inbreng
van onzeRaadvan Advies.

NamensHet Bestuur

drs.J.Kleiterp, voorzitter

drs.J. Riezenkamp,eersteph’. voorzitter

Ej. Anneveld,secretaris
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Jespilleeftijd voor uittreding in de FPU-regelingis 62 jaar
Eerderuittredenof langerdoorwerkenis mogelijk. Flexibel en vitaal’
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Algemeen

Nog vóór de formele privatiseringop i januari 1996
werd eenbegin gemaaktmet de omsiagvan ABP naar
eenmodernbedrijfspensioenfondsonderde
Pensioen-en Spaarfondsenwet,eenomsiagvan
uitvoerdernaar‘ondernemer’.
Wij zitten nu middenineen leer—, afleer— en transfor
matieproces.Opvallendis dat er, wellicht juist door al
dezeontwikkelingentegelijk en tezamen,eenklimaat
groeit dat gekenmerktwordt door saamhorigheiden
vastberadenheid.

Drie dingenzijn zeker.Ten eerste:wij warengoedin
het uitvoerenvan eenwet.Ten tweede:wij moeten
vele productvormenaanbiedenaan onzeklanten.Ten
derde:er is nog veel werk te doen,met namerond de
kritische succesfactorenmedewerkersen informatie—
technologie.En ook rondomonzenieuwekerncom
petentie:de communicatiemet onze deelnemers.

Missie

De missie van ABP is: behouden binding van de
huidige doelgroepdoor het aanbiedenvan een
samenhangendpakketvan productenen diensten
gericht op oudedags-,nabestaanden-en bovenwette
lijke invaliditeitsvoorzieningen.

Wij moetenin staatzijn onzehuidige opdrachtgevers
en deelnemersjuist ook in de jarenvóór 2001 - het
jaar waarin de bijzonderebeschermingvan deWet
PrivatiseringABP wegvalt — te overtuigenvan de
wenselijkheidom ook na de eeuwwisselingaange
sloten te blijven bij ABP. Daartoemoetenwij helder
geformuleerdeen zichtbaargemaakteprestaties
leveren.

Doelstelllngen

De doelstellingendie het realiserenvan onzemissie
mogelijk makenzljn:

Een gedifferentieerdproductenpakket,gebaseerdop

de wensenvan de socialepartners
• Een hoogserviceniveaumet daaroptoegesneden

distributievormen
• Lage uitvoeringskosten,te realiserendoor optimalise—

ring van de twee kritische succesfactoren:medewer—
kers en informatietechnologie

• Hoge beleggingsrendementendie onverkortten
goedeblijven komenaan de ABP—deelnemers.

Strategie

Alliantie-parIfler

Wij werkensedertI januari 1996 op basisvan een
overeenkomstsamenmet de Uitvoeringsinstelling
SocialeZekerheidvoor Overheiden onderwijs,de
Uszo.

De ABP/USZO-samenwerkingis voor beide uitvoe—
ringsorganisatieseenstrategischekeuze,gericht op
verhogingvan doelmatigheiden service.Onze
primaire doelgroep,werkgeversen werknemers
binnende overheiden het onderwijs,is identiek.

ABP VerzekeringsgroepNV

Om aan de wensenvan werkgeversen individuele
deelnemerste voldoen,maarook om eencompleet
employeebenefits-productenpakketop maat te kunnen
aanbieden,is in 1996 gekozenvoor oprichtingvan een
eigenverzekeringsmaatschappij:de ABP Verzekerings—
groep NV. De doelstellingvan dit bedrijf is eenbijdrage
te leverenaan de missievan ABP: behouden binding
van de huidige doelgroepmet productendie aansluiten
bij de ABP-pensioenproducten.
In de ioop van 1996 werd - gelet op de natuurlijke
verbondenheiden eenheidvan aansturing- de busi
nessunit ABP HypothekengeIntegreerdin ABPVerZe
keringsgroepNV.

Communicatieen Distributie

Een gedifferentieerd,samenhangendproductenpakket
stelt hoge eisenaanvoorlichting, adviseringen distri
butie.Werkgeversen individuele deelnemershebben

Van de Directie
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behoefteaanhet kennen,begrijpenen overzienvan
de antwoordenop alle vragendie er zijn over
pensioenenen aanverwanteproductenen diensten.
Communicatieen distributie vormenkritische
succesfactorendie in de komendejarenmoeten
uitgroeientot nieuwekerncompetentiesvoor ABP.

In het verslagjaarhebbenwij regionaleaccountteams
ingericht voor voorlichting en adviseringvan de mdi
viduele werkgevers.
Relatiemanagerszijn de vastecontactpersonenvoor
de subsectorenen sectoren.
Socialepartnersin de (Pensioenkamervan de) ROP

wordendoor eenvast teamvan deskundigenonder
steund.

De distributie—aanpakheeft grote aandacht.In de
komendeperiodewordenhieroverde noodzakelijke
besluitengenomen,waarbij uitgangspuntis dat de
productenbinnenen buiten de pensioenregeling
geIntegreerdmoetenwordenaangeboden.

P Visie
Wij geloven

in een bedrijfsopbouwdie per afzonderlijk onder

deel transparantis, en simpel. Met korte, heldere

communicatielijnen.Elk met helderomschreven

kernactiviteiten

in eendragendABP-merk, versterktdoor ABP

submerken:ABP Pensioenen,ABP Beleggingen,

ABP Verzekeringenzijn reedseenfeit. Met dit

merkenbeleidwillen wij herkenbaarzijn voor doel

groepenen maatschappij,maarook voor onzeeigen

medewerkersdie zich op dezemaniersterker

kunnenidentificerenmet hun eigenbedrijf

in mensenwerk.Juist in eencijferparadijsals het ABP.

w
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Met het oog op eenadequatevoorlichting aanonze
individuele deelnemersover hun persoonlijke
pensioensituatieen keuzemogelijkheden,hebbenwij
inmiddels een call centreingericht.

Systemen

Administratieve,beheerstechnischeen informatiesys—
temenspelen eenhoofdrol binnenABP. Met namehet
belangvan goedeIT-ondersteuningis zonneklaar,
zowel voor de basisprocessenals voor de advisering
bij het aanbiedenvan productenen diensten.
De belangrijksteinspanningendie gedurendehet
verslagjaarop dezeterreinenzijn gedaanzullen nog
versterktmoetenwordenvoortgezet.
Een resultaatgerichten toekomstgerichtinformatiebe—
leid, ondersteunddoor eenbedrijfsbreedinformatie
plan, moet eenbelangrijkebijdrage gaanvormenaan
het realiserenvan onze doelstellingen.De toegevoegde
waardevan IT—toepassingenaan debedrijfsprocessen
moetwordenvergroot.
Invoering in onzegeautomatiseerdesystemenvan het
op I januari 1996 ingeganepensioenreglementheeft
grote inspanninggekosten is niet volledig vlekkeloos
verlopen.Met nameonzegepensioneerdenhebben
hiervanhinderondervonden,medeook in de
berichtgevingover hun pensioen.
Inmiddelshebbenwij, mededankzij de opmerkingen
van de gepensioneerdenzelf en van de Centrales/
Bondenvan Overheidspersoneel,het pensioenbericht
aanmerkelijkkunnenverbeteren.

Ret feit dat onzegeautomatiseerdesystemenin de
komendejaren nog grote aandacht vergen,blijkt ook
uit de problemendie wij in het verslagjaarhebben
gehadmet betrekkingtot de administratievegegevens
die noodzakelijkzijn voor de vaststellingvan de voor—
ziening opgebouwderechtenultimo 1996.

In de eersteplaatsvormde de in het kadervan de
privatiseringper i januari 1996 toegepasteomreke—
fling van dienstlijneneencomplicerendefactor.Voorts

1 C
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ABP wU haarmedewerkerseen plezierig en inspirerendwerkklimaatbieden.
Daarin staanvertrouwen,ruimte voor eigen ontplooiing, verantwoordelijkheid
en resultaatgerichtheidcentraal’

ondervondenwij in het bijzonderin dit jaar de
nadelenvan het feit dat de huidige verzekerdenadmi
nistratieons nog niet voldoendein staatstelt cle
ontwikkeling in de bestandente volgen en te analy
seren.Voorzover sprakewas van niet direct te
verkiarenverschillenis in de vaststellingvan de voor—
ziening eenveiligheidsmargegenomen.

De inrichting van eenmutatie—administratiec.q. de
nieuweinrichting van de verzekerdenadministratie
heeft voor de komendejaren onzehoogsteprioriteit.

Prioriteit in de komendejaren heeft voortsde invoe
ring van de euro.De gevolgenvan de overgangvan
gulcien naareuro laat zich binneneenpensioenfoncls
in alle geledingenvoelen.ABP participeertin de
projectgroepvan de koepelsvan pensioenfondsen
(vB/0PF) die zich, werkendin het verlengdevan het
NationaalForum, tendoel stelt eendraaiboekte
maken voorhet begeleidenvan de invoeringvan de
euro door pensioenfondsen. Beleggingenen interne
bank zullen per 1-1-1999in staatmoetenzijn om

naast deguldenook de euro te kunnengebruiken.
De pensioen—en uitkeringssystemenmoetenuiterlijk
1-1-2002omgezetzijn naarde euro.Vanafdie datum
komenvoor particulierende eurobiljettenen -munten
beschikbaar.

, Aangezienin het verledenbij de opzetvan de geauto
matiseerdesystemenvan éénvalutasoortis uitgegaan,
vergt de invoeringvan de euro grote inspanningenop
automatiseringsgebied.Dit geldt evenzeervoor de
overgang naarhet nieuwe millennium.Wij zijn
inmiddelsmet beideprojectengestart.

Human ResourcesManagement

Hoe mooi geautomatiseerdesystemenook zijn, en
hoe sluitendproceduresook lijken, zonderaansturing
door gemotiveerdeen gekwalificeerdemensenzullen
wij onze doelstellingenniet kunnenrealiseren.
ABP wil haarmedewerkerseenplezierig en inspire—

rend werkklimaatbieden.Daarin staanvertrouwen,
ruimte voor eigen ontplooiing,verantwoordelijkheid
en resultaatgerichtheidcentraal.

De veranderingenin de bedrijfscultuurvan onze
organisatiehebbenook in het verslagjaar veel
aandachtgekregen.Alle personeelsinstrumentenzij n
herijkt. Beoordelings-en beloningsbeleidzijn zodanig
aangepastdat daarmeeeenbelangrijkebijclrage wordt
geleverdaan deresultaatgerichtheid.
Veranderenlukt niet zonderintensievecommunicatie.
Dialoog dus met onzemedewerkers,het stimuleren
van ‘medewerkerschap’.Hierin staathet resultaat
centraal,niet de functies en posities.

Wij zullen er alles aandoen - vooral het goedevoor
beeldgevenhelpt - om in een klimaatvan openheid
en wederzijdsvertrouwensàmente werkenaanhet
‘nieuwe ABP’.

Leiderschapop alle niveausin de organisatieis een
belangrijkevoorwaardeom de gewensteverande
ringen te realiseren.Daaromzijn wij in het afgelopen
jaar gestartmet eenuitgebreidleerprogrammavoor
alle leidinggevenden.Dit programmazal drie jaar
duren.Het accentvan de leergangleidinggevenden
ligt op het oefenenin de praktijk van alledag.Regel
matig zal wordengemetenof de gewensteverande
ringen in het leiderschapsprofielook daadwerkelijk
plaatsvinden.

Wij bedankenonze Ondernemingsraadvoor hun
positieveinbrengen adviezendie bijdragenaanhet
realiserenvan de omslagvan ABP.

Vooruitzichten

Wij zitten middenin eengroot transformatieproces
en intussenlopen onze bedrijfsprocessengewoon
door.Wij hebbenin de verslagperiodebelangrijke
stappengezeten liggen op schemamet het realiseren
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‘Mensen moetenleren nadenkenover hun pensioenwensen.
Over eerderof ‘ater, meerof minder, ouderdoms-of
nabestaandenpensoen.Dat is eencompietecuftuurverandering’

van onzedoelstellingen.Hoewelwij nog eenlange
weg te gaanhebbenzien wij de toekomstvan ABP
met vertrouwentegemoet.Wij vindenbinnenonze
organisatieeengrote veranderingsbereidheid.

Inmiddelsheeft de introductievan Flexibel Pensioen
en Uitreden (FPU), het nieuwe,flexibele pensioen—
productvan ABP plaatsgevonden.Ongekendis de
schaalvan de FPU—ifltrOductie.Maar liefst één
miljoen mensenmoetenactiefen bewust(leren)
nadenkenover hun pensioenwensen.Over eerderof
later, meerof minder,ouderdoms-of nabestaanden
pensioen.
ABP Beleggingenis volkomen‘op koers’ binnende
strategienaarmeerzakelijke waardenin het ABP
fondsvermogen.Wijhebbenrespectvoor de toewij
ding waarmeehier gewerktwordt aanhet realiseren
van de doelstellingte behorentot de betere
pensioenvermogensbeheerders.

Wij zullen de komendejaren alles in het werk
stellenom werkgeversen werknemersbij overheid
en onderwijs duidelijk te makenhoe belangrijk het
is te blijven kiezenvoor eenbedrijfstakpensioen—
fonds met als basissolidariteit en continuIteit.

Tot slot

De benodigdekrachtvoor het doenvan diepte
investeringenin medewerkers,productontwikkeling,
informatie,communicatie,distributie en geautomati
seerdeondersteuningis aanzienlijk.Dergelijke inves—
teringenzijn alleen‘kosteneffectief’bij een
voldoendegrote kritische massa.Pasdan kunnende
vruchtenvan schaalvoordelendoor onze opdracht—
geversen deelnemerswordengeplukt.

DirectieraadABP

drs.JohnWE. Neervens,voorzitter
prof. dr.JeanM.G. Frijns
mr. drs.JaapE Maassen

Stiji van het huis
Wij willen

individueleverantwoordelijkheid
ruimte nemenen geven
respect,betrouwbaarheiden loyaliteit
klantgerichtheiden betrokkenheid

I
resultaatgerichtheiden teamgeest
kostenbewustzijn
leren zonderbelerendte zijn
mentalebeweeglijkheiden veranderingsbe
Ieiderschap.
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Van de bedrijven:ABP Pensioenen
Algemeen

ABP Pensioenenwil zich onderscheidendoor zijn kennis
en kunde,productenen diensten,dienstverleningen
communicatievaardigheid.
Tijdens het verslagjaarwerd de start van de ABP bedrijfs
schoolvoorbereid.Hier krijgen medewerkersde
gelegenheidhun kennis en inzicht in de bredepensioen
materieen de fiscale aspectenvan flexibele pensioen
productente verrijken om daarmeehun steedsbelang
rijker wordendeadviesrolte kunnenvervullen.

Helpen met keuzes

Het assortimentpensioenproductenbreidt zich snel uit.
Deelnemerszullen zich steedsmeerbewustmoeten
wordenvan keuzemogelijkheden.De flexibilisering en
individualiseringleiden daartoe.Dit brengtvoor ABP

Pensioenenextra verantwoordelijkhedenmet zich mee.
Immers,keuzeskunnenop termijn belangrijkefinan
ciële gevolgenhebben.
De taak van de medewerkersvan ABP wordt verrijkt
met het permanentadviserenvan kianten — werkgevers
en werknemers- over het pakketproductenen dien
sten.

In 1995 heeft eenklantenonderzoekplaatsgevonden.
Hieruit blijkt dat de ABP—deelnemersgeInteresseerdzijn
in keuzemogelijkhedenvoor pensioenproducten,maar
dan wel binnende basiszekerheidvan de collectiviteit.
ABP Pensioenenmoet zorgenvoor hoogwaardigeinfor
matie en communicatierichting werkgeversen werk
nemers.Met socialepartnerswordt intensieverdan ooit
van gedachtengewisseld.Zij wordenondersteunddoor
speciahstenvan Pensioenenen kunnengebruik maken
van de kennisen kunde die binnenABP aanwezigis.

Flexibillteit

De FPU-regeling(Flexibel Pensioenen Uittreden) is
vanaf i april 1997 operationeel.Ondergrote tijdsdruk
moesthet pensioenbedrijfwordenklaargestoomdom de
invoeringtijdig te kunnenrealiseren.

Al in het najaarvan 1996 kwam een grote voorlichtings
campagneop gang,gericht op medewerkersvan perso
neelsdienstenen administratiesvan werkgevers.
Vervolgacties,zoals het leverenvan artikelenvoor
vakbonds-en personeelsbladen,het verzendenvan een
rnilj oen brochuresen 40.000werkgevershandleidingen,
blevenniet uit.
Doel was dat elke deelnemervóór i april 1997 helder
inzicht heeft in zijn eigenFPU—situatie.

Werkgeversen werknemerskunnenhiertoeallerlei wegen
bewandelen.Mensenkunnenbijvoorbeeldvia internet
hun eigenFPu-berekeningenmakenof de FPU-diskette
bestellen.Reactiesop de FPU-voorlichtingwaren en zijn
overwegendpositief.
De geplaatstekanttekening,dat de regelingtoch wel erg
ingewikkeld is, wordt door ons gedeeld.

OnomkeerbareontwikkeIngen

De FPU—regelingis een typischvoorbeeldvan de flexibili
seringen daardoorindividualiseringdie zich op het
gebiedvan pensioenenin Nederlandaftekent.Deze
ontwikkeling zal in de nabije toekomstnog tal van nieuwe
pensioenproductenopleveren.Ook van ABP Pensioenen.
Het nieuwepensioenreglementbiedt al mogelijkhedentot
individueelbijsparenvoor verschillendedoelgroepenen
doeleinden.Dezevoorzieningenkregenin 1996 verder
gestaltezodatreedsin 1997 de aanbiedingervanaan de
deelnemerskan plaatsvinden.Zij zullen in combinatiemet
de FPU, maarook aan ontvangersvan eeninvaliditeits—
pensioenen aanwachtgelderswordenaangeboden.Dit al
dan niet in combinatiemet de koopsompolis.Dit is een
aanvullendproductbuiten de pensioenregeling,dat door
ABP VerzekeringsgroepNV in het verslagjaaris ontwikkeld.

Samenmet werkgeverswerd door ABP Pensioenenook
gewerktaanspecifiekeproductenvan kleinerecollectivi—
teiten zoalshet functioneelleeftijdsontslag(FL0).
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‘De taak van de medewerkersvan ABP wordt verrijkt met bet
permanentadviserenvan kianten - werkgeversen werknemers-

over bet pakketproductenen diensten’

Goed blijven zorgenvoor nabestaanden

Er gebeurtin pensioenlandechternog veel meer.De

AlgemeneWeduwenenWezenwet(Aww) viel weg om

per i juli 1996 te wordenvervangendoor deAlgemene

NabestaandenWet (ANw). Dezenieuwevolksverzeke

ring kan grote financielegevolgenhebbenvoor deel

nemersvan xBP. De socialepartnershebbendaarom

beslotenhet ANW—hiaat tot i januari 1998 gedeeltelijk

te dichtenvia de lopendepensioenregeling.Naastdit

tijdelijk en gedeeltelijkreparerenwerd voor de AEP

deelnemerseenextra compensatiemogelijkheid

wenselijk geacht.
Dezekwam er in samenspelmet ABP Verzekeringsgroep

NV die de overbhjvendehiatenzowel coflectiefals

individueel kan bijverzekeren.

Met ondersteuningvan ABP Pensioenenzijn de sociale

partnersgestartmet eenonderzoeknaarde inhoud en

de vorm van het in de toekomstgewensteaanvullende

nabestaandenpensioen,medein relatie tot de ANW.

Dit in het hcht van de discussieover eenwettelijke

verplichting om vdór 2000 uitruilmogelijkhedentussen

nabestaandenpensioenen ouderdomspensioente bieden.

De uitkomstenvan de onderhandelingenvan sociale

partnersin de ROP verwachtenwij in de komende

maanden.ABP zal vervolgensde invoering ter hand

nemen.

Nieuwe opdrachten

Gedurendehet verslagjaarheeftExterneAdministraties,

de AEP businessunit die in opdrachtvan de Pensioen

en Uitkeringsraad(PuR) wettenvoor oorlogsgetroffenen

en verzetsdeelnemersuitvoert,nieuweopdrachten

binnengehaald.Ret gaatondermeerom het over

nemenvan uitvoeringstakenvan ABP Pensioeneninzake

de FlexibeleUittredings—Regeling(Full) - eenaanvul

ling op de iwu - voor de 48.000mensendie bij de nuts

bedrijvenwerken.ExterneAdministratiesondersteunt

daarmeeonze centraledoelstellingvan kiantenbinding.

Gelijkheidsbeginsel

De uitspraakvan het EuropeseRof vanJustitieover deel

tijdwerkers was voor bet ABP Bestuurin 1995 aanleiding

voortvarendtot herstelover te gaan.De feitelijke uitspraak

had overigensniet specifiekop ABP betrekking.Het gaat

hier om deeltijdwerkersmet eenbeperktinkomendat

onderde minimumgrensvoor pensioenopbouwbleef.

Ret feit dat het in de praktijk in de meestegevallenom

vrouwengaat,leidde ertoe dat de zaakbij het EuropeseRof

aanhangigwerd gemaakt.Ret hof oordeeldedat het gelijk

heidsbeginseldat binnende EuropeseUnie is afgesproken

in bet gedrangkomt. Ret ABP Bestuurhep met zijn beslis

sing vooruit op bet merendeelvan de anderepensioen

verzekeraars.In 1996 werd begonnenmet bet athandelen

van de aanvragenom aisnogvoor pensioenopbouwin

aanmerkingte komen.

Oudepensioenrechten

Ret adviesvan de Stichtingvan deArbeid om oude

pensioenrechtenvan vdór 8 juli 1994 toch overdraagbaarte

maken,dedenABP en PGGM besluitendit voor hun beider

deelnemersmogelijk te maken.Per i januari 1997 is dit

gerealiseerd.Met deVerenigingvan Bedrijfspensioenfondsen

wordt bezienof dit vrijwillige circuit op korte termijn met

nog meercollega-pensioenfondsenkan wordenuitgebreid

zodatalle aangeslotendeelnemerservankunnenprofiteren.

Toe- en uittredingen

Tijdens het verslagjaarkoos bet Ministerie van Defensie

voor het vrijwillig verlengenvan de bestaandeverzekering

van het nabestaandenpensioenvan beroepsmilitairenbij

ABP. Ret contractloopt tot betjaar 2003.

In 1996 besloten102 werkgeversvrijwillig toe te treden.

Ret gaatvoornamelijkom onderdelen,vaak klein in

omvang,van instellingenbij overbeiden onderwijsdie

wordenverzelfstandigd.Die instehingenzijn dan niet meer

op de oudewijze verplicht voor bun pensioenbij bet ABP

aangesloten.Zij kunnenzeifbepalenhoe ze verdergaan.
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Perioenen
Pensioenenals top-downproces

Vaststellenwensensocialepartners

Productvormen prijs

Vertaling in reglement(en)

lnrichten pensioenadministratie

Voerenopbouwadministratie

Voeren uitkeringsadministratie

Kerncompetenties

De procesmatigewerkwijze van ABP PensloenenIeidt

tot de volgendekerncompetenties:

Advisering en ondersteuningsocialepartners

Marktonderzoekonderwerkgeversen verzekerden

Kennismanagementvan (pensioen-)marktenen

spelers

Productontwikkeling

Pensioenadministratie

Pensioencommunicatje

Tot op hedenblijkt men in de meestegevallenweer te
kiezenvoor het ABP Pensioenfonds.Natuurlijk zijn deze
vrijwillige toetredersvan hartewelkom.

De dynamiekin onzebrededoelgroepvan aangesloten
werkgeversuit de sectorenvan Overheiden Onderwijs
heeft ook in 1996 geleid tot enige collectieveuittre—
dingen.De aanleidingenhiervoorzijn onderandere
verzelfstandigingvan specifiekeoverheidsdienstenen
algemeneprivatiseringen.Ook van dezepartijen treden
er vervolgenseengroot aantalweervrijwillig toe.
Voor eengrote groepinstellingenin de zorgsector
(40.000verzekerden)is in 1996 de politieke beslissing
genomen,dat dezeinstellingen vanwegede verplicht
stelling binnende bedrijfstakvoor de zorg tot het PGGM

moetentoetreden.Voorenkeleinstellingenuit deze
groep is dit al in 1996 gerealiseerd,voor de meesteper
I januari 1997 en eenklein aantalmaakt in de loop van
1997 de overstap vanABP naarPGGM.
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‘\BP Beleggingenmoetvoor meerdereopdrachtgevers
-net verschillendebeleggingswensenkunnenwerken’

ABP Beleggingen

Mgemeen

ABP Beleggingenis de vermogensbeheerdervan het
ABP Pensioenfonds envan de ABP VerzekeringsgroepNV.

DaarnaastbeheertABP Beleggingenhet vermogenvan
externeopdrachtgeversdie een relatie met ABP

hebben,waaronderhet vuT-fonds en het Fonds
ArbeidsongeschiktheidsverzekeringOverheidsperso
neel (rAoP).
Kort geledenis ABP Beleggingenvermogensbeheerder
geworden voorde nutsbedrijven voorde heift van de
portefeuille.Dezeopdrachtheeftbetrekkingop de
eerdergenoemdeFUR-regelingvoor dezebedrijven.

Ons bedrijf dient elke objectieveperformance-testmet
vergelijkbarevermogensbeheerderste kunnendoor
staan:qua rendement,doelmatigheid,advieskwaliteit
en dienstverlening.

Beleggingsstrategie

Vanuit de missie en ambitie van ABP Beleggingen
wordt de noodzaak zonneklaarvan hoogpresterend
vermogensbeheer.Het beleggingsbeleidvan ABP

Beleggingensluit aanbij de risicostructuuren de (in
de tijd gespreide)verplichtingenvan het fonds.Ret is
voorts ‘robuust’ te noemenvoor wat betreft de zoge
naamdenooit—beheersbareonzekerhedenin de wereld.
Ret geprivatiseerdeABP heeft thansmeermogelijk—
hedenvoor het genererenvan eenhogerrendement.
Daartoezal meerin aandelenen in onroerendgoed
wordenbelegd.Doel is tot hetjaar 2000 stapsgewijs
een optimalestrategischebeleggingsmixop te bouwen
van 40% zakelijke waarden,waarvan30% aandelenen
io% onroerendgoed,en 60% vastrentendewaarden.
Eind 1996 bedroeg hettotale belangin zakelijke
waardencirca 25,5%,waarvani8% in aandelenen
7,5% in onroerendgoed.

De beleggingenvan ABP wordenin verbandmet een
betererisicobeheersinggespreidover degehele
wereld.Met een omvangrijk vermogenis een betere

spreidingover economischesectorenen landenmoge
lijk en wordendus minder risico’s gelopen.De rende
mentenop de beleggingenzijn athankelijkvan de
activiteit en de winstgevendheidvan de economische
sectorenwaarinbelegd wordt.Door beleggingenover
tal van verschillendesectorenen economieënin de
wereld te spreiden,is de waarschijnlijkheidgroter dat
de zwaktevan één of enkelesectorenmeerdan
gecompenseerdwordt door de krachtvan andere
bedrijfssectoren.

Ret aanbuitenlandsebeleggingeninherentevaluta

risico wordt voor o% afgedektmiddels valuta-swaps.
Hierdoorwordt de invloed van valutabewegingen
sterk afgezwakt,in positievezowel als in negatieve
richting.

Aandachtvoor het genererenvan een extraperfor
mance ten opzichtevan eenvoorafafgesprokenmarkt
gemiddeldezal plaatsvindendoor eencombinatievan
actiefmanagementvan deelportefeuilles,anticyclisch
portefeuillebeheeren het toevoegenaande beleg—
gingsmixvan minderliquide beleggingsvormen,waar
onderbeleggingenin niet-beursgenoteerdeonder
nemingenen - op bescheidenschaal- in venture
capital.
Expliciet is in 1996 bij de inrichting van de processen,
de aansturingen de systemengelet op de eis van
flexibiliteit. ABP Beleggingenmoetvoor meerdere
opdrachtgeversmet verschillendebeleggingswensen
kunnenwerken.

Beleggenals top-downproces

Professioneelbeleggenis meerkunde dan kunst.Ret
beheerstnemenvan ingecalculeerderisico’s is een
anderyak dan het najagenvan subjectieveen grillige
winstkansen.Beleggenis eengestuctureerdtop-down
proceswaarbij per processtaprisicokadersstelselmatig
in het beleggingsproceswordenbetrokken.
Beslissingenwordengenomenop basisvan een



De schaalgroottevan ABP werkt in ons voordeel.
Daadwerkelijkprofessioneelvermogensbeheeris
Dnomstotelijk een ‘economiesof scale’ activiteit’

. Beleggingen
Beleggenals top-downproces

vaststellenrisicoprofiel fonds

strategischbeleggingsbeleid

nticyclisch/dynamischportefeulllebeheer

portefeuillemanagement

transacties

bewaking/vastlegging/rapportage

Kerncompetenties

De procesmatigewerkwijze van ABP Beleggingen

Ieidt tot de volgendekerncompetenties:

adviseringopdrachtgever(s)en procesaansturing

research

kennismanagementvan marktenen spelers

netwerkontwikkeling

portefeuillemanagement

systemenen administratie

risico-management

juridischeknow how

expliciete afwegingvan verwachtrendementtegenover
te nemenrisico’s.
Als sluitstuk van het beleggingsprocesstaanmarkttrans
actiesen bewaking,vastleggingen rapportage.
Het mondiaalbeleggenvan eenfondsvermogen
volgenseengestructureerd,beheersbaaren controleer
baarproces,vereist eenflinke omvangvan het apparaat.
De schaalgroottevan ABP werkt hierbij in ons voor
deel.Daadwerkelijkprofessioneelvermogensbeheeris
onomstotelijkeen‘economiesof scale’ activiteit.

Performance

ABP Beleggingenwil zich metenmet de markt.
Daaromnemenwij samenmet anderendeel in een
jaarlijkse vergelijking van de beleggingsresultaten.

Zekervoor het vermogensbeheervoor pensioen
fondsengeldt dat de performancein eenmeerjarig
perspectiefmoetwordenbezien.Waardeschomme—
lingen vanjaar tot jaar gevendan ook eenvertekenend
beeld.

Voor ABP Beleggingenstaande lange termijnverplich
tingen van ABP centraal.Een sterkeperformanceis
nodig om stabieleen zo laag mogelijke pensioenpre
mies te waarborgen.Een systeemvan buffervorming
zorgt ervoor dat op kortere termijn tegenvallende
resultatenniet direct tot hogerepremiesleiden.
De afgelopentien jaar zijn er mooie rendementen
geboektin de beleggingsmarkten.Hiervan hebben
partijen met meerruimte voor beleggingenin zake
lijke waardendan ABP Beleggingentot vóór i januari
1996 had,het meestkunnenprofiteren.Nog steeds
lij ken de bomentot in de hemelte groeien.De rente
en inflatie zijn gedaald,het gaat de economievoor de
wind, de winstenvan het bedrijfslevenblijven nog
steedsgroeien.De economischegolf maakteen
opwaartsebeweging.Wanneerwinstenweer terug—
lopen of de rente en inflatie stijgen,kan het tij echter
snel keren.

Performance-overzicht1994- 1996 in %

Uit de tabel blijkt dat ABP over de periodewaarinhet
participeertin de WM—performancemetingper cate—
gonebeterpresteertdan het vergelijkbarerendement
in het WM-urnversum.Dit bestaatuit het geniiddelde
rendementvan vrijwel alle Nederlandsepensioen
fondsen;de portefeuillesvan ABP en enkeleandere
zeergrote Nederlandsepensioenfondsenzijn hierin
niet opgenomen.Ret totale rendementwordt

(

Gemiddelde1994tIm 1996 ABP WM-Universum

Vastrentend 7,6 7,4

Aandelen 13,7 11,1

Onroerendgoed 10,4 7,7
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verkregendoor het rendementper categoriete wegen

met het relatieveaandeelin de betreffendeporte—
feuille.
DoordatABP minder kon beleggenin aandelendan
gemiddeldin het wM-universum(is% versus30%) is

het verschil op totaalniveaugeringerdan ophet
niveauvan de individuele categorieen.

Aandelen

Gedurendehet verslagjaarvond overeenkomstighet
strategischegroeipadeenforse uitbreidingplaatsvan

het belegdevermogenin aandelenin Amerika,Europa
- inclusiefNederland— Japanen Zuidoost-Azië.
Eenbelangrijk deel van het buitenlandseaandelenver—
mogenwordt belegdin intensievesamenwerkingmet
vermogensbeheerdersmet de bestekennis van de
lokale markten.
In 1996 Zijfl voorbereidingengetroffenom zeif een
kernportefeuillein eigenbeheervoor Europate
vormen.VandezeEuropesekernportefeuillezullen
uiteindelijk beleggingenin twaalf landendeel
uitmaken.

Door dezeuitbreidingvan de ondereigenbeheer

staandevergrote‘thuismarktEuropa’verwachtABP

Beleggingengunstigeeffectenop de kostenvan
vermogensbeheer.Bovendien biedtde combinatievan

intern en externbeheerdeportefeuillessynergie—voor—
delen.Ben hoog niveau,eigenkennis en expertise
verbetertde samenwerkingmet de externepartijen en
de wederzijdse resultaten.In 1997 wordt stapsgewijs

circa i miljard guldenin dezeportefeuillebelegd.

Op selectievebasisheeft gedurendehet verslagjaareen

aanmerkelijketoenameplaatsgevondenvan beleg
gingenin zogenaamde‘actieve portefeuilles’,met het
doel om een extra rendementten opzichtevan de
index te behalen.Ook is eenvoorzichtigestart
gemaaktmet beleggingenin aandelenvan participatie
maatschappijenin en buiten Nederland.Binnen
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bepaaldebandbreedtes— eengelimiteerdeomvang
binnenhet totaal der beleggingen- is het voordeel
van beleggingenin dezefondseneengemiddeld
hogerrendementdan dat op beursgenoteerde
aandelen.

Inmiddelswordenselectiefgroterepositiesgenomen
in Nederlandsebeurs—genoteerdebedrijvendie een
winstgedrevenstrategievoeren.

Corporategovernance

Het afgelopendecenniumIaat eensterkegroei van

(pp het institutioneleaandelenbezitzien. Dat geldt ook
voor ABP. Ret belangvan de institutionelebeleggers

voor de financieringvan Nederlandseondernemingen
valt moeilijk te overschatten.Vanhun kant hebben
institutionelebeleggersbelangbij goedgeleide
bedrijvenen meerspecifiekbij eenserieuzenaleving
van de aandeelhoudersrechtenen de zekerheiddat bij

de noodzakelijkebe1angenafvegingdoor het bestuur

van de ondernemingde belangenvan de institutio

nele aandeelhoudersserieuzeaandachtkrijgen. Dit

laatsteklemt temeerdaarvoor de institutionele
aandeethoudersals groep‘stemmenmet de voeten’

geenrealistischalternatiefis. Institutioneleaandeel—

houderszijn meerdan ooit lange termijn—aandeel—

houdersgeworden.Dat is de kern van de door

institutionelebeleggersaangezwengeldediscussieover

corporategovernance.Ret is niet toevallig dat deze

discussie,die gestartis in de vs onderaanvoeringvan

enkelegrote pensioenfondsen,zijn vervoig heeft

gekregenin hetVerenigdKoninkrijk (Cadbury
Report) en nu ook in Nederlandwordt gevoerd.

Recentelijkheeft de commissiePeters,waarin de

directeurAandelenvan ABP Beleggingenals vertegen—

woordigervan de pensioenfondsenzitting had,voor

stellen gedaandie moetenleiden tot eenverbetering
en intensiveringvan de relatie en de contactentussen

institutionelebeleggersen de ondernemingsleiding,
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‘lnstitutione)eaandeelhouderszijn meerdan ooit
langetermijn-aandeelhoudersgeworden’

aismedetot eenscherpereafbakeningvan de verant

woordelijkheden.

Mede op basisvan de bevindingenvan de commissie

Peters,en in goeci overlegtussende institutionele

beleggers,zal ABP het beleid ten aanzienvan corporate

governancevastleggenin eenexpliciet beleids-of toet

singskader.De belangrijkstepuntenwaarophet beleid

van de ondernemingzal wordenbeoordeeldzijn:

• bijdragevan de ondernemingsstrategieaan de lange

termijn aandeelhouderswaarde;

• daadwerkelijkeinvuffing van zeggenschapdoor

aandeelhouders,onderandereten aanzienvan het

dividendbeleid;
• kwaliteit van het bestuuren het toezicht;

en tenslotte,maarzekerniet het minst belangrijk:

• zorvuldig ondernemerschap.Dit heeft met name

betrekkingop de verantwoordelijkheidjegensde

werknemersen het milieu. Maar ook meeralgemeen

dienenondernemingeneenduidelijk beeld te hebben

van hun maatschappelijkerol en daaraanbewust

invulling te geven.

Onroerendgoed

Ret enkelejaren geledengenomenbesluit om vrijwel

alle onroerend-goedbeleggingenin binnen-en

buitenlandonder te brengenin vastgoedfondsenis

conform onzevoornemensten uitvoer gebracht.

Retjaar 1996 was het eerstevolledigejaar van zeif

standigheidvan de dochterondernemingenWinkel

BeleggingenNederlanden KantorenfondsNederland.

Dezebedrijvenhebbenforse inspanningengeleverd,

gericht op rendementsverbeteringen warensuccesvol

in het bevechtenvan stevigemarktposities.

De beoogdetoetredingvan anderebeleggerskomt

daarmeedichterbij. In 1997 zal wordenbezienof ook

de businessunitsWoningfondsABP enVastgoedadmi

nistratievolledig verzelfstandigdkunnenworden.

Op deAmerikaansevastgoedmarktenrealiseerdeABP

Beleggingenin 1996 eenaanzienlijkeuitbreiding van

strategischedeelnemingenin toonaangevendevast—

goedfondsen.
Inmiddelszijn er voor 1997 vergevorderdeplannenom

de indirectebeleggingenin Europauit te breiden.

Gedurende1996 zijn voorbereidingengetroffenvoor

het realiserenvan de eersteinvesteringenin de sterke

marktenvan Hong Kong, Singaporeen Australië.

VastrentendeWaarden

De vastrentendeportefeuillevan ABP Beleggingenis

momenteelvrijwel volledig geconcentreerdin beleg—

gingenin de (veer)krachtigeNederlandseeconomie.

AEP Beleggingenwerkt momenteelplannenuit voor

eenbredereinternationalespreidingvan de vastren—

tendewaarden.Dit scheptruimte voor nieuwe activi—

teiten in nieuwe marktenmet eenhogerrendement.

Het aandeelin buitenlandsevastrentendebeleggingen

zal de komendejaren gestaaggroeien,naasteen

nadrukkelijkeaanwezigheidin de Nederlandsemarkt

sectoren.
Eennieuwe activiteit betreft het afsluitenvan lenings—

overeenkomstenmet het Nederlandsebedrijfslevenen

in bet bijzondermet grote multinationals.Dit gebeurt

direct maarook via eenstrategischesamenwerking,

met toonaangevendepartijen die eenstaatvan dienst

hebbenop het gebiedvan corporatefinance.

Een anderemaatregelgericht op het realiserenvan een

hogerrendement,betreftbeleggingenin actieveporte

feuilles. Een rente—arbitrageportefeuilebestaandeuit

Nederlandsestaatsobligatiesis daarvanbet eerstevoor—

beeld.Hiermeekan eenbeterrendementworden

behaaldbij gelijke risico’s. Een zogenaamderente—antici—

patieportefeuilleis thansin voorbereiding.

Gedurendehet verslagjaarontwikkeldeABP Beleggingen

eenvolledig geautomatiseerdsysteemvoor de verwer—

king van vastrentendebeleggingen.Dit in de beleg
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gingswerelduniekesysteemstelt ABP Beleggingenin
staatom snel in te spelenop kansenen ontwikke
lingen in de markt voor openbareen onderhandse
leningen.Bovendienbrengt hetsysteemcle beleg
gingsrisico’snauwkeurigin kaart,hetgeenleidt tot een
verdereverbeteringvan cle beheersingvan risico’s.

Europathuismarkt

Europazal zich als gevoig vande snel toenemende
internationalespreidingvan de beleggingende
komendejaren in versneldtempo ontwikkelen tot de
thuismarktvan ABP Beleggingen.De komstvan de
EMU versneltdit procesnog extra.Hierdoor zal er op
termijn één transparante,liquide Europesegeld— en
kapitaalmarktontstaan.
Met het oog op dezeontwikkelingenzullen beleg
gingenbinnenEuropasteedsvaker intern beheerd
worden.

Core business

ABP Beleggingenis zich de laatstejaren steedsmeer
gaanconcentrerenop zijn kernactiviteiten.
De meesteuitvoerendeactiviteitenzijn ondergebracht
in zelfstandigebedrijven.Dit gebeurde in reeds
met de uitvoerendeonroerend—goedactiviteiten.In
1996 was het de beurt aanABP Hypothekenen zijn
voorbereidingengetroffenvoorTreasuryManagement,
de toekomstigeinternebank.
In wat men eenomgekeerdebewegingzou kunnen
noemen,zal ABP Beleggingennet als in Nederland
ook in het ‘Europesebuitenland’meerportefeuilles
intern gaanbeheren.

IntegratieHypothekenin Verzekeringen

ABP blijft actiefbeleggen inhypothekenvoor particu
lieren - voor deelnemersen voor derden- via ABP

Hypotheken.Dit bedrijf is in 1996 geIntegreerdin
ABP VerzekeringsgroepNV. Dezeintegratieresulteertin
kostenvoordelen,eensterkerefocus op de markt en
eenversterkingvan de dienstverleningaan de kianten.

i
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Het beleggingsprocesvan ABP Beleggingenis strak
professioneelgestuurd,gedisciplineerden transparant’

Internebank

In 1996 gafABP Bestuurgroenlicht voor de inrich
ting van eeninternebank.Dezeregelt het liquidi—
teiten- en betalingsverkeer voorABP, de uszo en
andereaan ABP gelieerdeorganisatieszoalshet VUT—

fonds.Daarnaastzal de internebank de derivaten—
transactiesuitvoeren voorABP Beleggingen.
Op dit momentwordt bekekenof de internebank
eenapartejuridischestatusdient te krijgen.

Risicomanagement

Verantwoordelijkheid voor eenomvangrijk vermogen
vraagt om nauwgezetrisicomanagement.Ret paritair
samengesteldeABP Bestuurvan vertegenwoordigers
van werkgeversen werknemersgeeft in de beleg—
gingsstrategieen hetjaarlijkse beleggingsplande
kadersaanwaarbinnenABP Beleggingenkan werken.
De feitelijke uitvoeringis vervolgensde verantwoor
delijkheid van ABP Beleggingen.De ABP Beleggings
commissievan externedeskundigenadviseert ten
aanzienvan de beleidsvoornemens.

Ret beleggingsprocesvan ABP Beleggingenis strak
professioneel gestuurd,gedisciplineerden transparant.
Functiescheidingzorgt voor duidelijke ‘checks en
balances’.Continuemetingen rapportage,en interne
richtlijnen die nog aanmerkelijkstrengerzijn dan de
richtlijnen van de wettelijke toezichthouders,dragen
verderbij aande soliditeit van het ABP beleggingsbe
drijf.
De inzetvan derivaten- o.a. futures,opties,swapsen
termijnzaken— kan rente— en valutarisico’svermin—
deren.Dit is voor ABP reden omhet gebruikvan
dezeinstrumentenbinnenstrakkerisicokadersstelsel—
matig binnenhet beleggingsproceste introduceren.

Onderscheidendekracht

ABP Beleggingenbiedt in de wereld van professionele
vermogensbeheerderseenunieke combinatievan
omvang,toewijding en onathankelijkheid.

Ret laatstemaargeenszinshet minst belangrijkepunt
van positiefonderscheidligt beslotenin het ontbreken
van eeneigenABP-winstbejag.

De omvangvan het belegdefondsvermogenis geendoel
op zich. ‘Economiesof scale’gaanin een‘bedrijf’ als dit
wel degelijk handin handmet de schaalgrootte.Ook
recentonderzoekonderAmerikaanseen Canadese
pensioenfondsenbevestigt onzestelling dat schaalgrootte
handin handgaatmet lage kosten- bijvoorbeelduitge
drukt in apparaatskostenper miljard gulden belegd
vermogen.

Omvangstelt ons in staatprofessionaliteitover eenbreed
front op te bouwen,waardooreenactief, ende wereld
omvattendbeleggingsbeleidkan wordengevoerd.
Onze toewijding magblijken uit het feit dat ABP al 75
jaar eensterkebandonderhoudtmet de werkgeversen
werknemers vooroverheiden onderwijs.Kort en
krachtig:wij kennengeenanderebelangendan die van
onze opdrachtgeversen deelnemers:werkgeversen
werknemers.
ABP Beleggingenkent zijn opdrachtgeversals geenander
en kan daardoorpermanentzorgen vooreendoel
treffende beleggingsstrategie.Ret resultaatis eenopti
male verhoudingtussenbeleggingsopbrengstenen
premies.

De organisatieheeft alle disciplinesvan vermogensbe—
heerin eigenhuis enslaagter in ‘s wereldsbesteexterne
vermogensbeheerdersbinnental van eigenbeleggings
specialismesaanzich te bindentegenacceptabele kosten.
Door eenuitgebalanceerdgeheelvan toegesneden
deskundigheid,ervaringen toegepastinzicht, relatie—
netwerkenen informatieblijken wij uitstekendtoegerust
om hogerendementente realiseren.
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Grondsiagenvoor de financiëleversiaggeving

Algemeen

Bij de privatiseringvan het publiekrechtelijkeAlge
meenBurgerhjk Pensioenfondsper i januari 1996

werd de StichtingPensioenfondsABP opgericht,een
bedrijfspensioenfondsdat de collectievepensioen
regelingvoor de ‘bedrijfstak’ overheiden onderwijs
uitvoert en als zodanigde werkzaamhedenvan het
voormaligeAlgemeen BurgerlijkPensioenfonds
voortzet (met uitzonderingvan het socialezeker—
heidsdeel,dat is ondergebrachtbij de Stichtinguszo).

Bij de opzetvan de financiëleversiaggevingis
gekozen vooreenanderewijze van presentatievan de
balans.Dit om te anticiperenop de verwachtericht—
lijnen voor de versiaggevingvan pensioenfondsen.In
de geconsolideerdebalansopstellingwordt flu uitge
gaanvan de verplichtingenopgebouwderechten.Het
verschil met het beschikbarevermogen wordtaange—
duid als marge.

De geconsohdeerdeverloopstaatbevatde uitkomsten
van de vergelijking tussende ontwikkelingenvan de
verplichtingenmet die van het beschikbarevermogen.

Naastde wijziging in de presentatieheeft ook een
herzieningvan de waarderingsgrondslagenplaatsge
vonden.De beleggingenin zakelijke waarden-

aandelen,converteerbareobligaties,direct en indirect
onroerendgoed- wordengewaardeerdtegende
gemodificeerdeactuelewaarde.Dit is de marktwaarde,
in voorkomendgeval taxatiewaarde,onderaftrek van
eenbuffer die ten laagstenihil is en ten hoogstegelijk
aan de som van 30% van de marktwaardevan de
beleggingenin aandelenen converteerbareobligaties
en i% van de marktwaarde,dan wel taxatiewaarde,
van de beleggingenin direct en indirect onroerend
goed.De buffer wordt gemuteerdmet de waardeont
wikkeling van de betreffendebeleggingscategorieen
bestaandeuit de koerswaarde-en valutafluctuatiesen
bij verkoop gerealiseerderesultaten.

De bedragendie de maximum-of minimumomvang
van de buffer over- respectievelijkonderschrijden
wordenverantwoordals beleggingsresultaat.
De waarderingsgrondslagvan de vastrentendewaarden
- onderhandseleningen,hypothecaireleningenen
obligaties— blijft de aflossingswaardegecorrigeerd
voor nog niet vrijgevallen agio/disagiotegenactuele
valutakoersen.Geziende ten opzichtevan de zakelijke
waardengeringevolatiliteit wordt het vormenvan
eenbuffer voor waardefluctuatieshier niet nodig
geacht.

Nieuw is ook hetopnemenvan de beleggingen
inclusiefde bijbehorendevorderingen,schuldenen
liquide middelen.Dit leidt tot eenverlagingvan het
netto viottend actief. Met dezewijziging in de pre
sentatiewordt consistentiebereikt tussende verschil—
lende deelportefeuillesen aansluitingverkregenbij
het in beleggerskringenin zwang zijndedenkenin
portefeuilletermen.

De wijzigingen in de presentatieen in de waarde—
ringsgrondslagenhebbenper saldo geeninvloed op
het totaal beschikbaarvermogenper eind 1995.

Op onderdelenis uiteraardsprakevan plussenen
minnenals gevoig van dezewijzigingen. De invloed
van de wijziging in de grondsiagenover hetjaar1996

bedraagt+ f 6 miljard en bestaatuit een overloopvan
de buffer voor beleggingenin zakelijke waarden.Dit
bedragis opgenomenin de post beleggingsresultaat.

In de presentatieis het vermeldenvan cijfers vóór
consolidatieachterwegegelaten.Dit is gedaanter
wile van de overzichtelijkheid,daarde gegevensvoor
en na consolidatievrijwel identiek zijn. De vergelij
kendecijfers 1995 zijn gepresenteerdvolgensde
nieuwesystematiek.

Grondsiagenvoor de consolidatie

In tie geconsolideerdejaarrekeningwordenale
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groepsmaatschappijenopgenomenmet toepassingvan
de integralemethodevan consolideren. Definanciële
gegevensvan door ABP of groepsmaatschappijen
aangeganejoint—ventures(partnerships)worden
geconsolideerdnaarevenredigheidvan het gehouden
belang.

Niet geconsolideerdzijn de deelnemingenin ABP

VerzekeringsgroepNV. De activiteitenvan ABPVerze—
keringsgroepNV zijn volledig gescheidenvan de acti
viteiten van het pensioenfonds.

Grondsiagenvoor de omrekeningvan vreemde valuta

De activa en passivain vreemdevaluta en de ter
dekkingvan het valutarisicoafgeslotentransacties
wordenin guldensomgerekendtegende koersenper
balansdatum.De hieruit voortvloeiendeomrekenings
verschillenwordenwat betreft de vastrentende
waardenverantwoordin de post beleggingsresultaaten
wat betreft de zakelijke waardenin de buffer.
Baten en lasten invreemdevaluta wordenin guldens
omgerekend tegende koersenper transactiedatum.
De verschillentussende transactiekoersen de koers
van afwikkeling wordenopgenomenin het beleg
gingsresultaat.
De voor omrekeninggehanteerde koersenzijn de
WM-fixingkoersen i6.oo uur Londen-tijd,zoals gepu
bliceerdvia Reuters.

Waarderingsgrondslagen

Verplkhtingenopgebouwderechten

De verplichtingenwordenbepaaldals de huidige
waardevan de verwachtetoekomstigeuitkeringen,
rekeninghoudendmet daarvoorbenodigdeexcasso
kostenvoor de onderscheiden pensioensoorten,
uitsluitendvoor de tot en met ultimo boekjaarop
gebouwde(tijdsevenredige)rechtenvan de dan
aanwezigedeelgerechtigden.De berekeningenzijn
gebaseerdop actuariëlegrondsiagen,onder meer
rekenrente,kansreeksenvoor actievenen slapers

aismedevoor gehuwdheidsfrequenties.De in de bere
keningengehanteerderekenrenteis 4%. Dit houdt in
dat de overrenteboven ditpercentagejaarlijks
beschikbaaris voor indexatievan ingeganeen uitge
steldepensioenen.De overige actuariëlegrondsiagen
zijn ontleendaanwaarnemingenop het eigendeelge
rechtigdenbestand.Zij wordeneensper tweejaar vast—
gestelden in de tussentijdjaarlijks geevalueerd.

Vastrentendewaarden

Onderhandseleningen, hypothecaireleningenen
obligatieswordengewaardeerdtegenaflossingswaarde
gecorrigeerdvoor nog niet vrijgevallen agio/disagio,
inclusiefvorderingen,schuldenen liquide middelen.
De omrekeningvan vreemdevaluta in guldens
geschiedttegende koersenop balansdatum.
Agio/disagiowordt op basisvan gemiddeldelooptijd
toegerekendaanhet beleggingsrendement.De klim
leningen wordengewaardeerdinclusiefgeactiveerde
renteen spaarhypothekenonderaftrek van het opge
bouwdespaarkapitaal. Waarnodig wordt rekening
gehoudenmet een,op basisvan eenbeoordelingvan
de volwaardigheid,noodzakelijkgeachtewaarde
correctie.

Zakelijke waarden

Aandelen(inclusiefbeleggingenin participatiemaat—
schappijen),converteerbareobligaties,direct en in
direct onroerendgoedwordengewaardeerdtegende
gemodificeerdeactuelewaardeinclusiefbijbehorende
vorderingen,schuldenen liquide middelen. Deom
rekeningvan vreemdevaluta in guldensgeschiedt
tegende koersenop balansdatum.Indien voor deze
beleggingengeenbeursnoteringbestaat,wordt de
intrinsiekewaardegenomen.
De gemodificeerdeactuele waardeis de marktwaarde,
in voorkomendgeval de taxatiewaarde,onderaftrek
van een buffer.Vooreen naderetoelichting: zie het
onderdeelAlgemeenop paginavijf.
Ingeval van het houdenvan aandelenin startende
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ondernemingenvindt, gedurendede periodewaarin
aanloopverliezenwordenverwacht,waarderingplaats
tegenhet ingebrachtekapitaal.Na dezeperiodewordt
overgegaanop de gemodificeerdeactuelewaarde.
Vorderingenuit hoofdevan financiëleleaseonroerend
goedwordengerubriceerdonderbeleggingenin
onroerendgoeden gewaardeerdtegende contante
waardevan de toekomstigetermijnen,waarbij de
contractueelovereengekomenrentevoetgeldt als
disconteringsfactor.Bij het bepalenvan de maximale
omvangvan de buffer telt financiële leaseonroerend
goedniet mee.

Netto viottend actief

Viottende activa van materiëleaardwordengewaar—
deerdtegen verkrijgingsprijsverminderdmet lineaire
afschrijvingenberekendover de geschatteeconomi
schelevensduur.Bedrijfsgebouwenvoor eigengebruik
wordengewaardeerdtegentaxatiewaardein verhuurde
staat.Op dezebedrijfsgebouwenvinden geenjaar
lijkse afschrijvingenplaats.
Niet aanbeleggingsportefeuillestoewijsbarevorde
ringen,liquide middelenen kortlopendeschulden
aismedeoverlopenderenteworden opgenomentegen
nominalewaarde.

Onderhet nettoviottend actiefzijn opgenomende
zogenoemdemltigeringsvoorzieningOP/NP (ouder
domspensioenen/nabestaandenpensioenen)en VUT, en
de zogenoemdereductievoorzieningFPU. Dezevoor
zieningenwerdenin 1995 gevormdvoor een tijdelijke
verlagingvan de door werkgeversen werknemerste
betalenpremie.De eerstevloeit voort uit de wet
FVP/ABP (FinanciëleVoorzieningenPrivatiseringABP),

de tweedeuit de regelingFPU (Flexibel Pensioenen
Uittreden).

Resultatenrekeningen verloopstaat

De in de resultatenrekeningen de verloopstaatopge—
nomenpostenzijn voor wat betreft de overloop van
de buffer en de mutatiesin de verplichtingenbepaald
door de in de balansgehanteerdewaarderingsgrond
slagen.Gerealiseerdebeleggingsopbrengsten,premies,
uitkeringenen kostenzijn opgenomentegennomi
nale waardeen toegerekendaande periodewaaropze
betrekkinghebben.
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Fondspositie

De ontwikkeling van de voorzieningopgebouwderechtenen
van het vermogenin 1996 op hoofdlijnen is in onderstaand
overzichtweergegeven.

Ontwikkeling voorzieningopgebouwderechten(in f miljoen)

Rekenrente 7.224
Pensioenindexatiesen loondrift 5.189
Pensioenopbouw 5.407
Beschikbaarvoor uitkeringen -7.487
Actualiseringgrondsiagen 4.336
Verwachtekostenen overigemutaties -745

13.924

Totale ontwikkeling 13.924

Als toelichting op de tabel hierbovendient het
volgende.Ret beleggingsresultaatkan wordenafgezet
tegende oprentingvan de verplichtingenop basisvan
de actuariëlerekenrentevan 4% aismedehet effect van
algemenesalaris— en franchiseontwikkelingenen loon—
drift op de pensioenverplichtingen.Uit de tabelblijkt
dat het saldo van dezetwee postendit jaar bijzonder
gunstigwas,voornamelijk als gevoig van de ontwikke
ling van de aandelenmarkt.

Ontwikkeling beschikbaarvermogen

Beleggingsresultaat,rekenrente
Beleggingsresultaat,excedent
Premies
Pensioenenen uitkeringen

-838 Kosten en overige mutaties
16482
-2.500 Reductievoorzieningiu
13.982

Ret verschil tussenpensioenopbouwen premieswordt
in belangrijkemateverklaarddoor de systematiekvan
het synthese-model.In dit model is de op de lange
termijn benodigdepremiehet uitgangspunt,terwijl de
post pensioenopbouwvooral wordt bepaalddoor
gebeurtenissenin het verslagjaar.Voorde werking van
het synthesemodelwordt verwezennaarde profiel
schetsin dit jaarverslag.

t

Het jaar 1996
Voor de bepalingvan de fondspositieis het van belangte

constaterenof de tot de balansdatumopgebouwderechten
zijn gedektdoor beschikbaarvermogen.Zoals uit onderstaand

overzichtblijkt is dat ultimo 1996 het geval. De dekkingsgraad

voor OP/NP, dat wil zeggenna eliminatie van bovenwettelijkIP,
bedraagt108,3%.

(in f miljoen)

Ultimo 1996 (vódr dotatie FPU)

Ultimo 1995
Fondsresultaat
Dotatie FPU

Mutatie marge

Voorziening
opgebouwderechten

193.283
179.359
13.924

13.924

Ontwikkeling
marge

18.145
15.587
2.558

-2.500
58

Beschikbaar
vermogen

211.428
194.946
16.482
-2.500
13.982

7.224
13.545
4.234

-7.683
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Pensioenenen uitkeringenkomenten lastevan het
vermogen.Terdekking daarvankomt eenbedragbe
schikbaaruit de daarvoorgetroffenvoorzieningopge
bouwderechten.
In aanvullingop het vorigjaar uitgevoerdeonderzoek
naarde (eigen) actuariëlegrondsiagenheeft in de loop
van 1996 naderonderzoekplaatsgevondennaarin het
bijzonderde sterftegrondslagen.
Daarbij zijn de sterftegrondslagenniet - zoals gebruike
lijk - gebaseerdop de waarnemingvan het aantal
personen,maarzijn de betreffendekansengewogenmet
de financiëlegevolgendie daarmeezijn gemoeid.De
conclusieuit het onderzoekis dat de voorzieningopge
bouwderechtenmoetwordenversterkten wel met

f miljard. Daarnaastzijn de uitkomstenvan het
vorige vijfj aarlijkse grondslagenonderzoekdoorgetrokken
tot ultimo 1996. Dit vergdeeenadditioneletoevoeging
aande voorzienlngvanf 0,9 miljard. Beide toevoe
gingenbedragensamenf 4,3 miljard, dit is iets meerdan
2%.

De belangrijkstecomponentenvan de post overige
mutatieszijn administratievebijstellingenvan de voor—
zieningopgebouwderechtenultimo 1995 en resultaten
op kanssystemen.

Al met al is hetjaar 1996 afgeslotenmet eenmargevan

f i,6 miljard en met eenpositieffondsresultaatvan

f 2,6 miljard. De dekkingsgraadvoor OP/NP was,
rekeninghoudendmet eenverlagingvan het fonds
vermogenten behoevevan een extra dotatieaan de
reductievoorzieningFPU, 108,3%.

PremiestelUng

a) OP/NP

In het financieringsstelselvan ABP, het zogehetensyn—
thesemodel,wordt een dekkingsgraadvan i io% van de
opgebouwderechtennagestreefdom de verplichtingen
ook in de toekomstveilig te kunnenstellen.Uitgangs
punt bij de premiestellingis de op de lange termijn

benodigdepremie.Daaropwordenzodanigeverhogingen
dan welverlagingentoegepastdat eenvan de i 10% afwij
kendedekkingsgraadzich telkensweer in de richting van
die norm beweegt.
Voor hetjaar 1997 is het premiepercentagevastgesteldop
12,4, hetgeen0,8% punt hogeris dan het voor 1996
geldendepercentage.De belangrijksteoorzaakvoor deze
premieverhogingis de invOering vande in het verslagjaar
1995 geactualiseerdegrondsiagenbetreffende sterfte-en
gehuwdheiclsfrequenties,waar in het vorigejaarverslag
reedsmeldingvan werd gemaakt.Beslotenis om de
daaruit volgendepremiestijgingte beperken,ondermeer
door het effect over tweejaren te faseren.

b) ReparatieANW-hiaten

De socialepartnershebbenafgesprokenom binnenhet

fonds de belangrijksteinkomensgevolgente reparerenvan
de invoeringper I juli 1996 van de nieuweANW (Alge
meneNabestaandenWet). Dezenieuwesocialeverzeke
ring, die de AWW (AlgemeneWeduwen-enWezenwet)
vervangt, leidtvoor een grote groep van nabestaandentot
eeninkomensterugval.Viahet fonds wordt eendeel van
de ontstanehiaten opgevuld.De dekkingvan dezelast -

inclusiefdelast van het tweedehalfjaar 1996 — vergt voor
1997 eenadditionelepremievan 0,2%,gerekendover
dezelfdepremiegrondsiagals die van de oP/NP—regeling.

c) Bovenwettelijk IP

Het premiepercentagevoor het bovenwettelijki
(invaliditeitspensioenuitgaandebovenwAo-conform)
voor 1997 is vastgesteldOp 2,0. Bij de vaststellingvan dit
premiepercentageis, in het bijzonderin de overgangs—
periodenaarde wAo-conformeregeling,sprakevan
betrekkelijk veel onzekerheidomtrenthet aantaluitke
ringsgevallenen de hoogtevan de aanspraken.Aangezien
het bovenwettelijk ii wordt gefinancierdvolgenshet

stelselvan rentedekking,waarbij kleine afwijkingen tussen
aannamesen realisatiestot substantiëlepremie—effecten
kunnenleiden, is de premiestellingvoor hetjaar 1998 in

dit stadiumnog zeeronzeker.
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Geconsolideerdefinanciële overzichten

Geconsolideerdebalans

(in f miljoen) 31-12-1996 31-12-1995

Verplichtingen

Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen 188.633 175.859

Bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen 4.650 3.500

193.283 179.359

BeschikbaarVermogen

Vastrentendewaarden 163.202 158.044

Zakelijke waarden 47.513 37.546

Netto viottend actief -1.787 -644

- 208.928 194.946

Marge 15.645 15.587

Geconsolideerderesultatenrekening

(in f miljoen) 1996 1995

Benodigderekenrente -7.224 —6.847
•

Beleggingsresultaten,rekenrentedeel 7.224 6.847

0 0

Effect pensioenindexatiesen loondrift -5.189 -2.181

Beleggingsresultaten,excedent 13.545 7.600

8.356 5.419

Pensioenopbouw -5.407 -5.396

Prerniebaten 4.234 4.259

-1.173 -1.137

Verwachtepensioenenen uitkeringen 7.487 7.147

Werkelijke pensioenenen uitkeringen -7.683 - -7.321

-196 -174

Actualiseringgrondsiagen -4.336 -5.526

Verwachtekostenen overigemutaties 745 -997

Werkelijke kostenen overigemutaties -838 -653

-93 -1.650

2.558 -3.068

Heerlen, 17 april 1997
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(in f miljoen)

Verplichtingenprimo

Mutaties in verplichtingen
Benodigderekenrente
Effect pensioenindexatiesen loondrift
Pensioenopbouw
Verwachtepensioenenen uitkeringen
Actualiseringgrondsiagen
Verwachtekostenen overigemutaties

Verplichtingenultimo 193.283

6.847
2.181
5.396

-7.147
5.526

997

179.359

Beschikbaarvermogenprimo

Mutaties in beschikbaarvermogen
Beleggingsresultaten
Premiebaten
Pensioenenen uitkeringen
Netto apparaatskosten
Overigemutaties
ReductievoorzieningFPU

14.447
4.259

—7.042
—279
-653

Beschikbaarvermogenultimo

Marge primo

208.928 194.946

Mutaties in marge
Fondsresultaat
Dotatie reductievoorzieningFPU

Marge ultimo 15.645

2.558 -3.068
-2.500 -

15.587

Heerlen, 17 april 1997

Geconsolideerdeverloopstaatvan verplichtingen
en beschikbaarvermogen

1996 1995

179.359 165.559

7.224
5.189
5.407

-7.487
4.336
-745

194.946 184.214

20.769
4.234

-7.683
-309
-529

-2.500

15.587 18.655
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Verplichtingen

De samenstellingvan de verp(ichtingen
opgebouwderechtenouderdoms-en nabestaan
denpensioenen,alsmedede verplichtingenuit
hoofdevan bovenwettelijkeinvaliditeits
pensioenen,is als volgt te specificeren:

71.923 67.162

12.029 11.739

Wachtgelders 9.479 8.089
Slapers 9.844 9.414
Invaliden 12.640 12.476

Gepensioneerden 51.794 48.125
Nabestaanden 20.024 18.854
Voorzieningsterfte 900

Ouderdoms-en nabestaandenpensioenen 188.633 175.859
Bovenwettelijkeinvaliditeitspensioenen 4.650 3.500

193.283 179.359

Vastrentendewaarden 163.202 158.044

Vastrentendewaarden betreffen onderhandse
leningen,obligaties, pand-en spaarbrievenen hypo
thecaireleningen.Het verloopvan de vastrentende
waardenis als volgt geweest:

Verloop
vastrentende
waarden

Beginstand
Mutaties
Verstrekkingen/aankopen
Aflossingen/uitlotingen
Vervroegdeaflossingen/
verkopen/e.d.
Eindstand

Een gedeeltevan de portefeuillevastrentende
waardenstaatniet ter vrije beschikking.Dit omdat
bij DNB (De NederlandscheBank) een intraday
faciliteit is aangegaanvan f 1,5 miljard.
De bijbehorendezekerheidsverschaffingultimo
1996 bedraagtf 2,0 miljard.

Toelichtingenop de geconsolideerde
financiële overzichten

Toelichting op de geconsolideerdebalans

(in f miljoen) 31-12-1996 31-12-1995

193.283 179.359

Actieven
VUT’ers

BeschikbaarVermogen 208.928 194.946

Onderhandse Obligaties Hypothecaire Totaal Totaal

leningen c.a. leningen 1996 1995

100.565 38.996 18.483 158.044 155.222

3.639 32.098 3.460 39.197 31.129
-6.598 -915 -678 -8.191 -12.126

-5.499 -18.208 -2.141 -25.848 -16.181
92.107 51.971 19.124 163.202 158.044
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(in f miljoen) 31-12-1996 31-12-1995

De actuelewaarde,geciefinieerdals de marktwaarde

inclusief overlopenderente,en de wijzigingen daarin

zijn onderstaandweergegeven.Voor niet genoteerde

leningenis de rendementswaardegenomen.

Actuele waardeprimo
Saldo aan- en verkopen/aflossingen

Actuele waardeultimo
Actuele waarde-ontwikkeling
Waarvan:
Koersontwikkeling
Valuta-ontwikkelingna afdekking

De margetussende waardein de balansen de actuele

waardebedraagtf 22.220miljoen (14%); eind vorig

boekjaarf 20.686miljoen (13%). Deze margewordt

bij de berekeningvan de dekkingsgraadom voorzich

tigheidsredenenniet in aanmerkinggenomenals voor

dekking van de verplichtingen beschikbaarvermogen.

Bij de bepalingvan de verplichtingenis immersveron

derstelddat de toekomstigeindexatieskunnen

wordengefinancierduit de rendementenna aftrek

van de actuarieelbenodigderekenrente.

Zakelijke waarden

Zakelijke waardenbetreffenaandelen,converteer

bareobligatiesen directeen indirectebeleggingen

in onroerendgoed.De beleggingenin financiele

leasezijn verantwoordonderhet directeonroerend

goed.Voor het bepalenvan de buffer telt de finan
ciêle leasead f 2,4 miljard niet mee.

De actuelewaarde,zijnde beurswaardecasuquo

marktwaardein verhuurdestaat,en de wijzigingen

daarinzijn als volgt geweest:

178.730 161.700
4.456 2.933

183.186 164.633
185.422 178.730

2.236 14.097

2.203 14.095
33 2

—L

47.513

Verloop zakelijke
waarden Aandelen

-15.738 -11.437
47.513 37.546

Actuele waardeprimo 32.206 13.077 3.700

Onroerendgoed Totaal Totaal

Direct Indirect 1996 1995

Aankopen/verkopen/
aflossingen
Waarde-ontwikkeling
Actuele waardeultimo
Buffer ultimo
Balanswaardeultimo

48.983 38.358

3.365 -61 1.023
8.515 702 724

44.086 13.718 5.447

4.327
9.941

63.251

6.526
4.099

48.983
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(in f miljoen)

De waarderingsmethodevoor de zakelijkewaarden

is marktwaardeonderaftrek van eenbuffer. Deze

buffer, die wordt gemuteerdvoor waarde-ontwik

kelingen en gerealiseerdeverkoopresultatenkent

eenonder-en eenbovengrens.De bedragendie

buiten dezegrenzenvallen wordentoegevoegd

aan het beleggingsresultaat.De waarde-ontwikke

lingen in 1996 hebbengeleid tot eenstandvan de

buffer ultimo 1996 van f 21.744miljoen; dit is

f 6.006 miljoen meerdan het daaraangestelde

maximum.Conform de waarderingsgrondslagenis

het bedragad f 6.006 miljoen toegevoegdaan het

beleggingsresultaat.

Netto viottend actief

Het nettoviottend actief bestaatuit - niet aan

beleggingentoewijsbare- viottendeactiva,

viottendepassivaen voorzieningen.In de post

vorderingenen overlopendepostenis begrepende

overlopenderenteop vastrentendewaarden.Gelet

op de aardvan eenpensioenfondszijn de bedrijfs

gebouwenin eigen gebruik en overigemateriële

activa opgenomenin de post materieelactief. Het

minderheidsbelangvan derdenis opgenomenin de

post kortlopendeschulden.

Viottende activa

Vorderingenen overlopendeposten

Materieelactief

Liquide middelen

Viottendepassiva
Schuldenen overlopendeposten

Leningen

Voorzieningen

MitigeringsvoorzieningOP/NP en VUT

Reductievoorzieninguru
Overigevoorzieningen

31-12-1996

De actuelewaarde-ontwikkelingad f 9.941

miljoen betrefteenkoersontwikkelingvan f 9.579

miljoen en eenvaluta-ontwikkeling,na afdekking,

van f 362 miljoen. Voor een gedeeltevan de op de

balansopgenomenaandelenportefeuilleberust

het juridischeeigendombij derden.Dit betreft in

verbruikleengegevenaandelentot eenbedrag

van f 1.433 miljoen (ultimo 1995 f 156 miljoen).

De bedongenvergoedingwordt verantwoordin

de post beleggingsresultaten.

ABP blijft economischeigenaarvan dezeaandelen.

Bij dezeverbruikleenovereenkomstenverlangt

ABP adequatezekerhedenvan de tegenpartijen.

5’

3 1-12-1995

-1.787 -644

6.235
5.623

128
484

-838
-679
-159

-7.184
-3.520
-3.300

-364

6.047
5.910

113
24

-826
-524
-302

-5.865
-5.365

-400
-100
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(in f miljoen) 31-12-1996 31-12-1995

De mitigeringsvoorzieningOP/NPen VUT ad f 3.520

miljoen heeft betrekkingop de verplichtingendie

voortvloeienult de wet FVP/ABP inzakede mitige

ring van hetwerkgeversaandeetin de premieOP/NP

en het werknemersaandeelin de premieVUT, beide

tot het jaar 2001.
Eenzelfdesoortvoorziening,groot f 3.300 miljoen

en voortvloeienduit de regeling FPU, is opgenomen
voor de reductievan de premievoor flexibel
pensloenen uittredengedurendeeenaantaljaren.

Dezevoorzieningis gevormduit eeneenmalige
dotatievan f 2.500 miljoen, aismedeeen oprenting

van f 400 miljoen in 1995 en f 400 miljoen in 1996.

De overigevoorzieningenbetreffeneenvoorzie
ning voor de projectenEuro en Eeuwwisselingad

f 150 miljoen, een algemenevoorzieningkrediet

risico’s op corporateloansen derivatenad f 130
miljoen en eenvoorzieningwachtgelden.

Marge

Marge primo 15.587 18.655
Mutaties in marge
Fondsresultaat 2.558 -3.068
Dotatie reductievoorzieningFPU -2.500

Marge ultimo 15.645 15.587

VIJFTIN
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(in f miljoen)

Niet uit de balansblijkende rechtenen verplichtingen

Valutapositie

Van het beschikbaarvermogenis omgerekend

tegenactuelewaardef 31.390 miljoen belegdin

het buitenland.De samenstellingis als volgt:

Vastrentendewaarden

Aandelen
Direct onroerendgoed

Indirect onroerendgoed

Totaal beleggingenbuitenland

Op grond van het vigerendebeleggingsbeleidzijn

de uit dezebuitenlandsebeleggingenvoortvloei

endevalutarisico’sgedeeltelijkafgedektdoor

middel van niet in de balansopgenomenvaluta

termijnverkoopcontracten.Ultimo boekjaarzijn

dergelijkecontractengeslotentot een bedragvan

f 12.971 miljoen. De tegenwaardeuitgedruktin

guldensop basisvan koersenper balansdatum

bedraagtf 13.065miljoen.

Derivaten
Derivatenzijn financiëleinstrumentendie door

ABP wordenbenutin het kadervan de beheersing

van beleggingsrisico’sen het realiserenvan de stra

tegischebeleggingsmix.De derivatenwordenniet

in de balansopgenomen.Er is immerssprakevan

rechtenen verplichtingenuit dezelfdeovereen

komst, waarvande prestatiesliggen na balans

datumof waarvande onderliggendehoofdsommen

uitsluitendfungerenals rekengrootheid.Voor

beeldenvan derivatenzijn v&utatermijncontracten,

swaps,futuresen forward rate agreements.

Naastde eerderonderhet kopje valutapositie

genoemdevalutatermijncontractenzijn per balans

datum renteswapsaangegaanvoor eenhoofdsom

van f 2.270 miljoen en termijntransactiesop aande

lenindices(futures)tot eenbedragvan per saldo

minus f 1.070 miljoen.

Renteswapswordendoor ABP gebruikt in het

kadervan de beheersingvan het renterisicobij

beleggingenin vastrentendewaarden.Bij dit

instrumentwordenuitsluitendrentestromenuitge

wisseld.

Termijntransactiesop aandelenindiceswordendoor

ABP gebruikt in het kadervan het handhavendan

wel corrigerenvan de totaleaandelenexposure

naarde gewensteexposure,danwel de

gewensteverdelingvan de aandelenportefeuille

over de landenwaarin wordt belegd.

Uit hoofdevan de afgeslotentransactiesheeft

ASP per balansdatumeankoopplicht ten

bedragevan f 518 miljoen en eenverkoopplicht

ten bedragevan f 1.588 miljoen. De waardevan

dezetransactiesuitgedrukt in koersenper

balansdatumbedraagtf 523 respectievelijk

f 1.622 miljoen.

Overigeniet uit de balansbijkendeverplichtingen

Per balansdatumstaanvoor het verstrekkenvan

hypothecaireleningenoffertesuit tot een

bedragvan f 280 miljoen. De verplichting tot

het, in geval van acceptatie,verstrekkenvan de

eningbedragenis niet in de balansopgenomen.

Voorts zijn per balansdatumvoor beleggingenin

onroerendgoedverplichtingenaangegaantot

eenbedragvan f 174 miljoen met eenmaximale

Iooptijd van 3 jaar. ABP is, terzakevan beleg

gingen in participatiemaatschappijen,verplich

tingen aangegaanom desgevraagdstortingente

verrichten.Per balansdatumbedragendeze

potentieleverplichtingenf 371 miljoen aannog

niet opgevraagdestortingen.

31-12-1996 31-12-1995

5.635 1.211

20.884 14.754

569 500

4.302
3 1.390

2.692
19.157
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Toelichting op de geconsolideerde
resultatenrekening

Cm herhalingte voorkomenwordt verwezennaar
de toelichting op de geconsolideerdeverloopstaat.
Alle postenvan de resultatenrekeningworden daar
toegelicht:eerstde mutatiesin de verplichtingen
en vervolgensde mutatiesin het beschikbaar
vermogen.

Toelichting op de geconsolideerdeverloopstaat
van verplichtingenen beschikbaarvermogen

(n f miljoen) 1996 1995

MutatiesVerplichtingen 13.924 13.800

Benodigderekenrente 7.224 6.847
De benodigderekenrenteis 4% van de verplich
tingen. Dezeoprentingdient te worden gedektuit
de behaaldebeleggingsresultaten.

Effect pensioenindexatieen loondrift 5.189 2.181
De indexatiewordt bepaalddoor de ontwikkeling
van de overheidssalarissenen vande franchise.Ook
dezeindexatiedient in beginselte wordengedekt
uit de behaaldebeleggingsresultaten.De loondrift is
gebaseerdop dedoor het CentraalPlanbureau
gemaakteraming.

Pensioenopbouw 5.407 5.396
De pensioenopbouwweerspiegelthet effect van
éénjaar diensttijddoortellingop de voorziening
opgebouwderechtenwaarin begrepende backservice.

Verwachtepensioenenen uitkeringen —7.487 -7.147
De postverwachtepensioenenen uitkeringenis
actuarieelberekenden beschikbaarvoor de te
realiserenpensioenenen uitkeringen.

Actualiseringgrondsiagen 4.336 5.526

In aanvullingop het vorig jaar uitgevoerdonder
zoek naarde (eigen)actuariëlegrondsiagenheeft
in de loop van 1996 naderonderzoekplaatsge
vondennaar in het bijzonderde sterftegrond
slagen.Daarbij zijn de sterftegrondslagenniet,

ZEVENTIEN



(in f miljoen) 1996 1995

Apparaatskosten(netto) 309 279

Apparaatskosten(bruto) 459 401

Vergoedingdoor derden -150 -122

De apparaatskosten(bruto) zijn als volgt te

specificeren:
Personelekosten 210 206

Materiëlekosten 218 195

UitvoeringskostenIp+/HPT 31 -

Met ingangvan 1 januari 1996 is de uitvoeringvan

de toen ingeganebovenwettelijkeinvaliditeitspen

sioenregelingen de herplaatsingstoelagenuitbe

steedaande per die datumopgerichteStichtirig

IJSZO (UitvoeringsinstellingSocialeZekerheid

Overheiden onderwijs).

Het gemiddeldpersoneelsbestandvan ABP:

In personen 2.345 2.314

In FTA’S 2.135 2.126

De verdelingvan het gemiddeldpersoneelsbe

standvan ABP is als volgt:

Directie en staven 105 123

Bedrijven 1.493 1.482

Facilitaire diensten 747 709

Overige Mutaties 529 653

Oprentingreductievoorzieningi’u 400 400

Buitengewonebatenen lasten 129 253

Dotatie reductievoorzieningFPU 2.500

TWINTIG



Overigegegevens

Overzichtvan in de consolidatiebetrokkendochtermaatschappijen

Dochtermaatschappij Vestigingsplaats Belang
in %

Maastricht 100

Utrecht 100

Heerlen 83

Heerlen 100

Heerlen 100

Rotterdam 100

Kerriactiviteit

Onroerendgoed

KantorenFondsNederlandBV Beleggenin onroerendgoed

en KantorenFondsNederland respectievelijkbeherenen

—

ManagementBV voerenvan het management
over registergoederen

Winkel BeleggingenNederland Beleggenin onroerendgoed

By en Winkel Beleggingen respectievelijkbeherenen -

NederlandManagementBV voerenvan het management
over registergoederen

(NIH.) Netherlands Exploitatie Holiday Inn hotel,

InternationalHotels BV Amsterdam

(HO.G.) Heerlen Aan- en verkooponroerendgoed
OnroerendGoed By i.v.m. hypothecaire1enrngnbe

drijf
GordiaanVastgoedBV Ontwikkelen en exploiterenvan

bouwprojecten

USA Holding By Houdstermaatschappijvan
partnershipsin

• E/R Associates
• One MemorialDrive Limited

Partnership
• Wright RunstadAssoc. Limited

Partnership

US Alpha Inc.
- New York I o) Beheersmaatschappijvoor beleg

gingen in de VerenigdeStaten

UK One BV UK Two By en Rotterdam IG Beleggingenin het Verenigd

Aldwych HouseBV Koninkrijk

Financieringsmaatschappij Rotterdam 100 Financieringsmaatschappij

--

Plutus BV

BeleggingsmijPropfum I BV Rotterdam 100 Beleggingenin vastgoedfondsen

BRD VastgoedHolding BV Heerlen 100 Beheersmaatschappijbeleg
gingen in Duitsland

Hypotheken

ExterneHypothecaire Heerlen 100 Op naamvan de By en voor

BeleggingenHeerlenBV rekeningen risico van ABP
verstrekkenvan hypothecaire
leningen

Een volledige lijst van geconsolideerdeen niet
geconsolideerdedeelnemingenis gedeponeerdbij
de Kamer van Koophandelte Heerlen.
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(in f miljoen) 1996 1995

zoalsgebruikelijk, gebaseerdop de waarnemingen
van het aantalpersonen,maarzijn de betreffende
kansengewogenmet de financiëlegevolgendie
daarmeezijn gemoeld.De conclusieuit dat onderzoek
is dat de voorzieningopgebouwderechtenmoet
wordenversterkten wel met f 3,4 miljard. Daarnaast

zijn de uitkomstenvan het vorige vijfjaarlijkse grand

slagenonderzoekdoorgetrokkentot ultimo 1996. Dit

vergdeeenadditioneletoevoegingaan de voorziening

van f 0,9 miljard. Beide toevoegingenbedragen

tesamenf 4,3 miljard, dit is iets meerdan 2%.

Verwachtekostenen overige mutaties -745 997
De postavengemutatiesbetreftadministratieve

bijstellingenvan de voorzieningopgebouwderechten

ultimo 1995, resultatenop kanssystemenen het bedrag

dat beschikbaaris voor excasso.

Mutatiesbeschikbaarvermogen

Beleggingsresultaten 20.769 14.447

Het beleggingsresultaatis als voigt te specificeren:

Resultaatvastrentendewaarden 12.946 12.265

Onderhandseleningen 8.027 8.011

Obligatiesca. 3.485 2.880

Hypothecaireleningen 1.434 1.374

Resultaatzakelijke waarden 7.945 2.002

Aandelen 916 1.178

Onroerendgoed:
Direct 695 550

Indirect 164 118

Financiëlelease 164 156

Overloopbuffer zakelijke waarden 6.006 -

Overige beleggingsresultaten -122 180

Rentekortgeldu/g en o/g 24 79

Geactiveerdebouwrente 6 17

Overige -152 84

De post overigebetreft voornamelijkeeneenmalige

dotatiead f 130 miljoen aan eenalgemenevoorzie

fling voor kredietrisico’sop corporateloansen den

vaten.Dezevoorzieningzal jaarlijks wordengetoetst

op toereikendheid.
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(n f miljoen) 1996 1995

Premies
naarcategorie

Premiebedrag(over 1996)
Reserve—overdrachten

Premiegrondsiag(peildatum)
Premiepercentage

Aantal verzekerden

Het premiebedragOP/NP is gelijk aande som van
de door de werkgeversgestortenetto premiesad

f 2.383 miljoen en de vrijval ult de mitigeringsvoor
ziening OP/NPad f 1.255 miljoen. Voorts is in het
premiebedragOP/NP begrepenf 60 miljoen aan
nagekomenbijdragenvoorgaandejaren.

Pensioenenen uitkeringen
De post pensioenenen uitkeringenomvatouder
doms-, nabestaanden-,bovenwettelijkeinvalidi
teitspensioenenen herplaatsingstoelagenen is als
volgt te specificeren:

Pensloenen
naarsoort

Uitgekeerdebedragen
Overhevelingstoeslag
RestitutieAAF/FAOP/overig

PensioenlastABP

44 192

2.165 653

Premiebaten
De premiebatenen de daaraanten grondsiag
liggendegroothedenzijn als volgt te specificeren:

4.234 4.259

Premie Premie P PremieNP Totaal Totaal

OP/NPbovenwettelijk militairen 1996 1995

3.698 550 73 4.321 — 4.321
- -

- -87 -62

32.036 29.939 3.642
11,6 1,85/1,60 2,25

984.804 944.000 68.000

Ouder- Nabe- Totaal Totaal
dom staanden IP+/HPT 1996 1995

4.865 2.121 461 7.447 9:669
236 375

-

- -3.002
4.865 7.683 7.042

Aantal gepensioneerden 263.896 160.502 85.848



Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebbende jaarrekening1996 van de
StichtingPensioenfondsABP gevestigdte
Heerlengecontroleerd.De jaarrekeningis
opgesteldonderverantwoordelijkheidvan
het bestuurvan de Stichting.Het is onze
verantwoordelijkheideenaccountantsverkla—
ring inzakede jaarrekeningte verstrekken.

Onzecontrole is verricht overeenkomstig
algemeenaanvaarderichtlijnen met betrek—
king tot controle-opdrachten.Volgensdeze
richtlijnen dient onzecontrole zodanigte
wordengeplanden uitgevoerd,dat eenrede
lijke matevan zekerheidwordt verkregen
dat de jaarrekeninggeenonjuisthedenvan
materieelbelangbevat.Een controleomvat
ondermeereenonderzoekdoor middel van
deelwaarnemingenvan informatie ter
onderbouwingvan de bedragenen de
toelichtingenin de jaarrekening.Tevens
omvat een controle eenbeoordelingvan de
grondsiagenvoor de financiëleversiaggeving
die bij het opmakenvan de jaarrekeningzijn
toegepasten van belangrijkeschattingendie
het bestuurvan de Stichting daarbij heeft
gemaakt,aismedeeenevaluatievan het alge—
hele beeldvan de jaarrekening.Wijzijn van
meningdat onze controle een deugdelijke
grondsiagvormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeeldat de jaarrekeningeen
getrouwbeeldgeeft vande grootte en de
samenstellingvan het vermogenper
31 december1996,van het verloop van de
verplichtingenen het beschikbaarvermogen
en margein 1996, aismedevan het fonds
resultaatover 1996, in overeenstemming
met algemeenaanvaardegrondsiagenvoor
financiëleversiaggeving.

Eindhoven,17 april 1997

Moret Ernst & YoungAccountants
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Actuariëleverkiaring

Deze verkiaring heeftbetrekkingop de
actuariëlepositie ultimo 1996 van de Stich—
ting PensioenfondsABP.

Met ingangvan voorgaand boekjaaris
sprakevan eenmateriëleovereenkomst
tussende Stichting en haarcontribuanten
over vaststellingvan de premiehoogteen de
afdrachtervan.De voor 1996 geldende
premie is vastgesteldovereenkomstigde in
deWet FinanciëleVoorzieningenPrivatise—
ring ABP neergelegdemethodiek.
Dezemethodiekvan premievaststellingmet
bijbehorendegrondsiagenis naderbeschreven
in de door het Bestuurvan de Stichting
vastgesteldeActuariële en bedrijfstechnische
nota.
Voor de waarderingvan de verplichtingen
in de jaarrekeningis aangeslotenbij de in de
methodiekvan premievaststellingvastge
legdeberekeningswijzevan de ‘Voorziening
OpgebouwdeRechten’.

De berekeningenvan de in deJaarrekening
1996 verantwoordeVerplichtingenzijn
gebaseerdop de administratievegegevens,
zoals dezedoor de administratievan de
Stichting zijn verstrekt.Ret bedragaan
berekende Verplichtingen ultimo1996 ad

f 193.283 mm, dat in deJaarrekening1996

is verantwoord,is door ons gecontroleerden
akkoordbevonden.

Naar aanleidingvan recentonderzoeknaar
de ontwikkeling van de sterftegrondslagenis
op dit onderdeeleenverfijning doorgevoerd.
De tot nu gehanteerde‘aantallensterfte’is
vervangendoor ‘gewogensterfte’. Dit leidde
tot eenverlagingvan de sterftekansen,
hetgeeneenverzwaringvan deVerplich
tingen veroorzaaktevanf 3.436 mm.

In verbandmet het steedstweejaren naijien
van de grondslagenonderzoekenen de tot
nu toe waargenomenverzwaringenin de
sterftegrondslagennaaraanleidingvan
eerderegrondslagenonderzoeken,zijn de
Verplichtingenbovendienmetf 900 mm
verhoogd.
De twee laatstgenoemdebedragenkonden
wordenonttrokkenaanhet resultaatvan het
boekjaar1996, dat gunstiguitkwam dankzij
een matigeontwikkeling van de actuariële
lastenenerzijds engunstigebeleggingsresul—
tatenanderzijds.

Met het oogop deverdereontwikkeling
van de verwachte levensduurvan de deelne
mers ende daarmeesamenhangenderisico’s
voor de Stichting is voorts eenverkenning
uitgevoerdnaarde mogelijke Iastenverzwa
ring bij bepaaldescenario’s.De conclusieuit
dezeverkenningis dat de actuariëlepositie
van de Stichtingultimo 1996 ruimschoots
dekking biedt voorbedoelderisico’s.

Hoewel in het verslagjaarde dekkingsgraad
vanVermogenversusVerplichtingenlicht
daalde,kan in het licht van de hiervóór
genoemdeaanscherpingvan de sterfte
grondsiagen, gesprokenwordenvan een
verbeteringvan de actuariëlepositie.

In samenhangmet de geldendemethodiek
van premievaststelling,waarin in beginsel
gelijkheid geldt tussende benodigdeen
feitelijke premie,is de actuariëlepositie
ultimo 5996 van de StichtingPensioenfonds
ABP gezondte noemen.

Amsterdam,17 april 1997

Brans & Co.
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