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23442 Maatregelen gericht op een goede financïële
basis voor de privatisering van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds en reparatie van de
invaliditeitspensioenen (Wet financiële
voorzieningen privatisering abp)

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN
GEWIJZIGD

1. TEKSTVAN HET
WETSVOORSTEL

1.1. Artikel 3, derde lid, luidde:
3. Voor degene die een herplaat–

singstoelage ontvangt, geldt of geldt
mede als ambtelijk inkomen de
herplaatsingstoelage.

1.2. Artikel22.
Onder vernummering van het

oorspronkehjke vierde lid, is na het
derde lid een nieuw lid ingevoegd,
luidende:

4. Gedurende de tijd waarin de
ambtenaar door verlof, ziekte,
militaire dienst of andere hem
persoonlijk betreffende omstandig–
heden niet of niet volledig in het
genot is van de mkomsten die
verbonden zijn aan de vervulling van
zijn betrekkmg, wordt onder loon
verstaan het loon dat voor hem zou
hebben gegolden, indien de
bedoelde omstandigheden zich niet
hadden voorgedaan.

1.3. Artikel 54, onderdeel R.
In het voorgestelde artikel F 7b,

eerste lid, Abp-wet is het bedrag
f 60,- gewijzigd in f 62,-.

1.4. Artikel 54, onderdeel U.
Het voorgestelde artikel F 9, derde

lid, Abp-wet luidde:
3. Het diensttijdpensioen is het

pensioen berekend overeenkomstig

de artikelen F 6 tot en met F 7b, met
dien verstande dat voor de in de
artikelen F 7a, tweede lid, en F 7aa,
tweede lid, bedoelde pensioen–
grondslag de middelsom van de
berekeningsgrondslagen in de plaats
komt.

1.5. Artikel 58, onderdeel H.
In het voorgestelde artikel F 3,

derde lid, Amp-wet is het bedrag
f 60,- gewijzigd in f 62,-.

1.6. Artikel 58, onderdeel K,
luidde:

K. Artikel F 7a wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a,
wordt de zinsnede «op een tijdvak na
31 december 1985» vervangen door:
op een tijdvak na 31 december 1985
en voor 1 januari 1994.

2. Aan het eerste lid wordt een
volzm toegevoegd, luidende:

In afwijking van het bepaalde
onder a is de beperking tot 1 januari
1994 niet van toepassing, voor zover
en zolang recht bestaat op een
invaliditeitsverhoging.

1.7. Artikel 58, onderdeel L.
Het eerste, tweede, derde en vijfde

lid van het voorgestelde artikel F lOb
van de Amp-wet luidden:

1. Indien de dag, waarop de
beroepsmilitair of de reservist is of
geacht moet worden te zijn

ontslagen, valt na de eerstvolgende
datum 1 januari van het jaar volgend
op een periode bedoeld in het vijfde
of zesde lid, en uiterlijk 1 januari van
het daaropvolgende jaar, geldt voor
de toepassing van dit hoofdstuk als
pensioengrondslag het bedrag dat
voor hem zou zijn vastgesteld, indien
de bezoldigingsverhoging van 10
procent over ten hoogste f 63 200,-
en de bezoldigingsaanpassing,
bedoeld in artikel 34 van de Wet
financiële voorzieningen privatisering
ABP niet van toepassing zou zijn
geweest en wordt die pensioen–
grondslag vervolgens, na aftrek van
de geldswaarde van inkomsten en
emolumenten die niet tot de bezol–
diging behoort, geheel op de voet
van dat lid vermenigvuldigd.

2. Indien op grond van een
ontslag de pensioengrondslag geheel
of gedeeltelijk is vastgesteld over
een periode, liggende tussen 31
december 1985 en 1 januari 1994,
wordt met ingang van de eerste dag
van de maand, waarin de gepensio–
neerde militair de leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt, of zoveel later als het
pensioen ingaat, voor de berekenmg
van:

a. het pensioendeel, bedoeld in
artikel F 3, eerste lid, onder a;

b. het pensioen, bedoeld in artikel
F4;

c. de tropenverhoging, bedoeld in
artikel F 10; de pensioengrondslag
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vermenigvuldigd met 100/110, met
dien verstande dat de uitkomst van
deze vermenigvuldiging niet lager zal
zijn dan de pensioengrondslag,
verminderd met f 6 320,-. Met
ingang van bedoeld tijdstip wordt het
pensioen, zo nodig, dienovereen–
komstig herberekend. Het bepaalde
in de eerste volzin, onder b, vindt
geen toepassing indien naast het
daarbedoelde pensioen recht bestaat
op invaliditeitsverhoging.

3. Indien de pensioengrondslag
geheel of gedeeltelijk is vastgesteld
over een periode, liggende na 1
januari 1994, wordt met ingang van
de eerste dag van de maand, waarin
de gepensioneerde militair de leeftijd
van 65 jaar heeft bereikt, of zoveel
later als het pensioen ingaat, voor de
berekening van het pensioendeel,
bedoeld in artikel F 3, eerste lid
onder a, de pensioengrondslag
vermenigvuldigd met 100/110 en
vervolgens met een breuk, waarvan
de teller honderd bedraagt en de
noemer de som is van honderd en
het percentage waarmee het salaris
van de militair dat overeenkomt met
de pensioengrondslag, ingevolge
artikel 34 van de Wet financiële
voorzieningen privatisering ABP is
aangepast, een en ander met dien
verstande dat de uitkomst van de
eerste vermenigvuldiging niet lager
zal zijn dan de pensioengrondslag,
verminderd met f 6320,-. Met
ingang van bedoeld tijdstip wordt het
pensioen, zo nodig, dienovereen–
komstig herberekend.

5. Indien de pensioengrondslag
geheel is vastgesteld over een
periode voor 1 januari 1986 en de
gepensioneerde militair recht heeft
op een aanvullend diensttijdpen–
sioen, als bedoeld in artikel E 6,
negende lid, welke moet worden
berekend overeenkomstig de
maatstaf, bedoeld in artikel F 3,
eerste lid, onder b, wordt met ingang
van de eerste dag van de maand,
waarin de gepensioneerde militair de
leeftijd van 65 jaar bereikt, voor de
berekenmg van de in dat lid
bedoelde tijd de pensioengrondslag
vermenigvuldigd met 110/100, met
dien verstande dat de uitkomst niet
hoger zal zijn dan de pensioen–
grondslag, verhoogd met f 6 320,-.

1.8. Artikel 58, onderdelen Q en
R.

Aan onderdeel R zijn de punten 5
en 6 toegevoegd. Deze waren
aanvankelijk onder onderdeel R
opgenomen als de punten 3 en 4.

1.9. Artikel 58, onderdeel DD , is
ingevoegd onder verlettering van het
oorspronkelijke onderdeel DD en de
daarop volgende onderdelen

1.10. Artikel 65. Het oorspronke–
lijke artikel 65 is vervallen onder
aanpassing van de nummering van
artikelen. Het vervallen artikel luidde:
Artikel 65

Artikel 1, eerste lid, onderdeel d,
van de Uitkeringswet gewezen
militairen komt te luiden:

d. laatstelijk genoten bezoldiging:
1°. van de datum van het ontslag

af tot aan het tijdstip, bedoeld onder
2°: de som van de bij het vaststellen
van de pensioengrondslag in
beschouwing te nemen inkomsten en
baten - in geld uitgedrukt –, waarop
de gewezen militair op de dag
voorafgaande aan zijn ontslag
aanspraak had of zou hebben gehad,
welke som gedurende 60 maanden
aansluitend aan het ontslag, doch
uiterlijk tot 1 januari 1999wordt
verminderd met het percentage zoals
dat in kolom 2 van de bij de Wet
financiële voorzieningen privatisering
ABP behorende tabel III is
opgenomen achter de daarbij in
kolom 1 genoemde bezoldigings–
grenzen;

2°. van de datum af, waarop,
indien de gewezen militair in
dezelfde rang of stand en klasse in
dienst was gebleven, de onder 1°
bedoelde som, met in achtneming
van de aldaar genoemde vermin–
dering, anders dan ten gevolge van
wijziging in de voor bezoldiging
geldende diensttijd een ander bedrag
zou hebben belopen: dat andere
bedrag.

1.11. Artikel 70, tweede lid,
luidde:

2. De in het eerste lid bedoelde
betalingen worden verhoogd met
1,86 procent van het loon.

1.12. Artikel 81, tweede lid,
luidde:

2. Bij toepassing van het eerste lid
is de middelsom van berekenings–
grondslagen voor de dienstlijn die
begint na 31 december 1993:

a. wanneer die dienstlijn eindigt in
1994, gelijk aan het bedrag van de
middelsom, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a, welk bedrag is
aangepast overeenkomstig de
aanpassing van het salaris van de
ambtenaar per 1 januari 1994
ingevolge artikel 34 van deze wet;

b. wanneer die dienstlijn eindigt in

1995, gelijk aan het gemiddelde van
de berekeningsgrondslagen over
1993 en 1994, nadat de bereke–
ningsgrondslag over 1993 is
aangepast overeenkomstig de in
onderdeel a bedoelde aanpassing
van het salaris.

1.13. Artikel 83, eerste lid,
onderdeel a, luidde:

a. op of na het tijdstip van inwer–
kingtreding van de Wet terug–
dringing beroep op de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen in dienst is van
een lichaam, als bedoeld in de
artikelen B 1, B 2 of B 3 van de
Abp-wet,

1.14. Artikel 85, eerste lid, luidde:
1. Degene die ingevolge de

Abp-wet een invaliditeitspensioen
ontvangt, niet zijnde een pensioen
als bedoeld in artikel F 12 van die
wet, en wiens pensioen is berekend
naar een middelsom als bedoeld in
artikel F 6 van die wet, die is
gebaseerd op berekeningsgrond–
slagen of een berekeningsgrondslag
gelegen voor het jaar 1994, dan wel
de berekeningsgrondslagen over
1993 en 1994, heeft recht op een
toeslag ter grootte van een
percentage van dat pensioen, welk
percentage in kolom 2 van de bij
deze wet behorende tabel II is
opgenomen achter de daarbij in
kolom 1 genoemde pensioen–
grenzen.

1.15. Artikel 92, eerste lid, luidde:
1. Deze wet treedt in werking met

ingang van 1 januari 1994 en werkt
terug wat betreft:

a. artikel 76 tot en met 1 januari
1993;

b. de artikelen 54, onderdeel I,
onder 1, 82, tweede lid, en 83 tot en
met de datum van inwerkingtreding
van de Wet terugdringing beroep op
de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen.

2. TEKST VAN DE MEMORIE
VAN TOELICHTING

2.1. Paragraaf 5.4.
Na de eerste alinea is het tekstblok

ingevoegd inzake de werking van de
formule die in het eerste lid van
artikel 5 van het wetsvoorstel is
opgenomen.

2.2. Paragraaf 6.3., de eerste
twee alinea's luidden:
6.3. De gevolgen van een gewijzigde
financiering. Doordat de lasten in
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verband met de uitvoering van de
Vut-wet niet meer door het ABP
behoeven te worden gedragen,
terwijl voorts in de benaderingswijze
van de Commissie Abp-complex de
kapitaaldekking van de invaliditeits–
pensioenen verdwijnt ingevolge de
financiering op omslagbasis van die
pensioenen, is er volgens het rapport
van de commissie sprake van een
zodanige lastenverlichting voor het
ABP dat het tekort van 29 miljard
verandert in een surplus van 10,3
miljard. Dit surplus is gebaseerd op
een berekening waarin is uitgegaan
van een dekkingsgraad van de
opgebouwde aanspraken inzake
ouderdoms– en nabestaandenpen–
sioen van 110 procent en een
kostendekkende premie van 7,5
procent van de berekenings–
grondslag. Voorts is daarbij
uitgegaan van een zo spoedig
mogelijke introductie van de finan–
ciering op omslagbasis van de
vut-regeling en de invaliditeitspensi–
oenen, te weten per 1 januari 1994.

Het voorgaande houdt in dat door
een gewijzigde financiering van de
onderscheiden elementen van de
rechtspositionele aanspraken van het
overheidspersoneel per 1 januari
1994, de financiële problematiek van
het ABP volledig kan worden
opgelost en een gedegen startpositie
voor de privatisering van het fonds
per 1 januari 1996 kan worden
gecreëerd.

2.3. Paragraaf 6.4.
Onder vernummering van de

oorspronkelijke paragraaf 6.4. en de
volgende paragrafen, is paragraaf
6.4. (De zogenaamde J 13-zaak)
ingevoegd.

2.4. Paragraaf 6.5. luidde.
6.4. De fiscale aspekten. De gewij–
zigde financiering van de
vut-regeling en het WAO-conforme
deel van het invaliditeitspensioen,
met de daaraan gekoppelde vermo–
gensoverdrachten van het ABP aan
het Vut-fonds onderscheidenlijk het
FAOP, kunnen vanuit fiscaal oogpunt
worden beschouwd als partiële
verzelfstandiging van het ABP. Over
de gevolgen van de vorenbedoelde
vermogensoverdrachten voor de
vennootschapsbelasting kan het
volgende worden opgemerkt.

Het fiscale beleid is er bij verzelf–
standigingen op gericht het te
verzelfstandigen lichaam markt–

conform te behandelen en zoveel
mogelijk incidenteel fiscaal voordeel
en nadeel ten gevolge van de
verzelfstandiging te voorkomen.

Het ABP is thans niet belasting–
plichtig voor de vennootschapsbe–
lasting. De vermogensoverdrachten
van het ABP per 1 januari 1994 aan
het Vut-fonds en aan het FAOP
zullen voor de vennootschapsbe–
lasting geen gevolgen hebben,
aangezien het over te dragen
vermogen zal worden aangewend
voor verplichtingen die voor het
tijdstip van overdracht op het ABP
rusten. Ditzelfde geldt voor de
jaarlijkse bijdragen van het ABP aan
het Vut-fonds gedurende de periode
1994 tot en met 2000.

2.5. Paragraaf 8.5. luidde:
8.5. Slotopmerkingen. De nieuwe,
ten opzichte van de huige situatie
verhoogde afdrachten aan het ABP,
FAOP en Vut-fonds hebben, in
combinatie met de in paragraaf 7.4.
besproken bruteringsoperatie, een
verhoging van de werkgeverslasten
tot gevolg. Bij de vaststelling van de
diverse budgetten wordt daarmee
rekening gehouden, zij het dat
werkgevers die hun inkomsten in
meer of mindere mate uit tarieven en
dergelijke verwerven, in voorko–
mende gevallen tot een verhoging
van die tarieven zullen moeten
overgaan. Overigens zal bij die
tariefsverhogingen van een zekere
geleidelijkheid sprake kunnen zijn,
omdat de pensioenbijdrage inzake
het ouderdoms– en nabestaanden–
pensioen ook met een zekere gelei–
delijkheid op het vereiste niveau
wordt gebracht.

Ook voor de overheidswerknemer
treedt er een verhoging van de lasten
op. Weliswaar staat tegenover de
nieuwe inhoudingen als gevolg van
het meer marktconform maken van
het bruto-netto-traject een
aanpassing van het salaris, maar het
nieuwe verhaal vanwege de
verhoogde bijdragen aan het ABP en
het Vut-fonds betekenent ceteris
paribus een niet onaanzienlijke
iastenverzwaring. In procenten van
het gemiddelde bruto-salaris
bedraagt deze verzwaring van lasten
0,59 procent. Naar inkomenshoogte
treden er echter gedifferentieerde
effecten op. Voor de lagerbetaalden
is er nauwelijks of geen koopkracht–
effect. Op het niveau van het modale
inkomen bedraagt het negatieve
koopkrachteffect 0,8 a 0,9 procent.

Voor inkomensniveaus ter hoogte
van twee keer het modale inkomen
treedt er een verbetering van het
besteedbare inkomen op, hetgeen
vooral wordt veroorzaakt door het
gewijzigde systeem van pensioenbij–
drageverhaal. Deze positieve
koopkrachteffecten zullen 0,4 a 0,6
procent bedragen.

2.6. Paragraaf 9.1.
Aan de tweede alinea is de

volgende zin toegevoegd:
Hierbij wordt verwezen naar de

memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel houdende verlaging van
de verschuldigde pensioenbijdrage
als bedoeld in de Algemene burger–
lijke pensioenwet over de jaren 1988
en 1989, waarin de onderscheiden
maatregelen zijn opgesomd (kamer–
stukken II 1989/90, 21 515, nr. 3,
blzz. 8, 9en 10).

2.7. Paragraaf 13, artikel 22.
Opgenomen is de toelichting op

het nieuw ingevoegde vierde lid van
artikel 22.

2.8. Paragraaf 13, artikel 54,
onderdeel R.

De eerste alinea van de toelichting
op onderdeel R (vervanging van
artikel F 7b van de Abp-wet) van
artikel 54 luidde:
Onderdeel R. De vervanging van het
oude artikel F 7b van de Abp-wet
door het nieuwe artikel F 7b hangt
samen met de wijzigingen die in het
oude artikel F 7b dienden te worden
aangebracht. Deze wijzigingen zijn
ten dele wetstechnisch en houden
voor het overige verband met het
besluit om de verhoging van het
pensioen bij lage grondslag in het
vervolg uit te drukken in een
concreet bedrag voor elk voor
pensioen tellend jaar. In het overleg
met de Centrale Commissie is dat
bedrag gesteld op 60 per pensioen–
tellend jaar.

2.9. Paragraaf 13, artikel 54,
onderdeel U.

De eerste alinea van de toelichting
op onderdeel U luidde:
Onderdeel U. Dit onderdeel betreft
de herziening van de regelmg inzake
het invaliditeitspensioen in de
Abp-wet. Hierop is reeds in
hoofdstuk 10 van deze toelichting
ingegaan, zodat daarnaar wordt
verwezen. De materiële wijzigingen
betreffen het vervallen van de
toeslag ingevolge het oude artikel F
9a van de Abp-wet en de introductie
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van de nieuwe aanvulling van het
invaliditeitspensioen in het nieuwe
artikel F 8f. Voor het overige gaat
het met name om een wetstech–
nische herschikking van de
bestaande bepalmgen, met inacht–
neming van het nieuwe uitgangspunt
dat het invaliditeitspensioen in
beginsel wordt gevormd door de
WAO-conforme aanspraken,
overeenkomstig het diensttijdpen–
sioen dat is verhoogd met de in het
oude artikel F 9 bedoelde aanvulling.
Bovendien is van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een enkele
verduidelijking van de tekst te
bewerkstelligen dan wel een kenne–
lijke omissie te herstellen.

2.10. Artikel 58, onderdeel DD.
De toelichting op het nieuwe

onderdeel DD is ingevoegd.

2.11. Artikel 65 (vervallen).
De toelichting op het vervallen

artikel 65 luidde:
Artikel 65

Evenals ten aanzien van vóór 1
januari 1994 vrijwillig vervroegd
uitgetreden burgerlijke ambtenaren,
is het de bedoeling om ten aanzien
van gewezen militairen aan wie een
uitkering ingevolge de Uitkeringswet
gewezen militairen is toegekend, een
neerwaartse bijstellmg van hun
uitkering te bewerkstelligen. Deze
verlaging geldt voor gewezen
mllitairen tot 1 januari 1999,
teneinde te voorkomen dat ook de
zogeheten lage uitkering in de
tweede fase (na de eerste 60
maanden van de uitkeringsperiode)
wordt getroffen en mede gelet op de
lange duur van de uitkering. Daar
deze uitkering in tegenstelling tot de
vut geen keuze-element kent, is
ervoor gekozen deze in zowel de
lopende als de nieuwe gevallen, dat
wil zeggen ook bij leeftijdsontslag na
31 december 1993, aan te passen
tot 1 januari 1999.

Het betreft hier een neerwaartse
bijstelling van de grondslag voor de
uitkering door, evenals ten aanzien
van de vut-uitkering van burgerlijke
ambtenaren, uit te gaan van de
laatstgenoten bezoldiging onder
aftrek van eveneens hetzelfde tabel–
percentage als bij de vut.

2.12. Artikel 68.
Aan de toelichting is de laatste

volzin toegevoegd.

2.13. Artikel 85.
De volgende alinea is vervallen:

In het eerste lid wordt aangegeven
dat zich met betrekking tot de
toeslag twee situaties kunnen
voordoen. In het eerste geval is de
middelsom van de berekenings–
grondslagen gebaseerd op een
geheel vóór het jaar 1994 gelegen
periode. In deze situatie komt de
aanpassing van de salarissen per 1
januari 1994 in het geheel niet tot
uitdrukking in de middelsom die voor
het invaliditeitspensioen geldt. In het
tweede geval wordt de middelsom
berekend op basis van de bereke–
ningsgrondslag van de jaren 1993 en
1994. Dan werkt de aanpassing van
de salarissen door in de bereke–
ningsgrondslag van het jaar 1994.
Op deze situatie is artikel 81, eerste
lid, van toepassing. De berekenings–
grondslag over 1994 wordt eerst
gedebruteerd voordat de middelsom
wordt vastgesteld. Zodoende wordt
bewerkstelligd dat ook in de
middelsom over de jaren 1993 en
1994 de aanpassing van de
salarissen per 1 januari 1994 niet
doorwerkt. Het eindresultaat is dat
ten aanzien van beide in het onder–
havige lid onderscheiden situaties,
dezelfde toeslag kan worden gehan–
teerd.
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