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23305 Privatisering van het Spoorwegpensioenfonds
(Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds)

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende privatisering van het Spoorwegpensioenfonds (Wet privati–
sering Spoorwegpensioenfonds).

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 1 september 1993 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

verantwoordelijkheid voor de pensioenen van het spoorwegpersoneel in
handen te leggen van de betrokken sociale partners, alsmede de
bemoeienis van de rijksoverheid met en de financiële verantwoorde–
lijkheid van het rijk voor die pensioenen te beëindigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

S-W
S-SV

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
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b. Spoorwegpensioenwet: Spoorwegpensioenwet zoals deze luidde op
de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet;

c. Spoorwegpensioenfonds: het Spoorwegpensioenfonds, bedoeld in
artikel L 1 van de Spoorwegpensioenwet;

d. directie: directie, bedoeld in artikel L 1 van de Spoorwegpensi–
oenwet;

e. Raad van toezicht: Raad van toezicht, bedoeld in artikel L 2 van de
Spoorwegpensioenwet;

f. deelgenoot: deelgenoot, bedoeld in artikel B 1 en artikel B 2 van de
Spoorwegpensioenwet;

g. gewezen deelgenoot: gewezen deelgenoot, bedoeld in artikel A 1,
onderdeel g, van de Spoorwegpensioenwet;

h. N.S.: de N.V. Nederlandse Spoorwegen;
i. Stichting Spoorwegpensioenfonds: de door de N.S. opgerichte

instelling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioen–
en Spaarfondsenwet.

HOOFDSTUK II OVERGANG VERMOGEN SPOORWEGPENSI–
OENFONDS

Artikel 2

1. Op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet gaan alle
vermogensbestanddelen van het Spoorwegpensioenfonds onder
algemene titel over naar de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

2. Aan de beheerders van de openbare registers waarin overgang van
rechten of verandering van tenaamstellmg kan worden ingeschreven ten
aanzien van de in artikel 3, eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen,
worden door de zorg van het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds
de daartoe vereiste opgaven gedaan.

Artikel 3

1. Het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds doet van alle
vermogensbestanddelen die aan dat fonds worden toegerekend op de
dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, een verklarmg
opstellen door de accountant, bedoeld in artikel L 6 van de Spoorweg–
pensioenwet en de wiskundig adviseur, bedoeld in artikel L 12 van de
Spoorwegpensioenwet, in overleg met een door Onze Minister aange–
wezen registeraccountant of accountant die een vergunning heeft als
bedoeld in artikel 70b, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de regis–
teraccountants alsmede een door Onze Minister aangewezen actuaris.

2. De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt door het bestuur van
de Stichting Spoorwegpensioenfonds neergelegd ten kantore van het
handelsregister waar hij volgens de statuten zijn zetel heeft.

3. De waardering van de in het eerste lid bedoelde vermogensbe–
standdelen geschiedt volgens de door het bestuur van het Spoorwegpen–
sioenfonds vast te stellen regels, die de goedkeuring van Onze Mmister
behoeven.

Artikel 4

1. De Stichting Spoorwegpensioenfonds is aan de Staat der Neder–
landen een bedrag verschuldigd ter grootte van het gereserveerde
vermogen dat bestemd is voor de aanspraken voortvloeiende uit reeds
ingegane invaliditeitspensioenen op grond van de Spoorwegpensioenwet
op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet,
voorzover die aanspraken het niveau van overeenkomstige aanspraken op
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grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet te boven
gaan.

2. Het vermogen, bedoeld in het eerste !id, wordt bepaald op basis
van de opgebouwde rechten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door
een door Onze Minister aangewezen registeraccountant of accountant
die een vergunning heeft als bedoeld in artikel 70b, eerste lid, onderdeel
b, van de Wet op de registeraccountants alsmede een door Onze
Minister aangewezen actuaris.

HOOFDSTUK III OVERGANG PENSIOENAANSPRAKEN BELANG–
HEBBENDEN

Artikel 5

1. De belanghebbende verkrijgt op het tijdstip van de inwerkingtreding
van deze wet aanspraken jegens de Stichting Spoorwegpensioenfonds
die in totaliteit gelijkwaardig zijn aan het uitzicht of het recht op pensioen
dat hij ontleent aan de Spoorwegpensioenwet, voor zover in artikel 8 niet
anders wordt bepaald.

2. De belanghebbende verkrijgt de in het eerste lid bedoelde
aanspraken jegens de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

3. Het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds verstrekt aan
degene die op de dag voorafgaande aan het tijdstip van de inwerking–
treding van deze wet deelgenoot is een schriftelijke opgave van het uit
hoofde van zijn dienstbetrekking opgebouwde uitzicht op pensioen
ingevolge de Spoorwegpensioenwet. Deze opgave bevat de voor het
pensioen geldende diensttijd als mede de laatste twee berekenings–
grondslagen die zou zijn gehanteerd indien aan hem pensioen zou zijn
verleend op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet.

4. De belanghebbende kan binnen twee maanden na de dag waarop
de in het derde lid bedoelde opgave door hem is ontvangen, schriftelijk
bezwaar aantekenen bij het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioen–
fonds. Indien hij niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt hij
aangemerkt als een belanghebbende die heeft ingestemd met de
opgave.

Artikel 6

1. De belanghebbende die op de dag voorafgaande aan de intrekking
van de Spoorwegpensioenwet, ingevolge artikel D 1, tweede lid, of
artikel T 4 van die wet, de tijd die volgens de Algemene burgerlijke
pensioenwet voor betrokkene als diensttijd in aanmerking komt (externe
diensttijd) mede als diensttijd in de zin van de Spoorwegpensioenwet in
aanmerking zou kunnen doen brengen, heeft een overeenkomstig recht
jegens de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

2. Ten aanzien van diensttijd als bedoeld in het eerste lid, blijven van
toepassing:

a. de artikelen D I tot en met D 6 en T 4 van de Algemene burgerlijke
pensioenwet;

b. artikel D 2 van de Spoorwegpensioenwet;
c. artikel V van de wet van 28 april 1976 (Stb. 323);
d. artikel IX, de onderdelen C, K en X, van de wet van 7 mei 1986

(Stb. 303);
e. artikel III, onderdeel B, van de wet van 3 juli 1986 (Stb. 393);
zoals die artikelen luidden op de dag voorafgaande aan de inwerking–

treding van deze wet, met dien verstande, dat het bestuur van de
Stichting Spoorwegpensioenfonds in de plaats treedt van de directie
bedoeld in artikel D 2 van de Spoorwegpensioenwet.
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3. Zodra de belanghebbende dit wenst, kan hij om overname
verzoeken van externe diensttijd als bedoeld in het eerste lid.

4. In afwijking van het tweede en derde lid kan de belanghebbende die
op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet
deelgenoot in de zin van die wet is, het in het derde lid bedoelde verzoek
uitsluitend mdienen tot uiterlijk twee jaar na het tijdstip van die inwer–
kingtreding.

5. Indien gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde
recht, wordt daarvan door het bestuur van de Stichting Spoorwegpensi–
oenfonds mededeling gedaan aan:

a. het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, indien het
diensttijd betreft als bedoeld in artikel D 1, eerste lid en tweede lid,
onderdeel c, van de Algemene burgerlijke pensioenwet;

b. aan Onze Minister van Defensie, indien het diensttijd betreft als
bedoeld in artikel D 1, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene burger–
lijke pensioenwet, niet zijnde tijd als bedoeld in artikel D 2, derde lid, van
die wet.

6. Voor zover de in het vijfde lid bedoelde mededeling diensttijd
betreft als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel a, wordt door het bestuur
van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds de wiskundige reserve van
het uitzicht op pensioen dat bij dat fonds is of geacht wordt te zijn
opgebouwd voor degene op wie die mededeling betrekking heeft,
overgedragen aan de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

7. Voor zover de in het vijfde lid bedoelde mededeling diensttijd
betreft als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, wordt door Onze
Minister van Defensie de actuariële tegenwaarde van het uitzicht op
pensioen dat, mgevolge de Algemene militaire pensioenwet en de
vroegere militaire pensioenwetten in de zin van die wet, is opgebouwd
door degene op wie die mededeling betrekking heeft, overgedragen aan
de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

8. De in het zesde en zevende lid bedoelde overdracht vindt plaats
binnen drie maanden na ontvangst van de in het vijfde lid bedoelde
mededeling.

9. Door de overname van externe diensttijd door de Stichting Spoor–
wegpensioenfonds vervalt het uitzicht of recht van de belanghebbende
op pensioen over die tijd ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet
of de Algemene militaire pensioenwet.

HOOFDSTUK IV OVERGANG NAAR WERKNEMERSVERZEKE–
RINGEN EN ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET

Artikel 7

1. Als werknemer in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheids–
verzekering en de Werkloosheidswet wordt aangemerkt de persoon, die
op de dag voorafgaande aan het tijdstip van de inwerkingtreding van
deze wet:

a. ten laste van N.S. een uitkering geniet wegens arbeidsonge–
schiktheid;

b. een invaliditeitspensioen, een herplaatsingstoelage of een herplaat–
singswachtgeld krachtens de Spoorwegpensioenwet geniet; of

c. ten laste van N.S. een werkloosheidsuitkering danwel wachtgeld
geniet wegens werkloosheid.

2. Voor de vaststelling van het recht op uitkering op grond van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden personen, die op de
dag voorafgaande aan het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet
in een arbeidsverhouding tot N.S. staan, alsmede de in het eerste lid
bedoelde personen, vanaf de dag van indiensttreding bij de N.S. tot aan
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het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als
verzekerd op grond van die wet. Aan de eerste volzin kan geen recht
worden ontleend over tijdvakken gelegen voor het in die volzin bedoelde
tijdstip.

3. Voor de vaststelling van het recht op uitkering op grond van de
Werkloosheidwet wordt de arbeidsverhouding tot N.S. van:

a. de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c;
b. de personen die een herplaatsingswachtgeld krachtens de Spoor–

wegpensioenwet genieten op de dag voorafgaande aan het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet;

c. de personen die in verband met omstandigheden als bedoeld in de
artikelen 8, 19 en 19a van de Werkloosheidwet op die dag geen uitkering
als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, ontvangen of herplaatsings–
wachtgeld krachtens de Spoorwegpensioenwet genieten; en

d. de personen die op die dag in een arbeidsverhouding tot N.S. staan,
maar niet op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, als een
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet
aangemerkt. Aan de eerste volzin kan geen recht worden ontleend over
tijdvakken gelegen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 8

De belanghebbende, die op de dag voorafgaande aan de inwerking–
treding van deze wet, recht heeft op:

a. een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte ten laste van
N.S.;

b. een invaliditeitspensioen op grond van de Spoorwegpensioenwet;
c. een herplaatsingstoelage op grond van de Spoorwegpensioenwet;

of
d. een herplaatsingswachtgeld op grond van de Spoorwegpensi–

oenwet, heeft recht op toekenning van een uitkering op grond van de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien hij 52 weken
arbeidsongeschikt is geweest en de mate van invaliditeit, vastgesteld
overeenkomstig het daartoe bepaalde krachtens de Spoorwegpensi–
oenwet, tenminste 15% bedraagt. Voor het bepalen van de periode van
52 weken worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld,
indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan een maand
opvolgen.

Artikel 9

De door de Directie van het Spoorwegpensioenfonds vastgestelde
mate van algemene invaliditeit, bedoeld in artikel F 7 van de Spoorweg–
pensioenwet, of de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van de
ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet, is bepalend voor de vaststelling van het
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver–
zekering.

Artikel 10

1. Voor de vaststelling van de hoogte van de uitkering ingevolge de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt als dagloon voor:

a. de in artikel 8, onderdeel a, bedoelde belanghebbende, de verdien–
stegrondslag van N.S. als bedoeld in het Reglement Dienstvoorwaarden,
zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van
deze wet, waarnaar de uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte
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wordt berekend op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van
deze wet, gedeeld door 261;

b. de in artikel 8, onderdeel b, bedoelde belanghebbende, de
middelsom bedoeld in artikel F 5 en aangepast overeenkomstig artikel
A 8 van de Spoorwegpensioenwet, welke middelsom wordt vermenig–
vuldigd met:

1°. een factor waarvan de teller gelijk is aan 1 en de noemer aan 261
voor de belanghebbende waarbij artikel F 7a, derde lid, van die wet is
toegepast, of

2°. een factor waarvan de teller gelijk is aan 1 verhoogd met 10 %,
danwel met een percentage dat overeenkomt met het maximum, bedoeld
in artikel F 5, vierde lid, van die wet, gedeeld door de aangepaste
middelsom, en de noemer aan 261 voor de belanghebbende waarbij
artikel F 7a, derde lid, onderdeel b, van die wet is toegepast.

c. de in artikel 8, onderdeel c, bedoelde belanghebbende, de bereke–
ningsgrondslag van N.S. waarnaar het loon zoals dat gold voor de
oorspronkelijke functie is berekend, aangepast overeenkomstig de bruto–
loonontwikkelingen bij de N.S. tot aan het tijdstip van de inwerking–
treding van deze wet, gedeeld door 261;

d. de in artikel 8, onderdeel d, bedoelde belanghebbende, de bereke–
ningsgrondslag van N.S. zoals die geldt op het tijdstip van inwerking–
treding van deze wet gedeeld, door 261.

2. Artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering is
van toepassing.

Artikel 11

1. De verzekerde ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,
die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, recht
op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van die wet
zou hebben gehad, indien artikel 8 van die wet niet van toepassing zou
zijn op de verzekerde die aanspraak heeft op invaliditeitspensioen op
grond van de Spoorwegpensioenwet, heeft recht op toekenning van
arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidson–
geschiktheidswet.

2. De verzekerde ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,
die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, in
aanmerking zou zijn gebracht voor een voorziening op grond van artikel
57 van die wet, indien het vijfde lid van dat artikel niet van toepassing
zou zijn op de verzekerde die aanspraak heeft op invaliditeitspensioen op
grond van de Spoorwegpensioenwet, wordt in aanmerking gebracht voor
een voorziening als bedoeld in artikel 57 van de Algemene Arbeidsonge–
schiktheidswet.

3. De werkgever, die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding
van deze wet, in aanmerking zou zijn gebracht voor een voorziening op
grond van artikel 57a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,
indien het derde lid van dat artikel niet van toepassing zou zijn op de
verzekerde die aanspraak of uitzicht heeft op invaliditeitspensioen op
grond van de Spoorwegpensioenwet, wordt in aanmerking gebracht voor
een voorziening als bedoeld in artikel 57a van de Algemene Arbeidson–
geschiktheidswet.

Artikel 12

1. De belanghebbende, die op de dag voorafgaande aan de inwerking–
treding van deze wet recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 7,
eerste lid, onderdeel c, of een herplaatsingswachtgeld krachtens de
Spoorwegpensioenwet, heeft vanaf de inwerkingtreding van deze wet
recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, indien hij
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terzake van de beëindiging van zijn arbeidsverhouding tot N.S. recht op
uitkering op grond van die wet zou hebben gehad indien die arbeidsver–
houding als dienstbetrekking in de zin van die wet zou zijn aangemerkt,
en dat recht nog zou voortduren op eerstgenoemde tijdstip.

2. De belanghebbende, die op de dag voorafgaande aan de inwerking–
treding van deze wet in een arbeidsverhouding tot N.S. staat, maar niet
meer op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, heeft recht op
een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, vanaf de dag, waarop
dit recht zou zijn ontstaan indien de arbeidsverhouding tot N.S. als
dienstbetrekking in de zin van die wet zou zijn aangemerkt.

3. De belanghebbende die wegens gelijke omstandigheden als
bedoeld in de artikelen 8, 19 en 19a van de Werkloosheidswet op de dag
voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geen
recht heeft op de in het eerste lid bedoelde NS-werkloosheidsuitkering
of op een herplaatsingswachtgeld krachtens de Spoorwegpensioenwet,
heeft recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet vanaf de
eerste dag na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, waarop dit
recht zou zijn ontstaan of herleven indien de arbeidsverhouding tot N.S.
als dienstbetrekking in de zin van de Werkloosheidswet zou zijn aange–
merkt.

Artikel 13

1. Voor de vaststelling van de uitkeringsduur op grond van de
Werkloosheidswet, bedoeld in artikel 19, eerste en derde lid, wordt het
recht op uitkering op grond van die wet aangemerkt te zijn ontstaan op
het tijdstip, waarop de in artikel 7, eerste lid, onderdelen b of c,
bedoelde uitkering of herplaatsingswachtgeld is aangevangen.

2. De resterende uitkeringsduur op het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet wordt bepaald door op de, krachtens het eerste lid vast te
stellen uitkeringsduur, de periode waarover de in artikel 7, eerste lid,
onderdelen b of c, bedoelde uitkering of herplaatsingswachtgeld is
ontvangen, in mindering te brengen.

3. In afwijking van het tweede lid eindigt de duur van de uitkering,
bedoeld in artikel 42 van de Werkloosheidswet, van de persoon, wiens
uitkering als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel c of wiens
herplaatsingswachtgeld krachtens de Spoorwegpensioenwet is aange–
vangen voor 1 januari 1987 en die op de ingangsdatum van de uitkering
57,5 jaar of ouder was, op de eerste dag van de maand waarin hij de
leeftijd van 65 jaar bereikt.

Artikel 14

Voor de berekening van de uitkering op grond van de Werkloos–
heidswet als bedoeld in artikel 19, eerste en derde lid, geldt als dagloon
de uitkeringsgrondslag waarnaar de uitkering van N.S. wordt berekend
op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, gedeeld
door 261.

Artikel 15

Voor de toepassing van de Wet terugdringing beroep op de arbeidson–
geschiktheidsregelingen wordt de datum van aanvang van het invalidi–
teitspensioen op grond van artikel E 1 van de Spoorwegpensioenwet
aangemerkt als de aanvang van de uitkering op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering en is voorts hoofdstuk III van eerstge–
noemde Wet van overeenkomstige toepassing op de belanghebbende die
op grond van deze wet recht op uitkering op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet wordt verleend.
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Artikel 16

Bij de vaststelling van de daglonen, bedoeld in de artikelen 10, 13 en
14 wordt volgens door Onze Minister in overleg met Onze Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid te stellen regels, rekening gehouden
met de aanpassing van de bruto-lonen van werknemers in dienstbe–
trekking tot N.S., welke plaatsvindt wegens het verschuldigd worden van
premies op grond van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering en de Werkloosheidswet, en het niet meer van
toepassing zijn van de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982.

Artikel 17

1. De belanghebbende, bedoeld in de artikelen 8 en 12, alsmede de
verzekerde, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, is verzekerd bij de
Bedrijfsvereniging voor het Vervoer.

2. N.S. en het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds
melden de personen als bedoeld in artikel 7 aan bij de genoemde
bedrijfsvereniging.

3. De in het eerste lid genoemde bedrijfsvereniging stelt ambtshalve
van iedere belanghebbende of verzekerde als bedoeld in dat lid het recht
op uitkering, bedoeld in de artikelen 8, 11 en 12 vast.

4. De Bedrijfsvereniging voor het Vervoer is de bevoegde bedrijfsver–
eniging voor de belanghebbende, bedoeld in artikel 8, of de verzekerde,
bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, terzake van voor het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet toegekende uitkeringen op grond van
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet, indien het recht nog voortduurt op het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 18

1. De Bedrijfsvereniging voor het Vervoer stelt de belanghebbende of
verzekerde onverwijld schriftelijk in kennis van het recht op uitkering, de
duur en hoogte van de uitkering, alsmede van het in aanmerking brengen
voor voorzieningen, bedoeld in de artikeien 8, 11 en 12.

2. Een beslissing op grond van dit hoofdstuk wordt in voor beroep
vatbare vorm afgegeven, indien de belanghebbende zulks verzoekt.

3. Beroep tegen beslissingen op grond van deze wet is slechts toege–
staan voor zover het zaken betreft die niet reeds onherroepelijk
vaststaan.

Artikel 19

1. Onverminderd het bepaalde in deze wet zijn de Wet op de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet alsmede de op deze wetten berustende
bepalingen van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het in dit
hoofdstuk bedoelde recht op uitkering op grond van die wetten, alsmede
met betrekking tot het in aanmerking brengen voor voorzieningen op
grond van artikel 11, tweede en derde lid, van deze wet.

2. Beslissingen en uitkeringen op grond van onderscheidenlijk de
artikelen 8 en 12 van deze wet worden beschouwd als beslissingen en
uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze–
kering en de Werkloosheidswet. Beslissingen, uitkeringen en voorzie–
ningen op grond van artikel 11 worden beschouwd als beslissingen,
uitkeringen en voorzieningen op grond van de Algemene Arbeidsonge–
schiktheidswet.
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Artikel 20

Het bepaalde in de artikelen 18, tweede lid, en 30, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet
van toepassing ten aanzien van de belanghebbende, bedoeld in artikel 8.

Artikel 21

De belanghebbende, die het einde van de hem geldende uitke–
ringsduur op grond van de Werkloosheidswet heeft bereikt, wordt voor
de toepassing van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers geacht te hebben voldaan aan
het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, onderdeel b,
onder 3° en onderdeel c, onder 3°, van die wet.

Artikel 22

Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid kunnen ter uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels stellen ten aanzien van
bepaaide categorieën belanghebbenden.

HOOFDSTUK V WIJZIGING ANDERE WETTEN

Artikel 23

De Algemene burgerlijke pensioenwet wordt gewijzigd als volgt.

A. In artikel A 1 wordt de puntkomma achter onderdeel j vervangen
door een punt en vervalt onderdeel k.

B. In artikel C 6, derde lid, vervalt de zinsnede «, de Spoorwegpensi–
oenwet».

C. Artikel D 1, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. Het onderdeel b vervalt.
2. Onderdeel c wordt geletterd tot onderdeel b.
3. De zinsnede «de diensttijd bedoeld in onderdeel a en b» wordt

vervangen door: de diensttijd bedoeld in onderdeel a.

0. In artikel E 1, derde lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «de
Spoorwegpensioenwet of».

E. In artikel F 2, vierde lid, onderdeel d, vervalt de zinsnede
«, krachtens de Spoorwegpensioenwet».

F. In artikel F 4, derde lid, vervalt de zinsnede «, de Spoorwegpensi–
oenwet».

G. In artikel J 1a, zevende lid, vervalt de zinsnede «, van het Spoor–
wegpensioenfonds».

Artikel 24

De Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 wordt gewijzigd als volgt.
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A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid, onderdeel g, vervalt de zinsnede «dan wel in dienst

zijn geweest van de N.V. Nederlandse Spoorwegen,».
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «, of ingevolge de Spoorweg–

pensioenwet,».
B. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt.
1. De zinsnede «en op de ten laste van het Spoorwegpensioenfonds

komende pensioenen en de herplaatsingstoelagen als bedoeld in
hoofdstuk K van de Spoorwegpensioenwet,» vervalt.

2. De zinsnede «vorengenoemde fondsen» wordt vervangen door: het
fonds.

Artikel 25

In de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers vervalt in artikel
93, vijfde lid, de zinsnede «, van het Spoorwegpensioenfonds».

Artikel 26

In de Algemene militaire pensioenwet vervalt in artikel J 1a, derde lid,
de zinsnede «, van het Spoorwegpensioenfonds».

Artikel 27

In de Wet toezicht verzekeringsbedrijf vervalt in artikel 6, eerste lid,
onderdeel d en worden de onderdelen e tot en met g geletterd tot d tot
en met f.

Artikel 28

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «of de Spoorwegpensioenwet».
2. In het vierde lid vervalt de zinsnede «, P7 van de Spoorwegpensi–

oenwet».

B. In artikel 59c, eerste lid, onderdeel c, vervalt de zinsnede «, de
Spoorwegpensioenwet».

C. In artikel 59e, vierde lid, vervalt de zinsnede «of het Spoorwegpen–
sioenfonds».

D. In artikel 59f, tweede lid, onderdeel a, wordt «, het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds of het Spoorwegpensioenfonds» vervangen
door: of het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

E. In artikel 59g, vijfde lid, wordt «, het Algemeen burgerlijk pensioen–
fonds of het Spoorwegpensioenfonds» telkens vervangen door: of het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

F. In art ikel 59j worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het zevende en achtste lid vervallen, waarna het negende lid wordt

vernummerd tot zevende lid.
2. In het zevende lid wordt «vijfde tot en met het achtste lid»

vervangen door: vijfde en zesde iid.
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G. In artikel 59k, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aange–
bracht:

1. De zinsnede «of artikel K2 van de Spoorwegpensioenwet» vervalt.
2. Voorts wordt «van beide genoemde wetten» vervangen door: van

genoemde wet.

H. In artikel 59I, eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «of het
Spoorwegpensioenfonds».

I. In artikel 59n worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het derde lid wordt «het Algemeen burgerlijk pensioenfonds of

het Spoorwegpensioenfonds» vervangen door: of het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds.

2. In het zevende lid wordt «het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
alsmede aan het Spoorwegpensioenfonds» vervangen door: alsmede aan
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Artikel 29

De Wet arbeid gehandicapte werknemers wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel b, ten 1e, wordt een tweetal staatsbladaanduidingen

gewijzigd, namelijk: «(Stb. 1980, 28)» in: (Stb. 1990,127) en «(Stb.
1977, 492)» in (Stb. 1987,89).

2. In onderdeel b, ten 2e, vervalt de zinsnede «of de Spoorwegpensi–
oenwet (Stb. 1979, 680)» en wordt de staatsbladaanduiding «(Stb.
1979, 679)» gewijzigd in: (Stb. 1986, 540) en de staatsbladaanduiding
«(Stb. 1979, 305)» in: (Stb. 1988, 284).

3. In onderdeel b, ten 3e, vervalt de zinsnede «of met toepassing van
artikel P5, P6, P8 of P8a van de Spoorwegpensioenwet».

4. In onderdeel e wordt de staatsbladaanduiding «(Stb. 1952, 344)»
gewijzigd in: (Stb. 1989, 119).

B. In artikel 3, derde lid, eerste zin vervalt de aanduiding «de Raad van
Toezicht van het Spoorwegpensioenfonds». In de tweede zin komt de
zinsnede «, en overlegt de Raad van Toezicht van het Spoorwegpensi–
oenfonds met de directie van dat fonds» te vervallen.

C. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt de zinsnede «de Gemeenschappelijke

Medische dienst, het Algemeen burgerlijk pensioenfonds of het Spoor–
wegpensioenfonds» vervangen door: Gemeenschappelijke Medische
Dienst of het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «de Gemeenschappeiijke
Medische Dienst, het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en het Spoor–
wegpensioenfonds» vervangen door: de Gemeenschappelijke Medische
Dienst en het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

3. In het vierde lid wordt in de tweede zin de zinsnede «,Gemeen-
schappelijke Medische Oienst, het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en
het Spoorwegpensioenfonds» vervangen door: Gemeenschappelijke
Medische Dienst en het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

D. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 8, tweede lid, vervallen de woorden «ofwel het Spoorweg–

pensioenfonds».

E. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 10, onder b, wordt de zinsnede «bedrijfsvereniging waarbij hij
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is aangesloten danwel het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, danwel
de directie van het Spoorwegpensioenfonds» vervangen door: bedrijfs–
vereniging waarbij hij is aangesloten of het Algemeen burgerlijk pensi–
oenfonds.

F. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede «door de bedrijfsvereniging

waarbij de werkgever is aangesloten, door het bestuur van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds of door de directie van het Spoorwegpensioen–
fonds» vervangen door: door de bedrijfsvereniging waarbij de werkgever
is aangesloten of door het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensi–
oenfonds.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «Coördinatiewet Sociale Verze–
kering (Stb. 1987, 552), C 4, N 2 en N 6, onderdeel a, van de Algemene
burgerlijke pensioenwet onderscheidenlijk C 4 van de Spoorwegpensi–
oenwet» vervangen door: Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb.
1987, 552) onderscheidenlijk C 4, N 2 en N 6, onderdeel a, van de
Algemene burgerlijke pensioenwet.

G. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:
In het eerste lid van artikel 14 wordt de staatsbladaanduiding «(Stb.

1952, 344)» vervangen door: (Stb. 1989, 119).
Het tweede lid van dit artikel komt te vervallen alsmede de aanduiding

«1» van het eerste lid.

H. Het derde lid van artikel 16 komt te luiden: De Gemeenschappelijke
Medische Dienst en het Algemeen burgerlijk pensioenfonds hebben
mede tot taak arbeidsbemiddeling uit te oefenen.

HOOFDSTUK VI OVERGANGS– EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 30

Vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet worden hande–
lingen met betrekking tot invaliditeitspensioenen krachtens de Spoor–
wegpensioenwet verricht door de Stichting Spoorwegpensioenfonds
overeenkomstig de bepalingen van de Spoorwegpensioenwet.

Artikel 31

1. In afwijking van artikel 35 van deze wet blijven de artikelen S 1 en
S 2 van de Spoorwegpensioenwet van toepassing ten aanzien van de in
die artikelen bedoelde beslissingen die voor het tijdstip van inwerking–
treding van deze wet genomen zijn.

2. Voor de toepassing van het eerste lid geldt dat met ingang van het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet het bestuur van de Stichting
Spoorwegpensioenfonds in de plaats treedt van de Raad van Toezicht.

3. In afwijking van artikel 35 van deze wet is artikel S 2 van de Spoor–
wegpensioenwet van toepassing op beslissingen van het bestuur van de
Stichting Spoorwegpensioenfonds die genomen zijn op grond van het
eerste en tweede lid.

4. In afwijking van artikel 35 van deze wet zijn de artikelen S 1, S 2 en
S 3 van de Spoorwegpensioenwet van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van besluiten van het bestuur van de Stichting Spoorwegpensi–
oenfonds die genomen zijn naar aanleiding van verzoeken of aanvragen
die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op basis van de
Spoorwegpensioenwet zijn gedaan.

5. Beroepen als bedoeld in artikel S 2 van de Spoorwegpensioenwet
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worden door de Centrale Raad van Beroep afgehandeld overeenkomstig
de bepalingen van de Spoorwegpensioenwet.

Artikel 32

1. De artikelen D 1, tweede lid en T 4 van de Algemene burgerlijke
pensioenwet, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing ten aanzien
van de belanghebbende die op het vorenbedoelde tijdstip, tijd die door
de betrokkene is doorgebracht als deelgenoot in de zin van de Spoor–
wegpensioenwet of als spoorwegambtenaar in de zin van de
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (externe diensttijd),
mede als diensttijd in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet
dan wel mede als diensttijd in de zin van de Algemene militaire
pensioenwet in aanmerking zou kunnen doen brengen.

2. Zodra de belanghebbende dit wenst, kan hij overname aanvragen
van externe diensttijd als bedoeld in het eerste lid.

3. In het geval dat op aanvraag van de belanghebbende toepassing
wordt gegeven aan het eerste lid, wordt daarvan mededeling gedaan aan
het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds door:

a. het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, indien het
een verzoek betreft als bedoeld in artikel D 2 van de Algemeen burger–
lijke pensioenwet,

b. de Minister van Defensie, indien het een verzoek betreft als bedoeld
in artikel D 2 van de Algemene militaire pensioenwet.

4. Het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds draagt de
wiskundige reserve van het uitzicht op pensioen dat bij dat fonds is
opgebouwd door de betrokkene over aan het Algemeen burgerlijk pensi–
oenfonds dan wel de Minister van Defensie.

5. De in het vierde lid bedoelde overdracht vindt plaats binnen drie
maanden na ontvangst van de in het derde lid bedoelde mededeling.

6. Door de overname van externe diensttijd door het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds of de Minister van Defensie vervalt het uitzicht
of recht van belanghebbende op pensioen over die tijd jegens de
Stichting Spoorwegpensioenfonds.

Artikel 33

Pensioenen ten aanzien waarvan op de dag voorafgaand aan de inwer–
kingtreding van deze wet toepassing is gegeven aan artikel J 1a of J 14
van de Algemene burgerlijke pensioenwet, artikel 93, 101, 154 van de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onderscheidenlijk artikel
J 1 a, J 2a of M 5 van de Algemene militaire pensioenwet, worden op
aanvraag van de belanghebbende herzien met inachtneming van de na
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet toepasselijke bepalingen
inzake samenloop van pensioenen.

Artikel 34

De heffing van overdrachtsbelasting blijft achterwege, terzake van de
overgang van vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 35

De Spoorwegpensioenwet wordt ingetrokken.
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Artikel 36

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Artikel 37

Deze wet wordt aangehaald als: Wet privatisering Spoorwegpensioen–
fonds.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

De Ministervan Financiën,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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